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ادامه واکنش ها به ایجاد معاونت اقتصادی از سوی رئیس جمهور

فرمانده اقتصاد 
ایران کیست؟

 فرمانده اقتصاد ایران کیس��ت؟ آیا وزارت اقتصاد ریل گذاری می کند یا س��ازمان برنامه و بودجه؟ بانک مرکزی 
یا س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ به گزارش مهر، در بحبوحه گمانه زنی ها 
برای اعالم اس��امی اعضای کابینه دوازدهم، نام محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیش��نهادی اقتصاد بر س��ر زبان ها 

افتاد، اما ناگهان در لحظات آخر جای خود را به مسعود کرباسیان داد ولی درست بعد از رأی اعتماد کابینه...

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 

تعدد اعضای
 تیم اقتصادی دولت
مانع از هماهنگی نیست
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مهم ترین مشکل بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری چیست؟ 

سونامی نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران

بازآفرینی یک رویای قدیمی
موفقیت های سریع را برای شرکت به ارمغان آورید
آمار، نیازمند تحلیل؛ مدیریت شهری، تشنه تغییر
10 قانون برای طراحی تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

مدل 7i  اینترنت مارکتینگ
گام های اساسی در فرآیند مشتری یابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  مرکل: هنوز به دیزلی ها
نیاز داریم

یادداشت

سیدمحمدرضا 
مرتضوی

 دبیر خانه صنعت، معدن
و تجارت ایران

اتاق های بازرگانی پیگیر مطالبات 
تولیدکنندگان هم باشند

بعد از قانون بهبود مس��تمر 
فض��ای کس��ب و کار و ابالغ آن 
تازه ای  بازرگانی جان  اتاق های 
به خود گرفتند تا مسائل مربوط 
به بخش ه��ای مختلف صنعت، 
معدن و تجارت کش��ور در این 
اتاق ه��ا مورد بحث ق��رار گیرد 
و در جهت رفع مش��کالت آنها 
حرکت کنند. خوش��بختانه در 
اقتصادی  وزرای  یازدهم  دولت 
در ش��وراهای گفت وگو شرکت 
کردند و حدود ۷۰ تا ۸۰درصد 
مش��کالت ب��ه بح��ث و تبادل 
NGO ها،  ش��د.  گذاشته  نظر 
خانه ه��ای صنع��ت، مع��دن و 
قابل  بازرگان��ی نقش  اتاق های 
اش��اره ای را در اقتصاد کش��ور 
اتاق ه��ای  می کنن��د.  ب��ازی 
بازرگانی باید در کشور شهامت 
در  و  باش��ند  داش��ته  را  الزم 
چارچوب قانون، درخواس��ت ها 
و تقاضاه��ای جامع��ه صنعتی، 
کش��ور  تج��اری  و  معدن��ی 
از  یک��ی  کنن��د.  پیگی��ری  را 
کارکرده��ای مثب��ت اتاق های 
بازرگانی ارتباط مس��تقیم آنها 
سندیکاهاس��ت.  و  انجمن ها  با 
بای��د این ارتباط مس��تقیم در 
سراسر کش��ور برقرار شود و از 

این طریق به صورت ...
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رئیس کمیسـیون تجارت الکترونیکی سـازمان نصر تهران 
با اشـاره به برخی صحبت ها در مورد امـکان مالیات گریزی 
فعالیت های مالی اینترنتی، این گونه تجارت های الکترونیکی 

را عامل رشـد جهشی شفافیت اقتصادی در کشور 
ارزیابی کرد...

اینترنتی ها  مالیات گریزند؟

6



بدهی های دول��ت به بانک ها، 
فع��االن  و  مرک��زی  بان��ک 
اقتص��ادی، از جمله معضالت و 
 چه بس��ا ریش��ه عمده مشکالت 
اقتص��ادی و بانکی اقتصاد ایران 
اس��ت؛ نکت��ه ای که ب��ه تعبیر 
در  اقتص��ادی،  کارشناس��ان 
از  بحران،  مدیریت  زیرمجموعه 
مدیریت ه��ای چهارگانه اقتصاد 
مقاومتی می گنجد.  در مدیریت 
بحران، فرصت عمل به نس��بت 
محدود اس��ت و گستره تخریب 
زیاد اس��ت ام��ا با ای��ن وجود، 
بحران حل شدنی است؛ از جمله 
بحران بدهی های فزاینده دولت 
ک��ه به مثاب��ه ارثیه ای ش��وم از 
دولتی به دولت بعد منتقل شده 
و در همه این س��ال ها چاره ای 
برای حل آن اندیش��یده نش��ده 

است. 
با ای��ن  همه نه رق��م دقیقی 
درباره می��زان بدهی های دولت 
وجود دارد و نه نحوه بازپرداخت 
و تس��ویه این بدهی روش��ن و 
ش��فاف است. براس��اس آخرین 
بدهی های  درب��اره  ک��ه  آماری 
دولت از س��وی بان��ک مرکزی 
اعالم ش��ده است، بخش دولتی 
امسال  اردیبهش��ت ماه  پایان  تا 
۲۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام 
بانکی بدهی دارد که از این رقم 
تا ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق 
ب��ه بانک مرکزی و تا ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان متعلق به بانک ها 
و موسسات اعتباری است. البته 
ماجرای سود بدهی های دولت، 
چال��ش دیگری اس��ت ک��ه به 
پذی��رش حجم بدهی از س��وی 
دولت برمی گردد. اگرچه آمارها 
نش��ان دهنده بده��ی ۲۳۰هزار 
میلیاردی بخش دولتی به شبکه 
بانکی اس��ت، اما بانک ها مبلغی 
را هم به عنوان سود بدهی دولت 
شناس��ایی ک��رده و ب��ه بدهی 
اولیه اضاف��ه می کنند که دولت 

هیچ گاه آن را نپذیرفته است. 
رش��د  پیداس��ت  ناگفت��ه 
به ش��بکه  بدهی ه��ای دول��ت 
بانک��ی تا چه ان��دازه در اقتصاد 
بانک محور ایران، آسیب زاس��ت 
و عام��ل مهمی در قفل ش��دن 
ب��رای پرداخت  بانک ها  مناب��ع 
است.  ش��ده  بانکی  تس��هیالت 
البته روند فزاینده بدهی دولت 
اتفاق تازه ای  بانکی،  به سیستم 
نیس��ت و در دولت های گذشته 
نیز مس��بوق به س��ابقه بوده و 
بی آنکه چ��اره ای برای پرداخت 
این بدهی اندیشیده شود، حجم 
ای��ن بدهی در همه س��ال های 
گذش��ته از دولت��ی ب��ه دولت 
دیگر افزایش یافته اس��ت. اما از 
جمله راهکارهایی که در دولت 
یازده��م برای تس��ویه بخش��ی 
از بده��ی دولت در دس��تور کار 
ق��رار گرف��ت، تبصره های ۳۵ و 
۳۶ قانون بودجه س��ال 9۵ بود 

ک��ه براس��اس مصوب��ه مجلس 
مقرر شد حدود ۴۵هزار میلیارد 
تومان از محل درآمدهای ناشی 
از تس��عیر ن��رخ ارز برای س��ه 
بخ��ش در حوزه بانک��ی هزینه 
ش��ود؛ حدود ۲۰ه��زار میلیارد 
س��رمایه  افزایش  ب��رای  تومان 
س��قف  تا  دولت��ی،  بانک ه��ای 
۱۰ه��زار میلیارد توم��ان برای 
بخشودگی بدهکاران بانکی و تا 
۱۰۰ میلیون و ۱۵هزار میلیارد 
پرداخت  برای  باقی مانده  تومان 
بدهی دولت به شبکه بانکی در 
نظر گرفته شد. در عین حال بنا 
به آخرین اعالم بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه تاکنون 
حدود ۱۳هزار میلیارد تومان از 

این مبلغ تسویه شده است. 
همچنین بازار بدهی و انتشار 
اوراق، راهکار دیگری بوده است 
که ب��رای پرداخت بدهی دولت 
به فعاالن اقتصادی و پیمانکاران 
از س��وی دولت یازده��م انجام 
شده و البته موجب ناهماهنگی 
در سیاس��ت های کاه��ش نرخ 
س��ود بانکی نیز ش��ده است. از 
چن��دی قب��ل نی��ز از واگذاری 
به عن��وان  دولت��ی  بنگاه ه��ای 
راه��کار دیگ��ری برای تس��ویه 
بدهی دولت به سیس��تم بانکی 
نام برده ش��ده که البته با اما و 
اگره��ای زیادی همراه اس��ت و 
ایضا با مخالفت رئیس کل بانک 

مرکزی نیز روبه رو شده است. 

هجمه علیه سود بانکی
با وج��ود انتقادات و هجمه ای 
ک��ه از چن��دی قبل از س��وی 
مسئوالن دولت درباره نرخ سود 
ب��االی بانکی اتف��اق افتاده و از 
جمله رئی��س کل بانک مرکزی 
در نشست اخیر با مدیران عامل 
بانک ه��ا ب��ر رعایت نرخ س��ود 
۱۵درصدی مصوب شورای پول 
و اعتبار تأکید کرده اس��ت، اما 
دلیل مقاوم��ت بانک ها در برابر 
کاهش نرخ س��ود بانکی از نگاه 

اقتصاددان��ان، رش��د بدهی های 
اس��ت، چراک��ه  ب��وده  دول��ت 
مطالب��ات مع��وق و بدهی های 
دول��ت، منابع بانک ه��ا را برای 
پرداخت تس��هیالت بانکی قفل 

کرده است. 
غالمرضا  زمین��ه  همی��ن  در 
س��المی، کارش��ناس اقتصادی، 
نس��خه فوری نج��ات بانک ها را 
پرداخت بدهی دولت می داند و 
معتقد اس��ت تا زمانی که دولت 
بانک ها  و  ب��ه بخش خصوص��ی 
روزبه روز  دولت  باش��د،  بدهکار 
بخش های  و  می ش��ود  بزرگ تر 
دیگ��ر ورشکس��ت می ش��وند و 
می ش��ود  ناچار  دولت  درنتیجه 
جور توسعه را به تنهایی بکشد. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  س��المی 
خبرآنالی��ن با اش��اره ب��ه بحث 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی گفت: 
بانک ها موافق کاهش نرخ س��ود 
هس��تند، زیرا آنها تف��اوت بین 
نرخ س��ود دریافت��ی و پرداختی 
 را در نظ��ر می گیرن��د، بنابراین 
هر چه نرخ سود س��پرده پایین 
آی��د، نرخ س��ود تس��هیالت هم 
پایین خواهد آمد، بدون اینکه به 
سودآوری بانک ها لطمه ای بزند. 
او افزود: نرخ بهره می تواند روی 
بازپرداخت و عدم بازپرداخت اثر 
بگذارد. ب��ه این معنا ک��ه اگر از 
تسهیالت گیرنده ۲۵ تا ۳۰ درصد 
س��ود بگیریم، بعد از دو سال این 
رقم دو برابر می ش��ود و به همین 
دلیل پرداخت آن خیلی سنگین 
خواهد ش��د. این در حالی است 
کسانی که واقعاً کسب وکار دارند، 
یک چنین درآمدی را نمی توانند 
ایجاد کنند. کسانی که این وام ها 
را می گیرند، در حالت اضطرار قرار 
دارند و معموالً هم نمی توانند این 
وام ها را بازپرداخت کنند. بر این 
اساس، هم به صالح بانک ها است 
که نرخ بهره را پایین آورند، هم به 
نفع شان است و هم به صالح کل 
اقتصاد کشور. اصاًل نرخ بهره باال 
اقتصاد کشور را قفل کرده است. 

چرا هیچ گاه کاهش نرخ سود 
بانکی به جایی نمی رسد؟ 

س��المی درب��اره اینک��ه چرا 
کاهش نرخ س��ود بانکی به رغم 
تأکید رئی��س کل بانک مرکزی 
اجرا نمی ش��ود، گفت: بانک ها با 
تنگنای اعتباری مواجه شده اند 
و مطالبات شان وصول نمی شود؛ 
این در ش��رایطی است که باید 
بدهی ه��ای خ��ود را پرداخ��ت 
کنند. در واقع سود سپرده های 
م��ردم را بای��د بانک ها پرداخت 
کنن��د. این پ��ول را از کجا باید 
بیاورند؟ از پولی که بابت س��ود 
تس��هیالت از م��ردم می گیرند. 
زمانی ک��ه تس��هیالت گیرندگان 
و  نمی پردازن��د  را  پ��ول  ای��ن 
نقدینگی وارد بانک نمی ش��ود، 
بنابراین بانک ها ب��ا عدم توازن 
دریاف��ت و پرداخت خود مواجه 
می ش��وند و به ناچار برای اینکه 
منابع خود را بیش��تر کنند، نرخ 
س��ود س��پرده را باال می برند تا 

منابع بیشتری جذب کنند. 
س��المی اف��زود: بان��ک برای 
اینکه اعتبار خود را حفظ کند، 
سود سپرده های باال می دهد. بر 
این اساس، یک کالف سردرگم 
اتف��اق افت��اده و این ناش��ی از 
رک��ودی اس��ت که ب��ر اقتصاد 
حاکم اس��ت. اینک��ه می گویند 
وقتی نرخ ت��ورم پایین می آید، 
نرخ بهره نی��ز باید کاهش یابد، 
درست اس��ت و این یک قاعده 
است، اما استثناهایی هم وجود 
دارد. وقت��ی وض��ع اقتص��ادی 
دریافت کنندگان تسهیالت بابت 
نیس��ت  کسب وکارش��ان خوب 
تعه��دات خ��ود  نمی توانن��د  و 
را نس��بت به بانک ایف��ا کنند، 
می شوند  ناچار  بانک ها  بنابراین 
نرخ س��ود بانکی را ب��اال ببرند. 
نرخ سپرده هم که باال رود، نرخ 
تسهیالت باال می رود. این روند 

همین طور ادامه پیدا می کند. 
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه این 
روند ت��ا کج��ا ادام��ه می یابد، 

گف��ت: تا زمانی ک��ه دولت برای 
بدهی ه��ای خود فک��ری نکند، 
این داس��تان ادامه پیدا می کند. 
دولت هیچ گاه فکر اساسی برای 
تبدی��ل بدهی خود به بانک ها و 
اس��ت.  نکرده  اقتصادی  فعاالن 
البت��ه فک��ر ک��رده، ام��ا خیلی 
ناقص و غیراصولی بوده اس��ت. 
دولت اس��ناد خزانه کوتاه مدت 
ب��ا نرخ بهره خیلی باال منتش��ر 
ک��رده اس��ت. ای��ن کار نه تنها 
مش��کل را ح��ل نک��رده، بلکه 
به مش��کالت دامن زده اس��ت. 
بانک ها می گویند یکی از رقبای 
ما اوراق اس��ناد خزانه است که 
با ن��رخ ۲۳، ۲۴ درصد در بازار 
معامله می ش��ود، بنابراین دیگر 
کسی س��راغ ما نمی آید. بر این 
اس��اس، دول��ت راه را برای حل 
مشکل بدهی خود اشتباه رفته 
اس��ت. برای ایجاد بازار بدهی با 
اینک��ه راه نی��ز در اختیار دولت 
گذاشته شد، اما متأسفانه راه را 

اشتباه رفت. 

انتشار اوراق بدهی بلندمدت 
نسخه نجات بانک ها

اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
درباره راه��کار اصولی برای حل 
مش��کل بدهی دولت گفت: من 
چندی��ن بار به دولت پیش��نهاد 
کردم که اوراق بدهی بلندمدت 
و ۱۰ س��ال ب��ه ب��اال ب��ا قدرت 
خری��د ثابت منتش��ر کن��د. در 
اروپا نرخ س��ود همین اوراق زیر 
یک درصد اس��ت. بر این اساس، 
افراد مطمئن می شوند پولی که 
ثابت  می دهن��د، قدرت خری��د 
دارد، بنابراین نرخ ۶ درصد برای 
آنها جذاب است. نتیجه کار این 
خواه��د بود که دول��ت می تواند 
پول زیادی را جمع کند و بدهی 
خ��ود را به بانک ه��ا بدهد. برای 
اینکه مردم هم خیال شان راحت 
باشد، دولت می تواند بگوید من 
قس��متی از درآم��د نف��ت را در 
آین��ده ب��رای بازپرداخت بدهی 
ای��ن بدهی  می گ��ذارم. معموالً 
را دولت ه��ا نمی دهند یا تمدید 
آمریکا  مث��ال،  ب��رای  می کنند. 
ی��ا انگلیس یا دیگر کش��ورهای 
اروپای��ی، رقم خیل��ی زیادی به 
مردم بده��کار هس��تند. اوراق، 
سررس��ید دارد، ول��ی هم��واره 
خود مردم اوراق خود را جابه جا 
می کنند. اوراق جدید می گیرند 

و اوراق قدیم را می فروشند. 
س��المی نس��خه ف��وری حل 
را  اقتصادی کش��ور  مش��کالت 
انتش��ار اوراق بده��ی بلندمدت 
با ن��رخ بهره پایی��ن و با قدرت 
خری��د ثابت بیان ک��رد و گفت: 
وقتی قدرت خرید ثابت باش��د، 
خودبه خ��ود ن��رخ به��ره پایین 
می آی��د. همین موض��وع باعث 
می شود نرخ بهره بانک ها پایین 
آید. وقت��ی دولت بدهی خود را 
بدهد، بانک ها این قدر محتاج به 
پول نمی ش��وند که برای جذب 

سپرده گذاران تبلیغ کنند. 

فراز و فرود رشد بدهی های دولت به سیستم بانکی

از دولتی به دولت دیگر 
اقتصاد کالن

مهم ترین مشکل بخش خصوصی در حوزه 
سرمایه گذاری چیست؟ 

 سونامی نقدینگی سرگردان
 در اقتصاد ایران

فضای تولید و تجارت قانونی در کش��ور از کمبود 
تزریق س��رمایه به حالت احتضار افتاده است؛ اقتصاد 
دولت��ی، قابلیت رقابت را از بخ��ش خصوصی گرفته 
است و فش��ار نقدینگی بی هدف، سرمایه گذاری های 

مولد را کم سود کرده است.
ای��ن مطل��ب را فره��اد آگاه��ی، رئی��س انجمن 
واردکنن��دگان فرآورده های خام دامی در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران گفته است. از نظر او، الزامات 
س��رمایه گذاری برای رشد اقتصادی و رونق بازار کاال 
و نی��روی کار، آرامش بازار و تقارن اطالعات اس��ت، 
اما نب��ود اینها س��رمایه گذاری را به مس��لخ می برد: 
»نخستین گام برای قربانی کردن سرمایه گذاری چه 
از مناب��ع داخلی و چ��ه از منابع خارجی، بر هم زدن 
امنیت و آرامش درونی اقتصاد است که در همه دنیا 
یکی از عوامل اصلی بروز چنین اختاللی، ورود بیش 

 از حد دولت های فربه، به عرصه اقتصاد است.«
او ادام��ه می ده��د: »بنابر تئوری ه��ای اقتصادی، 
دولت ها هر چقدر بزرگ تر و س��نگین تر می ش��وند، 
به منظ��ور تامین هزینه های جاری خود، از مس��یری 
مانن��د مالی��ات و تعرفه، بخش��ی از بازده��ی بازار را 
به صورت خودکار کم می کنند و از مسیر دیگر یعنی 

رانت، کل اقتصاد را آشفته می سازنند.«
نایب رئیس کمیسیون کش��اورزی و صنایع غذایی 
اتاق ایران درباره اینکه ش��رایط امروز سرمایه گذاری 
در ایران چگونه اس��ت، پاسخ می دهد: »اگر بخواهیم 
نگاهی واقع بینانه به رشد سرمایه گذاری در کشورمان 
طی چند س��ال قبل داشته باش��یم، خواهیم دید که 
فض��ای تولید و تج��ارت قانونی در کش��ور از کمبود 
تزری��ق س��رمایه به حال��ت احتضار افت��اده، این در 
حالی است که همزمان، اقتصاد از سونامی نقدینگی 

سرگردان، پریشان بوده است.«
او ادامه می ده��د: »این پارادوک��س، یک واقعیت 
غیرقابل کتمان در فضای اقتصادی کش��ورمان است 
که رسیدگی به آن و گره گشایی از آن، باید در دولت 
دوازدهم به صورت جدی مدنظر سیاست گذاران قرار 

گیرد.«
آگاهی در پاسخ به این سوال که مهم ترین مشکل 
بخش خصوصی در حوزه س��رمایه گذاری کدام است، 
می گوید: »وج��ود رانت های دولت��ی، قابلیت رقابت 

برای بخش خصوصی را از اقتصاد کشور گرفته است 
و فشار نقدینگی بی هدف، سرمایه گذاری های مولد را 
کم سود کرده است.« او عوامل مخرب دیگر را وجود 
فسادهای اداری، گسترش اخبار غیررسمی پیرامون 
ورشکس��تگی برخی بانک ها به عن��وان عامالن بزرگ 
تامین س��رمایه و تغییر شیوه حس��ابداری مالی آنها 

می داند. 
ب��ه گفته آگاهی، در کن��ار افزایش فضای ناامنی و 
ایج��اد جو روانی رکودزا، زی��اد بودن مطالبات بخش 
خصوص��ی از دولت و ده ها مولفه دیگر، باعث ش��ده 
س��رمایه گذاری در کش��ور ما به فرآیندی پرریسک 
تبدیل شود و اعتماد سرمایه گذار به بازدهی مناسب 
س��رمایه کاه��ش یابد و ای��ن تنها بخش��ی از دالیل 
کاهش س��رمایه گذاری در چند س��ال اخیر است که 

در نهایت به ایجاد پارادوکس مذکور دامن می زند. 
او مهم ترین مش��کل را اینچنی��ن تبیین می کند:  
»وج��ود نرخ های باالی بانکی در چند س��ال اخیر با 
توجه به آمار بانک مرکزی حاکی از سیاس��ت جذب 
پول برای جلوگیری از رشد تورم و آرام کردن اقتصاد 
کش��ور دارد، ولی س��والی که مطرح اس��ت آن است 
ک��ه چرا با وجود نقدینگی باالی اقتصاد کش��ور، این 
س��پرده های جذب شده وارد بازار کار نمی شود؟ علت 
آن را ش��اید بای��د به ای��ن واقعیت گ��ره بزنیم که از 
یک سو س��رمایه گذار دیگر اعتمادی به بازده سرمایه 
در بازار فعلی ندارد و از سوی دیگر، این نقدینگی در 
بخش های مختلف اقتصاد قفل  ش��ده و امکان تولید 

براساس آنها وجود ندارد.«
او تاکی��د می کند: »تجربه جهانی بیانگر آن اس��ت 
که رکوده��ای حاکم بر اقتصاد، هرچن��د بر بازدهی 
مورد انتظار س��رمایه اثرگذار اس��ت، ولی چیزی که 
تشدیدکننده آن است، رانت اقتصادی پنهان و آشکار 
در س��اختار دولت ها اس��ت. در واقع عدم ش��فافیت 
عملیات دولتی در بنگاه های تولیدی و بازرگانی، کمر 

بخش خصوصی و تولید داخلی را شکسته است.«
نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی صنایع غذایی 
معتقد اس��ت: »پیچیده بودن ش��رایط اقتصاد ما اعم 
از وضعی��ت رکود و می��زان نقدینگ��ی و رانت و . . . 
ش��رایطی را ب��ه وج��ود آورده که منجر ب��ه بدبینی 
س��رمایه گذاران به آینده سرمایه گذاری شده و دولت 
دوازده��م باید پیش از هر اقدامی، نس��بت به بهبود 
چهره س��رمایه گذاری در کشور اقدام عاجلی تدارک 

ببیند و راهکارهای مناسبی در پیش بگیرد.«

دریچه

 ادامه واکنش ها به ایجاد معاونت اقتصادی
 از سوی رئیس جمهور

فرمانده اقتصاد ایران کیست؟ 
 فرمانده اقتصاد ایران کیس��ت؟ آیا وزارت اقتصاد 
ریل گ��ذاری می کن��د یا س��ازمان برنام��ه و بودجه؟ 
بانک مرکزی یا س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی 
یا س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ به گزارش مهر، 
در بحبوح��ه گمانه زنی ها برای اعالم اس��امی اعضای 
کابینه دوازدهم، ن��ام محمد نهاوندیان به عنوان وزیر 
پیش��نهادی اقتصاد بر س��ر زبان ها افتاد، اما ناگهان 
در لحظات آخر جای خود را به مس��عود کرباس��یان 
داد ولی درس��ت بعد از رأی اعتماد کابینه، از س��وی 
رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب ش��د 
و البته برخی بر این باورند که قرار است بعد از اتمام 
دوره پنج ساله مدیریت ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی، 
ب��رای ادامه مس��یر همراهی با روحان��ی، روانه بانک 
مرکزی شود، چراکه محسن نوربخش نیز قرار بود در 
دولت دوم سازندگی وزیر اقتصاد شود، اما مجلس به 
او رأی نداد و بنابراین از س��وی هاشمی رفسنجانی به 
س��مت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد 
ولی پس از گذش��ت یک  سال، س��کان ریاست بانک 

مرکزی را در دست گرفت. 
ای��ن در حالی اس��ت که نگرانی و س��والی که بعد از 
صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده 
اقتصاد ایران کیست؟ آیا وزیر اقتصاد ریل گذاری می کند 
یا سازمان برنامه؟ رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت به دبیری مس��عود نیلی؟ ح��دود و ثغور فعالیت 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست، آیا او فرمانده 
جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است 
یک تش��کیالت و ساختار موازی س��ایر وزارتخانه ها و 
دستگاه های سیاست گذار اقتصاد کالن کشور، تشکیل 
شود. به خصوص اینکه تجربه چهار سال گذشته دولت 
حسن روحانی نش��ان داده که او به »نهادسازی« بیش 
از »اجرا و عمل« بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت 
تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید خروجی نداشت 
و ب��ه جز چن��د کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دس��تاورد 

دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطالع رسانی نشد. 
محمد نهاوندیان، مع��اون اقتصادی رئیس جمهور 
البت��ه ه��دف از ایج��اد معاون��ت اقتص��ادی را، یک 
س��امان جدی��دی ب��رای هماهنگی تی��م اقتصادی 
می داند و می گوید س��تاد اقتصادی با ریاست شخص 
رئیس جمه��وری، این هماهنگ��ی را طراحی و پایش 
می کند. این سخن در حالی است که روحانی »ستاد 
هماهنگی اقتصادی دول��ت« را نیز با همین رویکرد 
تش��کیل داد و ق��رار بود این س��تاد، سیاس��ت های 
اقتص��ادی در دس��تگاه ها را همس��و و هم جه��ت با 
سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد. 

موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی
حسین درودیان، اقتصاددان در این باره معتقد است: 
به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را 
یک اتفاق مثبت تلقی نمی کنم؛ علت این اس��ت که ما 
در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی 
که داری��م، فقدان رهبری و مرجعی��ت واحد در حوزه 
اقتصادی است و به همین دلیل بسیاری از تصمیماتی 
ک��ه می گیریم، به دلیل تکثر مراج��ع تصمیم گیری و 

تداخل آنها محقق نمی شود. 
او افزود: لذا باید به دولت توصیه کرد که برای تسهیل 
تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم یک 
رهبر و مرجع اقتصادی داش��ته باش��یم؛ کما اینکه در 
حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم 
می گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می کنند؛ یا اینکه 
در ح��وزه نظامی، فرماندهان مش��خص اس��ت که چه 
فردی، چه مس��ئولیتی دارد ولی ما در اقتصاد، هیچ گاه 

رهبری و مرجعیت واحد نداشته ایم. 
همچنی��ن حمیدرضا برادران ش��رکا، رئیس اس��بق 
س��ازمان برنامه و بودجه می گوید: اینکه رئیس جمهور 
معاونت اقتصادی تشکیل داده، البد احساس نیاز کرده 
که این معاونت را برای پیش��برد اهداف اقتصادی خود 
داشته باش��د؛ همان طور که تجربه نشان داده معاونان 
رئیس جمهور در امور مربوط به خود، می توانند به رئیس 

دولت کمک کرده و مشورت بدهند. 
مه��دی تقوی، اقتص��اددان نیز بر این باور اس��ت 
که معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور اس��ت؛ 
همان طور که وزیر اقتصاد هم زیردست رئیس جمهور 
اس��ت، بنابراین حتم��ا رئیس جمهور برای تش��کیل 
معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مش��ورت کرده 
اس��ت و موضوع در هیأت دولت نیز به بحث و تبادل 

نظر گذاشته شده است. 
به هرح��ال اکن��ون اقتص��اد در دول��ت دوازدهم 
س��کانداران بس��یاری دارد؛ محمد نهاوندیان معاون 
اقتص��ادی رئیس جمهور، اس��حاق جهانگیری رئیس 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان 
وزیر اقتصاد، ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی، 
محمدباق��ر نوبخ��ت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
و مس��عود نیلی دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور 
اقتصادی و دبیر س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی دولت. 
گوی��ا دول��ت هنوز به این باور نرس��یده که مش��کل 
اقتص��اد ایران فقدان نهاد و س��ازمان نیس��ت، بلکه 
معض��ل اصلی در ضعف س��ازوکارها، قوانین و برخی 
موازی کاری هاس��ت. ب��ه هر حال باید دی��د روحانی 
می خواه��د کدام یک از این افراد را س��کاندار اصلی 

اقتصاد ایران کند. 
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دوره مورد بررسی حجم بدهی دولت به سیستم بانکی

پایان سال ۱۳۸۴ ۲۳ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳۸۵ ۲۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳۸۶ ۲۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳۸۷ ۲9 هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳۸۸ ۳۶ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳۸9 ۵۵ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳9۰ ۶۳ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳9۱ 9۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳9۲ ۱۱۰ هزار و 9۵۰ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳9۳ ۱۴۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان

پایان سال ۱۳9۴ ۱۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

پایان ۱۱ ماهه ۱۳9۵ ۲۱۰ هزار میلیارد تومان

پایان اردیبهشت ۱۳9۶ ۲۳۰ هزار میلیارد تومان
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عباس آخوندی در جلس��ه ای با حضور 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس که در ش��رکت راه آهن 
برگزار شد، اظهار داش��ت: امیدوارم طی 
این چهار س��ال بتوانیم به اتفاق یکدیگر 
کار بزرگ��ی را انج��ام دهی��م، ام��ا االن 
بای��د با عبور از مش��کالت چند مس��ئله 
را هدف گ��ذاری کنی��م. وی افزود: طبق 
برنامه شش��م توسعه دس��تیابی به سهم 
از حم��ل  کاال در کش��ور  30درص��دی 
توس��ط حمل ونق��ل ریلی ب��ه معنی این 
اس��ت که 40 میلی��ون تن ب��ار جابه جا 
ش��ده در س��ال 95 باید در سال 1400 
به 195 میلیون ت��ن افزایش یابد؛ یعنی 
باید توس��عه حمل ونقل ریلی حدود 4 تا 
5 برابر افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره ب��ه س��هم حمل ونقل مس��افر 
ریلی نیز بیان داش��ت: س��هم جابه جایی 
حمل ونقل مسافر توسط راه آهن نیز باید 
به 20درصد برس��د. این در حالی اس��ت 
که س��هم حمل ونقل ریل��ی حومه ای در 
جابه جایی مس��افر حومه ای تهران حدود 
2درصد است؛ یعنی حمل ونقل حومه ای 
ریل��ی ته��ران باید یک رش��د 10 برابری 
را تجرب��ه کند و در کل کش��ور این رقم 
بای��د به 3.5 برابر وض��ع موجود و معادل 
250درص��د افزای��ش یابد. ب��ه گزارش 
»فرصت امروز« از پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی، عضو کابینه دولت دوازدهم 
با اش��اره به س��وءتفاهم رخ داده در مورد 
بخش خصوصی و دولتی گفت: اینکه مرز 
بین بخش خصوصی و دولتی کجاس��ت؛ 
به روش��نی مشخص نشده اس��ت، اما آیا 
وقتی از بخش خصوصی صحبت می شود 
ب��ه معنی عدم س��رمایه گذاری دولت در 
زیربناها اس��ت؟ در پاسخ به این رویکرد 
و با اس��تناد به تجربه ه��ای بین المللی از 
جمله کشوری همانند آلمان درمی یابیم 
که با وجود نظام س��رمایه داری حاکم بر 
آن کش��ور، بخش عمده س��رمایه گذاری 
در راه آهن در این کشور همچنان توسط 

دولت صورت می گیرد. 
علت سرمایه گذاری های میلیاردی 

کشورها در حمل ونقل ریلی
آخوندی ب��ا بیان اینکه »در حمل ونقل 
حوم��ه ای در بهترین حال��ت با 55درصد 
ظرفیت خ��ود فعالیت می کن��د«، گفت: 
علت س��رمایه گذاری های میلیاردی سایر 
کش��ورها در حمل ونق��ل ریل��ی به دلیل 
مس��ائل جانبی آن اس��ت. مسائلی چون 
جلوگیری از آلودگی هوا، صرفه جویی در 
مصرف انرژی، جلوگی��ری از اتالف وقت 

م��ردم در ترافیک و ایمن��ی و رفاه مردم 
مسائلی هس��تند که برای دولت ها بسیار 
مهم هستند. وقتی 700 میلیون نفر سفر 
فق��ط در تهران و حومه  ش��کل می گیرد 
و تردد های مش��ابه در س��ایر کالنشهر ها 
وجود دارد، پس س��رمایه گذاری در این 
بخش بیانگر اهداف اجتماعی، سیاس��ی، 
اقتصادی و امنیتی است. وی ابراز داشت: 
در صورت��ی  ک��ه فقط اه��داف اقتصادی 
در س��رمایه گذاری ریلی م��ورد نظر قرار 
گی��رد، به طور مثال بهای بلیت هر س��فر 
قطار حوم��ه ای ورامین-تهران به چندین 
ه��زار توم��ان افزایش می یاب��د که باعث 
دفع مس��افر و ترغیب آنها به استفاده از 
خودروی ش��خصی و حمل ونقل جاده ای 
اس��ت که هزینه ملی آن بس��یار بیش��تر 
از پرداخت یارانه از س��وی دولت در این 
ارتب��اط اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی با 
اش��اره به تردد روزانه 3 میلیون مس��افر 
از طریق مت��روی تهران نیز تصریح کرد: 

متروی ته��ران بابت هر بلیت مبلغ 300 
توم��ان از دولت دریاف��ت می کند که در 
ص��ورت قطع این پرداختی، ش��اهد قطع 
فعالی��ت مترو حتی در کالنش��هر تهران 
خواهی��م ب��ود، ل��ذا امتیاز قائل ش��دن 
ب��رای خصوصی کردن نس��بت به دولتی 

نمی تواند شامل تمام موارد  شود. 

تغییر ساختار دردناک است
آخوندی با اش��اره به برنامه های وزارت 
راه و شهرس��ازی در بخ��ش حمل ونقل 
داخل��ی و بین المللی ریل��ی نیز گفت: تا 
این لحظه 10 اس��تان کش��ور به شبکه 
ریلی متصل نش��ده اس��ت ک��ه می توان 
برای اتصال این استان ها طی چهار سال 
پی��ش رو هدف گذاری ک��رد. همچنین 
باید ش��بکه ریلی ایران به ش��بکه ریلی 
آس��یایی، به کش��ور عراق از سه نقطه و 
کشور افغانس��تان از طرف زابل و خواف 
ک��ه بخش��ی از امنی��ت ملی کش��ور را 
تأمین می کند، متصل ش��ود. وزیر راه و 
شهرس��ازی در ادامه با اش��اره به ماهیت 
وج��ودی صن��دوق توس��عه مل��ی بیان 
ک��رد: از این صندوق باید برای توس��عه 
حمل ونقل ریلی اس��تفاده شود. آخوندی 
با بی��ان اینکه »تغییر س��اختار دردناک 
اس��ت« تصریح کرد: به قدری هزینه های 
جاری در کش��ور زیاد ش��ده اس��ت که 
وقت��ی نوبت به توس��عه حمل ونقل ریلی 
می رس��د، میزان تخصیص صفر می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: بای��د برای اجرای 
برنام��ه ای به این بزرگ��ی در حمل ونقل 
ریلی، مناب��ع مالی آن نیز در نظر گرفته 
با مکانیس��م معجزه آس��ای  ش��ود؛ زیرا 
تخصی��ص، بودج��ه م��ورد نیاز توس��عه 
نمی ش��ود.  محقق  عمران��ی  طرح ه��ای 
عباس آخوندی با بیان اینکه »س��فرهای 
تکرار ش��ونده و حمل  باره��ای حجیم و 
ریلی  حمل ونق��ل  ویژگی های  طوالن��ی 
اس��ت«، تاکید کرد: باید فکر اساسی در 
خصوص تامی��ن بودجه حمل ونقل ریلی 
کرد و ب��ه عقیده من می ت��وان عالوه بر 
تامین سرمایه خارجی از صندوق توسعه 
ملی نیز کمک گرف��ت؛ زیرا برای تحقق 
اهداف رهبری در حوزه حمل و نقل ریلی 
و انجام طرح های ریلی و عمرانی کش��ور 

نمی توان به بودجه اتکا کرد. 

///////

وزیر راه و شهرسازی در جلسه با اعضای کمیسیون های مجلس خبر داد 

اتصال شبکه ریلی ایران به آسیا
اقتصاد کالن یادداشت

اتاق های بازرگانی پیگیر مطالبات 
تولیدکنندگان هم باشند

بعداز قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ابالغ آن 
اتاق های بازرگانی جان تازه ای به خود گرفتند تا مسائل 
مربوط به بخش های مختلف صنع��ت، معدن و تجارت 
کش��ور در این اتاق ها مورد بح��ث قرار گیرد و در جهت 
رفع مش��کالت آنها حرکت کنند. خوشبختانه در دولت 
یازدهم وزرای اقتصادی در ش��وراهای گفت وگو شرکت 
کردند و حدود 70 تا ۸0درصد مشکالت به بحث و تبادل 
نظر گذاشته شد. NGO ها، خانه های صنعت، معدن و 
اتاق های بازرگانی نقش قابل اشاره ای را در اقتصاد کشور 
بازی می کنند. اتاق های بازرگانی باید در کشور شهامت 
الزم را داش��ته باشند و در چارچوب قانون، درخواست ها 
و تقاضاهای جامعه صنعتی، معدنی و تجاری کش��ور را 
پیگی��ری کنند. یک��ی از کارکردهای مثب��ت اتاق های 
بازرگانی ارتباط مستقیم آنها با انجمن ها و سندیکاهاست. 
باید این ارتباط مس��تقیم در سراسر کشور برقرار شود و 
از این طریق به صورت کلی مشکالت واحدهای تولیدی، 
صنعتی، معدن��ی و تجاری مورد رفع و رجوع قرار گیرد. 
انجمن ها و اتحادیه ها بخش��ی از بدنه اتاق های بازرگانی 
هس��تند و این مس��ئله باید موجب تقویت بنیه اتاق ها 
ش��ود. نباید رقابتی بین اتاق های بازرگانی و انجمن ها و 
اتحادیه ها وجود داشته باشد، بلکه اتاق های بازرگانی باید 
در جهت جذب س��ندیکاها و واحدهای تولیدی برآیند. 
کمیس��یون ها در اتاق های بازرگانی باید فعالیت خود را 
توسعه بخشند و هیأت رئیسه اتاق ها نیز اهمیت ویژه ای 
برای کمیس��یون ها قائل باش��ند. عالوه بر این ایده پرداز 
بودن یکی از نقش های اتاق های بازرگانی است و باید در 
تولید راه حل به درستی گام بردارند. در همه سازمان های 
اجتماعی ممکن اس��ت برخی به دنبال رانت باشند. اما 
اگر به گونه ای حرکت کنیم که به سمت مشارکت هرچه 
بیشتر گام برداریم، قطعا این مسئله در تعیین سرنوشت 
اتاق ها مؤثر اس��ت و از رخداد چنین مسائلی جلوگیری 
می کند. اگر این احساس ایجاد شود که فردی به دنبال 
منافع ش��خصی است باید نس��بت به آن مقابله کرد. در 
اتاق ه��ای بازرگانی باید مناف��ع جمع و منافع واحدهای 
تولیدی در نظر گرفته ش��ود و اگر این احس��اس پیش 
آید که فردی به دنبال پیشبرد منافع شخصی است باید 
نسبت به جلوگیری از آن اقدام کرد.       منبع: ایسنا

ایران، کلید رونق اقتصادی قلب 
بین النهرین

فرص�ت امروز: مدی��ر کل دفتر عرب��ی و آفریقایی 
سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات ایران به سوریه در 
چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته، رشد دوبرابری را تجربه کرده است. فرزاد 
پیلتن، با اش��اره به رشد صادرات ایران به سوریه گفت: 
طی چهار ماهه نخست س��ال 1395، صادرات ایران به 
س��وریه 29میلیون دالر بود که این رقم در چهار ماهه 
منتهی به تیر ماه سال جاری به 5۸میلیون دالر رسیده 

است.

سیدمحمدرضا مرتضوی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
تعدد اعضای تیم اقتصادی دولت 

مانع از هماهنگی نیست
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بی��ان اینکه برای 
تحقق اهداف برنامه شش��م به تیم اقتصادی هماهنگ، 
منس��جم و همفکر نیاز داریم، گفت: تعدد اعضای تیم 
اقتصادی دولت مانع از هماهنگی نیس��ت و هماهنگی 
به شکل دیگری انجام می شود. محمدباقر نوبخت درباره 
تغییرات اخیر در تیم اقتصادی، افزود: تعدد اعضای تیم 
اقتصادی می تواند بیش از این هم باش��د زیرا س��اختار 
تصمیم گیری اقتصادی به گونه ای اس��ت که ما از تعدد 
اعضا در تیم و تف��اوت نظری نه تنها رنج نخواهیم برد، 
بلکه استفاده هم می کنیم. وی با تشریح نحوه هماهنگی 
و ساختار تیم اقتصادی گفت: در ساختار سازمان رسمی 
دولت، ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک 
مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کامال 
مشخص است. نوبخت ادامه داد: با توجه به پیچیدگی 
متغیرهای اقتصادی که باید همه آنها را کنترل کنیم، 
هم باید در آن واحد از سیاست های انبساطی برای ایجاد 
رش��د و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید 
سیاس��ت های انقباضی برای مهار تورم داش��ته باشیم. 
معاون رئیس جمه��وری افزود: برای ایجاد هماهنگی ها 
هفت��ه ای دو روز جلس��ه تیم اقتصادی با مس��ئولیت 
ش��خص آقای رئیس جمهور در دول��ت یازدهم برگزار 
می شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث ها را 
به صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع تری از 
صاحب نظران معتمد رئیس جمهور از جمله دستیار ویژه 
وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند کرد و س��پس 
تصمیم گیری می کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با تاکید بر اینکه نیاز به ش��ورا و وحدت تصمیم گیری 
داریم، گفت: هر کدام از دس��تگاه های سه گانه که تیم 
ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای 
وس��یع تر از این س��ه نفر یعنی هفت یا هش��ت نفر با 
حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند 
و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند. نوبخت درباره وظایف 
معاون��ت اقتصادی رئیس جمهوری ه��م گفت: محمد 
نهاوندیان اقتصاددان است و می تواند در جهت انسجام و 
هماهنگی بیشتر اقدام کند. وی افزود: این موضوع سبب 
می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود 
و مردم و فعاالن اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر 

اعتماد می کنند. 



مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی گفت 
از تاریخ ١١ ش��هریورماه، س��ود س��پرده 
یک س��اله ١٥درص��د خواهد ب��ود و نرخ 

سپرده کوتاه مدت نیز ١٠ درصد است. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، پیمان 
قربان��ی، معاون اقتص��ادی بانک مرکزی 
در نشس��ت خبری روز گذش��ته گفت: با 
توج��ه به اینكه انجماد دارایی ها و حضور 
موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمجاز و 
همچنی��ن ورود نهادهای خ��ارج از بانک 
مث��ل خودروس��ازان ب��رای جم��ع آوری 
نقدینگی مانع کاهش سود بود، اقداماتی 
برای اصالح وضعیت دستور قرار گرفت. 

وی با تاکی��د بر اینكه نرخ های س��ود 
همچنان مثبت اس��ت، اضافه کرد: هزینه 
تامین مال��ی برای تس��هیالت گیرندگان 

کاهش یافت. 
او با تاکید بر اینكه موسسات غیرمجاز 
نفس ه��ای آخ��ر را می کش��ند، گفت: از 
تاریخ ١١ ش��هریورماه س��ود سپرده یک 
س��اله ١٥ درصد خواهد بود. نرخ سپرده 
کوتاه مدت نیز ١٠ درصد اس��ت و طبق 
علی الحس��اب  پرداختی  موازی��ن س��ود 

خواهد بود. 
وی گفت: نرخ س��ودهای قبلی تا پایان 
مدت قرارداد معتبر اس��ت و با سود قبلی 

قابل تمدید نیست. 
به گفته وی، افزایش س��پرده مدت دار 
یک س��اله ممنوع اس��ت و نظارت بانک 
مرک��زی از تاریخ ١١ش��هریور به ش��دت 

دقیق خواهد بود. 
او ادام��ه داد: اگ��ر س��پرده گذار قب��ل 
از پای��ان ق��رارداد پول را برداش��ت کند 
 سودمحاس��به ش��ده همانند نرخ س��ود

 کوتاه مدت خواهد بود. 
بان��ک مرکزی ضمن  معاون اقتصادی 
تاکید بر صیانت از دس��تاوردهای تورمی 
گف��ت: ما ب��ه دنب��ال رون��ق غیر تورمی 

هستیم. 

قربانی با اش��اره به اینكه کاهش س��ود 
بانك��ی در نهایت کاه��ش هزینه تامین 
مالی را موجب می ش��ود، اضافه کرد: این 
اقدام گامی برای افزایش تولید و اشتغال 

خواهد بود. 
مع��اون اقتص��ادی بانک مرک��زی در 
خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای نرخ 
مشارکت خودروسازان برای پیش فروش 
خودرو گفت: این نرخ باید ٣ واحد درصد 
باالتر از نرخ س��ود بلندمدت بانكی یعنی 

١٨درصد باشد. 
او ب��ا تاکید ب��ر اینكه با ای��ن وضعیت 

هنوز سپرده گذاری در بانک واجد ارزش 
 است، اضافه کرد: طبق برآوردها نرخ سود 
٥ درصد باالتر از ن��رخ ١٠درصدی تورم 

است. 
ب��ه گفته او، اضافه برداش��ت بانک ها با 
تصمیم تازه به خط��وط اعتباری تبدیل 
می ش��ود و طبق محاس��بات کارمزد در 
ب��ازار بین بانكی به ١٨ درصد رس��یده و 
در صورت تودیع وثیقه از س��وی بانک به 

١٦درصد کاهش می یابد. 
قربان��ی از ورود جدی بانک مرکزی به 
بازار بین بانكی خبر داد و افزود: نرخ سود 

بازار بی��ن بانكی که به ۲١درصد افزایش 
یافت��ه بود، به مح��دوده ١٨ تا ١۹درصد 
کاهش یافته است، یعنی سه واحد درصد 

کاهش یافت. 
وی از فراهم ش��دن زمینه مناسب تری 
برای کاهش نرخ س��ود خبر داد و افزود: 
در این زمینه گام هایی برداش��ته ش��ده 
اس��ت و هدف این بوده که بانک مرکزی 
ذی نفع��ان نظام بانكی را به درس��تی در 

نظر بگیرد. 
در این زمینه س��عی شد نرخ های سود 
برای س��پرده گذاران مثبت و واقعی باشد 
و ت��ورم را جب��ران کند و ق��درت خرید 

سپرده های مردم حفظ شود. 
معاون اقتص��ادی بانک مرکزی تصریح 
کرد: برابر موازین اس��المی نرخ های سود 
علی الحس��اب بوده و تس��ویه باید پس از 
محاس��بات و کسر نرخ سود علی الحساب 
انج��ام و امكان پذی��ر باش��د. نرخ س��ود 
س��پرده ها پنج واحد درصد باالتر از نرخ 
ت��ورم اس��ت و بخش��نامه جدی��د ناقض 

قراردادهای قدیمی نیست. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید 
بر اینك��ه این بانک همواره س��عی کرده 
توجه ویژه ای به موضوع تولید و اش��تغال 
داشته باشد، گفت: س��ال گذشته درباره 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط 
اطالع رس��انی شد و امس��ال نیز براساس 
بخش��نامه ها و تصمیم��ات اتخاذ ش��ده 
گام های بلندتری برداش��ته خواهد ش��د، 
اما نرخ س��ود هزینه تامین مالی را برای 

فعالیت های اقتصادی باال برده بود. 
ای��ن مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی 
دیگ��ر اقدام بانک مرک��زی در این جهت 
را هماهنگ��ی ب��ازار پول و بازار س��رمایه 
عن��وان کرد و افزود: به زودی اوراق خرید 
گندم و س��خاب به بازار س��رمایه می رود 
و اطالع رس��انی از س��وی بورس صورت 

می گیرد. 

لغو محدودیت زمانی وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی
یک مقام مس��ئول از ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر نداش��تن محدودیت زمانی برای وام 
جعال��ه ۲٠میلیون تومانی خبر داد.  نادر قاس��می درباره لغ��و محدودیت زمانی وام جعاله 
۲٠ میلیون تومانی که تا انتهای شهریورماه بود، به مهر گفت: ابالغیه بانک مرکزی درباره 
افزایش مبلغ وام جعاله تعمیرات مسكن از ١٠ به ۲٠ میلیون تومان محدودیت زمانی ندارد 
و پرداخت این مبلغ به عهده بانک ها واگذار شده که در صورت داشتن منابع، می توانند وام 
جعاله تعمیرات مس��كن را با سود ١٨درصد و تا سقف ۲٠ میلیون تومان پرداخت کنند و 
در صورتی که منابع آنها محدود باشد می توانند با همان سقف قبلی که ١٠ میلیون تومان 
اس��ت، این تس��هیالت را ارائه دهند.  وی درباره این پرسش که آیا بانک مسكن وام جعاله 
را صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مسكن پرداخت می کند یا خیر، اظهار 
کرد: بانک مسكن وام جعاله را هم از طریق اوراق تسهیالت و هم بدون آن و هم به صورت 
ترکیبی از این دو روش به مشتریان اعطا می کند که این موضوع بستگی به منابع داخلی 
بانک دارد؛ در صورتی که وضع مالی بانک خوب باشد، وام جعاله را بدون اوراق تسهیالت 
هم پرداخت می کنیم.  این مقام بانكی با اشاره به تسهیالت تكلیفی که بر عهده این بانک 
گذاشته می شود، افزود: یكی از مشكالت بانک مسكن تسهیالت تكلیفی است که شامل وام 
مسكن مهر، وام بافت فرسوده، وام ازدواج، وام نوسازی مسكن روستایی و. . . می شود. این 
تسهیالت سبب شده بخش عمده ای از منابع بانک مسكن به این تسهیالت اختصاص یابد. 
وی ادامه داد: به همین دلیل سیاس��ت بانک مس��كن این اس��ت که ابتدا تسهیالت 
تعهدی شامل تسهیالت صندوق پس انداز مسكن یكم، صندوق پس انداز مسكن جوانان 
و صندوق مسكن ممتاز و سپس تسهیالت تكلیفی را پرداخت کند و در صورتی که از 
منابع بانک چیزی باقی ماند، تسهیالت جعاله تعمیرات مسكن را بدون اوراق اعطا کند. 

نرخ سود علی الحساب یک ساله سپرده ها ۱۵درصد است

الزام بانک ها به رعایت نرخ سود از 11 شهریورماه  تاکنون مجمع عمومی 9 بانک 
برگزار شده است

۲۰ بانک در صف برگزاری مجامع
هرچند فصل برگ��زاری مجامع با پایان تیرماه 
ب��ه اتمام رس��ید و مجامع ۹ بان��ک هم تاکنون 
برگزار ش��ده اس��ت، اما ۲٠ بانک و سه موسسه 
اعتب��اری همچنان در صف برگ��زاری مجامع به 

سر می برند. 
ب��ه گ��زارش ایِبنا، ب��ا وجودی ک��ه بانک های 
ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض الحس��نه 
مهر ایران، انص��ار، دی، حكمت ایرانیان و ایران 
و ونزوئال تا ٣١ تیرماه و طبق اعالم قبلی مجامع 
خود را برگزار کرده اند اما هنوز مجامع بانک های 
پاس��ارگاد، ش��هر، س��امان، کارآفرین، پارسیان، 
قوامی��ن، اقتص��اد نوین، س��په، توس��عه تعاون، 
رفاه کارگران، سرمایه، س��ینا،  توسعه صادرات، 
کش��اورزی، ملی، صنعت و معدن، مسكن، بانک 
قرض الحسنه رس��الت، صادرات و ایران زمین و 
همچنین موسس��ه های اعتباری ملل و کوثر به 
دلیل به حد نصاب نرس��یدن یا برخی مشكالت 

دیگر تاکنون برگزار نشده است. 
البت��ه در می��ان موسس��ات اعتب��اری مجاز، 
موسس��ه اعتباری نور اعالم کرد که قرار اس��ت 
روز پنجش��نبه دوم ش��هریور ماه مجمع خود را 

برگزار کند. 
 با اجرایی شدن برجام از دو سال گذشته و لغو 
تحریم های بین المللی ب��ا توجه به ورود بانک ها 
به عرصه بین الملل یكی از پیش ش��رط های این 
موضوع انطباق صورت های مالی بانک های ایرانی 
با استانداردهای IFRS بود و در این راستا اواخر 
سال ١٣۹۴ بانک مرکزی طی نامه ای به بانک ها 
از آنها خواس��ت صورت های مالی خود را با این 
اس��تانداردها منطبق کنند، اما با توجه به اینكه 
این مهم از س��وی برخی بانک ها محقق نش��د و 
برخی اختالف نظرها بین بانک مرکزی و سازمان 
حسابرسی وجود داشت، در سال ١٣۹٥ برگزاری 
مجامع بسیاری از بانک ها لغو و به تعویق افتاد. 

البته بانک مرکزی در س��ال جاری با توجه به 
فرا رس��یدن زمان برگزاری مجامع بانک ها، طی 
نامه ای به مدیران بانكی بر پیش ش��رط های الزم 
ب��رای برگزاری مجامع تاکید و اعالم کرد که اگر 
ش��رایط تعیین شده رعایت نش��ود، مجامع لغو 

خواهد شد. 
 بانک مرکزی در نامه ای که به بانک ها ارس��ال 
کرد یادآور ش��د براساس بخشنامه های قبلی که 
ای��ن بانک صادر ک��رده، صدور مج��وز برگزاری 
مجام��ع عموم��ی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
من��وط به رعایت الزامات��ی و همچنین برگزاری 
جلس��ه مش��ترک با ناظران بانك��ی ذی ربط در 
مدیری��ت کل نظارت ب��ر بانک ها و موسس��ات 

اعتباری بانک مرکزی است. 
در این نامه سه شرط برای بانک ها تعیین شد: 
اول آنكه پیش نویس صورت ه��ای مالی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری با نمونه صورت های مالی 
بان��ک مرکزی حداقل یک م��اه قبل از برگزاری 
مجمع ارس��ال ش��ود. از س��ویی دیگر ارس��ال 
پیش نویس نهایی گزارش حس��ابرس مستقل و 
بازرس قانونی بانک و موسس��ه اعتباری حداقل 
یک ماه قبل از برگزاری مجمع شرط دیگر بانک 

مرکزی بوده است. 
همچنین بانک مرکزی از بانک ها خواس��ت تا 
گزارش م��وارد عدم انطباق عملك��رد بانک ها و 
موسس��ات اعتباری با قوانی��ن و مقررات پولی و 
بانكی و نیز بخش��نامه بانک مرک��زی را حداقل 
ی��ک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی 

ارسال کنند. 
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دریچه

کوثر کارت هواداری، الگویی برای 
سایر بخش های اقتصادی

جلس��ه مش��ترک مدیرکل امور اقتصادی اس��تانداری 
خراسان رضوی، مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و 
مدیران استانی بانک های انصار، قوامین، حكمت و رسالت 
به میزبانی مدیریت شعب استان خراسان رضوی موسسه 
اعتباری کوثر برگزار ش��د. محم��د رحیم گلبداغی، مدیر 
شعب استان خراسان رضوی موسسه اعتباری کوثر ضمن 
ارائه گزارش��ی از عملكرد موسسه گفت: اهتمام در تكریم 
مش��تریان از اولویت های کوثر در اس��تان خراسان رضوی 
می باشد. گلبداغی با اش��اره به طرح منحصر به فرد کوثر 
کارت هواداری و اهداف این طرح افزود: هدف کوثر کارت 
هواداری، کمک به تیم ها برای پیروز شدن و توسعه ورزش 
حرفه ای اس��ت. س��ه برنده این طرح به ترتیب باشگاه ها، 
کوثر به عنوان حامی و پشتیبانی کننده و هواداران محترم 

هستند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.٨۲١دالر آمریكا

۴.٥٦٥یورو اروپا

۴.۹۹٣پوند انگلیس

١.٠٥١درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥٠۹.١٠٠مثقال طال

١١7.٥٨٠هر گرم طالی ١٨ عیار

١.١٨٣.٠٠٠سكه بهار آزادی

١.۲١٦.٣٥٠سكه طرح جدید

٦٣۴.٥٠٠نیم سكه

٣7٦.٠٠٠ربع سكه

۲۴۹.٠٠٠سكه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ب��ورس اوراق به��ادار تهران طی 
ش��اهد  روز سه ش��نبه  معام��ات 
جان گرفت��ن دوباره حجم و ارزش 
معامات روزانه س��هام با پیش��رو 
دوقلوه��ای  و  معدنی ه��ا  ش��دن 
س��نگ آهنی ب��ود و ش��اخص  کل 
هم 297 واحد رش��د کرد و به رقم 
82 ه��زار و 372 واحد رس��ید. در 
معامات چهارمین روز هفته بورس 
تهران نماد ملی  صنایع  مس  ایران 
با 92 واحد، نماد معدنی  و صنعتی 
 چادرملو با 56 واحد، نماد توس��عه  
معادن  و فلزات ب��ا 47 واحد، نماد 
فوالد مبارکه اصفهان با 47 واحد، 
نماد معدن��ی و صنعتی گل گهر با 
41 واحد، نماد کش��تیرانی ایران با 
39 واحد و نماد البراتوار داروسازی  
عبی��دی  ب��ا 14 واح��د افزای��ش 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 

شاخص کل بورس داشتند. 

تحکیم مواضع شاخص کل در 
کانال 82 هزار واحدی

با فعال ش��دن دوباره حقوقی ها 
پ��س از انتخ��اب کابین��ه دولت 
دوازده��م در بازار س��هام، کلیت 
معامات ب��ورس حاکی از تحرک 
دوباره میان معامله گران و حمایت 
از سهم های بنیادی و شاخص ساز 
بازار اس��ت. هرچند ک��ه عملکرد 
وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای 
عالی ب��ورس در هفته های آتی و 
رویکرد وی��ژه وی برای حمایت از 
بازار س��هام می تواند تعیین کننده 
خط مش��ی بازار در ماه های آینده 
باشد. شاخص کل بورس نیز چند 
روزی اس��ت ب��ه تحکی��م مواضع 
خویش در کانال 82 هزار واحدی 
پرداخته و جای پای خود را محکم 
س��اخته اس��ت،  بنابراین احتمال 
خ��روج این ش��اخص از کانال 82 
هزار واحد ب��ا توجه به جو مثبتی 
ک��ه بر بازار س��هام حاکم اس��ت، 
بعید به نظر می رسد. چنانکه بازار 
سهام روز سه شنبه بازار پرحجمی 
بود که تح��رک معامله گران اغلب 
حقوق��ی در می��ان بازاراولی ها به 

گرایش س��ایر معامله گ��ران برای 
جمع آوری سهم انجامید. 

با گروه های بازار سهام
روز سه ش��نبه در گ��روه فلزات 
اساس��ی 1۰3 میلی��ون س��هم به 
ارزش بی��ش از 24 میلیارد تومان 
در 8ه��زار و 32۰ نوب��ت م��ورد 
دادوستد قرار گرفت. در این گروه 
عمده نماده��ا حدود 2درصد افت 
یا رش��د در قیمت پایانی را تجربه 
کردن��د. همچنین در گروه خودرو 
69 میلیون سهم به ارزش نزدیک 
ب��ه 1۰ میلیارد تومان طی 6 هزار 
و 729 نوبت مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. در این گ��روه اکثر قریب 
به اتفاق س��هم ها در قیمت پایانی 
خود روند کاهش��ی را شاهد بودند 
و معدود سهم هایی که افت قیمت 
نداشتند با رشد نامحسوسی همراه 

شدند. در گروه استخراج کانه های 
فل��زی نی��ز س��هم هایی همچون 
توس��عه معادن فل��زات، معدنی و 
صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی 
گل گهر، توسعه صنعتی و معدنی 
صبانور از س��هم های پیشتاز گروه 
بودن��د. در این گ��روه 15 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 5 میلیون 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 

آیفکس صعود خود را تداوم 
بخشید

معام��ات فرابورس ای��ران در 
آخری��ن روز کاری مردادماه 96 
با ادامه رشد شاخص کل و عبور 
ای��ن نماگر از کانال 93۰ واحدی 
ب��ه پایان رس��ید. روز سه ش��نبه 
معامله گ��ران فرابورس��ی بالغ بر 
147 میلی��ون ورقه به��ادار را در 
24 ه��زار دفعه مبادالتی دس��ت 

به دس��ت کردند ک��ه ارزش این 
دادوستدها بیش از 6۰3 میلیارد 
ریال بود. همچنین ش��اخص کل 
فرابورس نیز با افزایش 7 واحدی 
تا ارتفاع 936 واحدی صعود کرد 
ک��ه عمده بار مثب��ت بر آیفکس 
از جان��ب نماده��ای »میدک��و«، 
»هرم��ز«، »دماون��د«، »ارف��ع«، 
»زاگ��رس« و »سرچش��مه« ت��ا 
س��طح 2.6 واح��د تاثی��ر مثبت 
بر این نماگر داش��تند. در مقابل 
نماد »ش��راز« کمتر از نیم واحد 
تاثیر منفی بر این شاخص داشت. 
در مجموع بازاره��ای اول و دوم 
به  اق��دام  فرابورس س��هامداران 
میلیون س��هم  جابه جایی 93.5 
کردن��د ک��ه ارزش معامات آن 
نزدیک به 256 میلیارد ریال بود.  
دو نم��اد از گروه فلزات اساس��ی 
ب��ا نام ه��ای »ذوب« و »ارفع« به 

ترتیب بیش��ترین حجم و ارزش 
معامات را در این دو بازار تجربه 
کردن��د. س��هامداران ذوب آه��ن 
اصفهان تعداد 34 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 28 میلی��ارد ری��ال را 
معامل��ه کردند و در نم��اد آهن 
و فوالد ارفع تع��داد 12 میلیون 
از 43  بی��ش  ارزش  ب��ه  س��هم 
میلی��ارد ریال دس��ت به دس��ت 
ش��د. برای چندمین روز متوالی 
نم��اد »اوان« بیش��ترین افزایش 
قیم��ت را تا س��قف 5 درصد به 
ثبت رس��اند. نمادهای »سبزوا«،  
»ارفع«،  »حخزر« و »هرمز« نیز 
به ترتیب نمادهای دیگری بودند 
که باالترین رشد قیمتی را شاهد 
بودن��د. در مقاب��ل ام��ا نمادهای 
»کیمیا«،   »کت��وکا«،  »بهپاک«، 
»کی بی س��ی«  و  »کمرج��ان« 
5درص��د  حداکث��ر  س��طح  ت��ا 
اف��ت کردن��د. در جری��ان ب��ازار 
نمادهای معاماتی ش��رکت های 
تهران،  س��رمایه گذاری مس��کن 
مس��کن  ش��مالغرب،  مس��کن 
زاینده رود و ش��رکت توریستی و 
رفاه��ی آبادگ��ران کیش متوقف 
ش��دند. در عین ح��ال نمادهای 
معامات��ی ش��رکت های تولی��د 
تجهی��زات س��نگین هپک��و، گز 
س��که، ورزیران و مجتمع معادن 
م��س تکنار بازگش��ایی ش��دند. 
تابلوهای ال��ف، ب و ج بازار پایه 
نی��ز در مجم��وع دی��روز میزبان 
دادوس��تد 52 میلیون س��هم به 
ارزش 1۰8 میلی��ارد ری��ال قرار 
گرفتند. در ای��ن میان نگاهی به 
اوراق تس��هیات مسکن  تابلوی 
نش��ان می دهد تس��ه ها در اغلب 
ماه ها با افت قیمت مواجه ش��ده 
و در نهای��ت در بازه 768 هزار تا 
8۰۰ هزار ریال مورد معامله قرار 
گرفته است. ارزش معامات این 
اوراق به 59 میلیارد ریال رسید. 
سرمایه گذاران بازار اوراق با درآمد 
ثابت فرابورس نیز در آخرین روز 
معاماتی مردادماه معامات این 
بازار را با دادوستد 16۰ هزار ورقه 
به ارزش نزدیک به 158 میلیارد 

ریال خاتمه دادند.  

معامله گران حقوقی حجم و ارزش معامالت را باال بردند

بازار سهام جان گرفت

وج��ود دو نرخ متف��اوت ارز در اقتصاد 
عجیب و غریب است. انتظار می رود وزیر 
اقتص��اد در دولت دوازده��م و همچنین 
کس��انی که در مس��ئولیت های خود ابقا 
شدند، به صحبت در خصوص تک نرخی 
ش��دن ارز اکتفا نکنن��د و آن را عملیاتی 
کنند. ب��ا تک نرخی ش��دن ارز عاوه بر 
ش��رکت هایی که در بورس حضور دارند 
و انتف��اع اصلی را می برند، ش��رکت هایی 
 ه��م ک��ه با ت��ورم دس��ت و پنج��ه نرم 
می  کنن��د- مث��ل ش��رکت های غذایی و 

داروی��ی- می توانن��د تا ح��دودی از این 
قضیه منتفع ش��وند. شاید در این میان، 
حاش��یه سود صنایع پتروشیمی به دلیل 
آنک��ه خوراک خ��ود را ب��ا ارز مبادله ای 
می گیرند حدود 8 ت��ا 1۰درصد کاهش 
پی��دا کن��د ک��ه آن ه��م ع��دد بزرگی 
نیس��ت. نکته دیگر این اس��ت که رشد 
کامودیتی ه��ا نی��ز اثر گذار بوده اس��ت. 
البته رش��د در کامودیتی ها قدری سریع 
بوده اس��ت و به نظر می رس��د به لحاظ 
قیمت ه��ا  در  را  اصاحات��ی  نم��وداری 
شاهد باش��یم؛ مثا فلز روی، که اکنون 
ب��ا نرخ های جهانی س��ال 2۰۰7 معامله 
می شود. همین نرخ ها هم اگر در صنعت 

بیل��ت فوالدی، روی و مس و . . . تثبیت 
ش��ود و حت��ی کاهش یاب��د، قیمت های 
سهام این ش��رکت ها نه تنها گران نیست 
بلکه حتی برای س��رمایه گذاری مناسب 
اس��ت. چش��م انداز آتی بازار سرمایه در 
بخش هایی همچون فلزات اساسی بسیار 
مثبت اس��ت و من با یک چش��م انداز دو 
سه ساله -باقدرت- می گویم که بهترین 
بازار ب��رای س��رمایه گذاری، فق��ط بازار 
س��رمایه اس��ت. در هر صنعتی از جمله 
صنعت س��اختمان،  عرضه و تقاضاس��ت 
که نرخ ه��ا را تعیین می کن��د. نکته این 
است که اگرچه نهاده های ساختمان مثل 
س��یمان و فلز گران ش��ده اند، اما قدرت 

خری��د در س��مت مصرف کنن��ده وجود 
ن��دارد و وامی هم که برای تقویت قدرت 
خرید در اختیار گذاشته می شود، کفاف 
ای��ن کار را نمی دهد. صنعت س��اختمان 
بع��د از قضیه مس��کن مهر ک��ه در این 
صنع��ت حباب ایجاد ک��رد و همین طور 
افزایش تولید کاش��ی کاران و سیمانی ها، 
به خواب عمیق رفته اس��ت. شرکت های 
س��اختمانی ما در بازار س��رمایه، بیشتر 
به ش��کل نوسانی و س��فته بازی حرکت 
می کنن��د؛ یعن��ی ب��ا یک ش��ایعه باال و 
پایین می روند، لذا به نظر می رس��د مدل 
کسب و کار در این صنعت باید تغییر کند 

تا تحول اساسی در آن صورت بگیرد. 

در سال های گذشته برخی عرضه کنندگان 
تمایل داشتند تا کاالی خود را در بورس کاال 
عرضه ک��رده و از مزایای این ب��ازار بهره مند 
ش��وند، اما ش��رایط پذیرش در بورس کاال را 
نداش��تند که با راه اندازی ب��ازار فرعی بورس 
کاال این مشکل برطرف شد و عرضه کنندگان 
به راحت��ی می توانند کاالی خ��ود را در بازار 
فرعی و در محیطی شفاف به فروش برسانند. 
مدیرعامل ش��رکت کارگزاری سی ولکس در 
گفت و گو ب��ا »پایگاه خبری ب��ورس کاالی 
ایران« در خصوص عرضه محصوالت متنوع در 
بازار فرعی بورس کاال گفت: در بررس��ی تنوع 
محصوالت��ی که در ب��ازار فرعی بورس کاالی 
ایران عرضه می ش��وند، ابتدا باید دالیل ایجاد 

این بازار در ب��ورس کاال را مورد بازبینی قرار 
داد. در بازار فرعی بورس کاال محصوالتی که 
قابلیت عرضه در تاالر اصلی را ندارند، پذیرش 
و معامله می ش��وند و از همه مهم تر، مزایایی 
که بازار فرعی بورس کاال برای تولیدکنندگان 
و دارن��دگان کااله��ا دارد از مهم ترین دالیلی 
اس��ت که ش��اهد عرضه انواع محصوالت در 
این بازار هس��تیم. محمودرضا الهی فرد افزود: 
پذیرش کاالهای مختلف در تاالر اصلی بورس 
کاالی ای��ران دارای قوانین و ش��رایط خاصی 
اس��ت؛ کاالهای��ی در این ت��االر قابل عرضه 
هس��تند که از اس��تانداردهای الزم برخوردار 
باش��ند به همین منظور تاالر فرعی راه اندازی 
شد تا محصوالتی که از شرایط الزم برخوردار 

نیس��تند نیز بتوانن��د از مزیت های معاماتی 
بورس کاال بهره مند شوند. وی اظهار داشت: از 
شرایط عرضه محصوالت در تاالر اصلی بورس 
کاال، عاوه بر دارا بودن اس��تانداردهای الزم، 
ب��اال بودن حجم عرض��ه و تقاضا و همچنین 
تداوم عرضه اس��ت که وجود محصوالتی که 
از این ش��رایط برخوردار نیس��تند اما تمایل 
دارند وارد بورس شوند، موجب راه اندازی بازار 
فرعی ش��د تا محصوالت مختلف بتوانند وارد 
این بازار ش��فاف شوند. الهی فرد با بیان اینکه 
تاالر فرعی بورس کاال جایگزین مناسبی برای 
مزایده است، تصریح کرد: در سال های گذشته 
برخی عرضه کنندگان تمایل داش��تند کاالی 
خود را در بورس کاال عرضه کرده و از مزایای 

این بازار بهره مند شوند اما شرایط پذیرش در 
بورس کاال را نداش��تند که ب��ا راه اندازی بازار 
فرعی بورس کاال این مش��کل برطرف شد و 
عرضه کنن��دگان به راحت��ی می توانند کاالی 
خود را در بازار فرعی و در محیطی ش��فاف به 
فروش برسانند. مدیرعامل شرکت کارگزاری 
س��ی ولکس ب��ه مزایای معامل��ه محصوالت 
در ب��ازار فرعی اش��اره کرد و اف��زود: کاهش 
هزینه های معاماتی، کشف قیمت عادالنه و 
شفاف و از بین رفتن معایب روش های سنتی 
مزایده و ایجاد بس��تری مطمئ��ن برای انجام 
معامله محصوالتی که قابلیت عرضه در تاالر 
اصلی را ندارند، از مزای��ای بازار فرعی بورس 

کاالی ایران است.                   منبع: سنا

ارز تک نرخی انتخاب خوب برای بازار سرمایه

مزایای معامله انواع محصوالت در بازار فرعی بورس کاالی ایران

خبر

طلسم عرضه نفت خام در بازار 
سرمایه شکسته می شود

مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )سمات( گفت: برای نخستین بار مکانیزم 
تسویه معامات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا 
شد تا گام بلندی برای معامات بین المللی این محصول 
استراتژیک برداشته ش��ود. محمدرضا محسنی افزود: در 
ط��ول ماه های اخی��ر اقدامات گس��ترده ای جهت فراهم 
کردن زیرساخت های الزم برای معامات بین المللی نفت 
خام در بورس انرژی آغاز ش��د که خوشبختانه هم اکنون 
ش��رایط برای معامات این محصول فراهم ش��ده است. 
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معامات نفت خام 
در بورس انرژی با یورو انجام خواهد ش��د، گفت: شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی با ارس��ال نامه ای به شرکت ملی 
نفت ای��ران، آمادگی خود را برای آغ��از این معامات در 
بازار سرمایه اعام کرده است که امیدواریم هرچه سریع تر 

فرآیند اجرایی این معامات کلید بخورد. 

بلوک 5.5 میلیارد سهمی »ذوب « 
عرضه می شود

بلوک 5.5 میلیارد سهمی شرکت ذوب آهن اصفهان روز 
دوشنبه 13 شهریورماه جاری در فرابورس عرضه می شود. 
عرضه عمده س��هام مدیریتی غیرکنترلی شرکت ذوب آهن 
اصفهان ش��امل 5 میلیارد و 556 میلیون و 361 هزار و 4 
س��هم، معادل 16.75درصد از سهام این شرکت به قیمت 
پایه هر س��هم 81۰ ریال به صورت یکجا و نقد یا 15درصد 
نقد و بقیه اقساط شش  ماهه در روز دوشنبه 13 شهریورماه 
جاری در فرابورس انجام خواهد شد. این میزان سهام توسط 
سازمان خصوصی س��ازی به وکالت از صندوق بازنشستگی 
ف��والد با نرخ س��ود 13درصد در ب��ازار دوم فرابورس ایران 
عرضه خواهد ش��د. سازمان خصوصی س��ازی پیش تر هم 
ای��ن میزان س��هام را با قیمت پایه هر س��هم 85۰ ریال و 
 نیز با ش��رایط یکجا و نقد یا 2۰درصد نقد و بقیه اقس��اط 
شش  ماهه در مدت سه سال در روز دهم تیرماه امسال روانه 
میز فروش کرده بود که خریداران به آن اقبالی نشان ندادند. 

 تاالر صادراتی میزبان عرضه
 126 هزار تن سنگ آهن و قیر

روز سه شنبه 31 مردادماه 96، بازار فرعی بورس کاالی 
ایران شاهد عرضه 3 هزار تن ضایعات فلزی و 5۰ تن شیر 
خام بود. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز سه ش��نبه 
31 مردادم��اه میزب��ان عرض��ه 55 هزار تن س��نگ آهن 
دانه بن��دی و 71 ه��زار و 5۰۰ ت��ن انواع قیر ب��ود. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در 
این روز عرضه 61 هزار و 934 تن مواد پلیمری، گوگرد و 
قیر را تجربه کرد. این گزارش حاکی است، 96 تن میلگرد 
و 11 هزار تن تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان، 11۰ تن 
سبد میلگرد شرکت فوالد کرمان و 11۰ تن سبد میلگرد 
شرکت فوالد آذربایجان نیز در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی عرضه ش��د. براساس این گزارش، 48 هزار و 587 
تن گندم خوراکی و 67 تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمین��ی و 1۰۰ تن جو دامی، 1۰۰ ت��ن ذرت دانه ای، 
2۰۰ تن روغن خام، یک هزار و 557 تن ش��کر س��فید، 
ی��ک هزار تن کنجاله س��ویا، 77 ه��زار و 75۰ تن گندم 
خوراکی و 8 هزار تن گندم دوروم نیز در تاالر محصوالت 

کشاورزی عرضه شد.

بورس انرژی میزبان عرضه ای جدید
در جلسه معاماتی روز سه شنبه 31 مردادماه 96 کاالهای 
نفت��ای س��بک و ح��ال 4۰4 پاالیش نفت ش��یراز، متانول 
پتروشیمی ش��یراز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی و میعانات 
گازی سراجه قم در رینگ داخلی و آیزوریسایکل پاالیش نفت 
شیراز و نفتای سنگین پاالیش نفت الوان در رینگ بین الملل 
عرضه شدند. همچنین روز سه شنبه، رینگ داخلی بازار فیزیکی 
میزبان عرضه ای جدید از سری محصوالت فرآورده های اصلی 
نفت بود. بدین ترتیب نخستین عرضه میعانات گازی پاالیش 
گاز سراجه قم به حجم بیش از 1۰ هزار تن صورت پذیرفت. 

نخستین پیش بینی »وساخت« 
برای سال 97

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 97 را 
حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 9۰ میلیارد و 296 
میلیون ریال منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری ساختمان 
ایران نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی 
به 31 ش��هریورماه 97 را مبلغ 32 ری��ال زیان اعام کرده 
است؛ در حالی که در سال مالی قبل مبلغ 146 ریال زیان 
اعام کرده بود. »وساخت« دالیل تغییر اطاعات پیش بینی 
سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی نشده، 
نسبت به اطاعیه قبلی اعام کرد: تعدیل هزینه های مالی 
در مقایسه با پیش بینی اولیه سود و زیان سال مالی 96 به 
دلیل عدم احتس��اب هزینه مالی تسهیات دریافتی از دو 
بانک اعطا کننده تسهیات در سنوات گذشته جهت شش 
ماهه دوم و سه ماهه پایانی سال مالی 96 و به لحاظ دعاوی 
مطروحه از سوی شرکت، بابت نحوه محاسبه سود و جرایم 

از سوی بانک های یاد شده است. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
آلومینیوم ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری صنعت 

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

9594.92فایرا

2.9484.8وبیمه

18.8974.73دعبید

13.1794.71کخاک

2.41۰4.65غالبر
2.6174.6بالبر
1.5494.52کچاد

 بیشترین درصد کاهش
توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. کارخانجات تولیدی قندی در رده دوم این گروه ایستاد. تولید 
محور خودرو هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.92(2.959ثاباد
)4.31(2.51۰بکام

)4.18(2.179خمحور

)3.66(2.952پسهند

)3.56(3.9۰3خلنت
)3.55(4.868تکشا
)3.52(4.736دلقما

پرمعامله ترین سهم
توس��عه معادن و فل��زات پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته شد. معدنی و صنعتی گل گهر در رده دوم این گروه 
ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

76.582 1414ومعادن

45.198 1549کچاد
37.676 1821فوالد
36.۰۰8 2491کگل

34.698 2۰۰5فملي
26.261 59ثاختح
2۰.979 994وبملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را توسعه معادن 
و فلزات به خود اختص��اص داد. معدنی و صنعتی گل گهر 
رتبه دوم را به دست آورد. معدنی و صنعتی چادرملو هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

1۰8.289 1414ومعادن
89.689 2491کگل
7۰.۰29 1549کچاد
69.568 2۰۰5فملي
68.6۰4 1821فوالد
37.۰29 3988فخوز
36.221 47۰6شبندر

بیشترین سهام معامله شده
توس��عه معادن و فل��زات در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که فوالد 
مبارک��ه اصفهان در این گروه دوم ش��د و معدنی و صنعتی 

چادرملو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

141432۰۰ومعادن
1821267۰فوالد
15491776کچاد
24911761کگل
2۰۰51759فملی
7341126خزامیا
36691۰13کفرا

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

4968994ددام
1771886کساپا

2179545خمحور
1848462شپارس
9۰4452خکمک
1123374خریخت
1594319قثابت

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

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

7371.97وخارزم
45392.15کگاز

14252.64واعتبار
1۰983.29پردیس
17413.35وبانک

15913.53ما
1۰8۰3.58وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

فــرابـورس

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع



فیس بوک و واتس اپ عهد خود 
به کاربران را شکستند

پ��س از خری��داری ش��دن وات��س اپ توس��ط 
فیس بوک، این دو ش��رکت وعده هایی به کاربران 
دادند و حاال ظاهرا به این قول ها عمل نکرده اند. 
در س��ال ۲۰۱۴ بزرگ تری��ن ش��بکه اجتماعی 
جهان یعن��ی فیس ب��وک، بزرگ ترین س��رویس 
پیام رسان جهان یعنی واتس اپ را خریداری کرد. 
 ش��ایان ذکر اس��ت که این خرید برای فیس بوک

 ۲۲ میلیارد دالر هزینه در بر داشت.
 البته بس��یاری از کاربران از ش��نیدن این خبر 

چندان خوشحال نشدند.
 حاال کم کم مش��خص شده که نگرانی بسیاری 
از این افراد شاید چندان هم بی مورد نبوده است. 
خری��داری ش��دن واتس اپ توس��ط فیس بوک 
باعث ایجاد موج عظیمی از اعتراضات شده است. 
به دلیل نارضایتی کاربران از این خرید، بس��یاری 
از ای��ن اف��راد به س��رویس های پیام رس��ان دیگر 
مهاجرت کردند، اما با وجود این ش��رایط، به نظر 
نمی رس��د دو کمپانی مذکور صدمه زیادی دیده 
باشند و بالعکس هر دو شرکت در طی چند سال 
اخیر همچنان رش��د کرده اند و می توان آنها را از 
جمله مهم ترین و موفق ترین کمپانی های فناوری 
جهان دانست؛ حتی این موفقیت در حوزه گوشی 

هوشمند بیشتر قابل لمس است. 
به گ��زارش صبحان��ه، پیام رس��ان فیس بوک و 
واتس اپ در سراسر جهان از جمله پراستفاده ترین 
س��رویس های پیام رسانی هس��تند که کاربران از 
آنها برای ارس��ال پیام به دوستان و خانواده خود 

بهره می برند. 
با فعالیت این دو پلتفرم زیر پرچم یک ش��رکت 
یکس��ان، نگرانی هایی به وجود آمده اس��ت؛ زیرا 
ارتباطات در این دو سرویس در بستر یک شرکت 
خصوصی انجام می ش��وند و همین موضوع دقیقا 
دلیل اصلی اعتراض کاربران اس��ت، اما فیس  بوک 
در پاس��خ به این اعتراض ها چه وا کنش��ی از خود 
نش��ان داده اس��ت؟ غ��ول ش��بکه های اجتماعی 
جهان، در پاس��خ به ای��ن نارضایتی ها، چند قول 

مهم به کاربران داد. 
این ش��رکت وعده داد که هیچ داده ای بین دو 

کمپانی نامبرده به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
 تبلیغات به شکل بنر یا هر نوع دیگری، هیچ گاه 
در واتس اپ به یک مش��کل مبدل نخواهد ش��د. 
در بخش��ی از بیانیه واتس اپ پس از رفتن به زیر 
پرچم فیس بوک این گونه توضیح داده شده است: 
»هیچ چیز برای کاربران ما تغییر نخواهد کرد« اما 
آی��ا این وعده ها در زمان ج��اری همچنان پابرجا 
هستند؟ متاسفانه پاسخ این پرسش منفی است. 

آیفون 7 محبوب ترین گوشی 
اپل در سه ماهه دوم سال

تحقیق��ات Strategy Analytics حکایت از 
ای��ن دارد که گوش��ی آیفون 7 اپل در س��ه ماهه 
دوم سال ۲۰۱7 محبوب ترین گوشی در دنیا بوده 

است. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری هم رس��ان به نقل از 
گیک��ی گجت��ز، اپ��ل در مجم��وع ۱6.9 میلیون 
دستگاه گوشی آیفون 7 را در سه ماهه دوم سال 

وارد بازار کرده است. 
گوش��ی آیفون 7 پالس با تعداد ۱5.۱ میلیون 

دستگاه در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. 
گوشی سامسونگ گلکس��ی اس 8 نیز با ۱۰.۲ 
میلیون دس��تگاه و گوشی گلکسی اس 8 پالس با 
9 میلیون دستگاه در رتبه های بعدی گوشی های 
پرفروش س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۱7 قرار دارند. 
گوشی چینی شیائومی نیز با 5.5 میلیون دستگاه 

در رتبه پنجم قرار گرفته است. 
در گ��زارش مالی س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۱7 
اپل، ۴۱ میلیون دس��تگاه گوش��ی ذکر شده بود 
البته این شرکت اش��اره ای به تعداد دستگاه های 

فروخته شده نکرده بود. 
ظاه��را با وج��ود اینکه گوش��ی های آیفون اپل 
جزو محبوب ترین گوش��ی ها هس��تند ام��ا با این 
حال محبوب ترین پلتفرم در دنیا، سیس��تم عامل 
اندروی��د گوگل اس��ت. طبق آم��ار در 67درصد 
گوشی های نیمه دوم س��ال ۲۰۱7 سیستم  عامل 

اندروید اجرا می شود. 
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شماره 863

رئیس کمیس��یون تجارت الکترونیکی 
س��ازمان نصر ته��ران با اش��اره به برخی 
صحبت ها در م��ورد امکان مالیات گریزی 
فعالیت ه��ای مال��ی اینترنت��ی، این گونه 
تجارت ه��ای الکترونیکی را عامل رش��د 
جهش��ی ش��فافیت اقتصادی در کش��ور 

ارزیابی کرد. 
باقر بحری - رئیس کمیس��یون تجارت 
الکترونیک س��ازمان نصر ته��ران - با بیان 
اینکه حوزه تجارت الکترونیکی یک حوزه 
جدید اس��ت ک��ه در دنیا هم عمر بس��یار 
کوتاهی دارد، گفت: بس��یار مهم است که 
ما در ابتدای ش��روع فعالی��ت  این تجارت، 
ش��رکت های فعال در این حوزه را حمایت 
کنیم، اما متاس��فانه ش��رکت های فعال در 
این حوزه در حال حاضر بیشتر درگیر حل 
مس��ائل و مشکالت شان هس��تند تا اینکه 

بتوانند به خالقیت های شان بپردازند.  وی 
در مورد شرکت های فعال در حوزه تجارت 
الکترونیک��ی اضافه کرد: جوان��ان فعال ما 
در ش��رکت های تجارت الکترونیک بیشتر 
درگیر حفظ موقعیت خود هس��تند و این 
نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت 
و ترقی این افراد بسته شود. نهال های تازه  
کاشته ش��ده کمی طول می کش��د تا میوه 
بدهن��د. در حالی  که در ای��ران به محض 
ش��روع فعالی��ت بالفاصله با انواع مس��ائل 
مجوزی، بیم��ه ای، مالیاتی و قانونی مواجه 
می شوند. بسیاری از کسب وکارهای نوپا با 
قوانین کهنه سنجیده می شوند. بسیاری از 
قوانین حوزه تجارت الکترونیک بدون کار 

کارشناسی دقیق انجام شده اند. 
بحری با بی��ان  اینک��ه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات مرتبط ترین وزارت با 

حوزه تجارت الکترونیک است، گفت: وزارت 
ارتباط��ات ب��ه تنهایی نمی توان��د از عهده 
مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک 
بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت 
باید بر این حوزه نظارت کند. شورای عالی 
فضای مج��ازی، وزارتخانه ه��ای صنعت و 
معدن، فرهنگ و ارش��اد اس��المی و دیگر 
نهاده��ای حاکمیتی باید بر س��ازوکارهای 
ح��وزه تج��ارت الکترونیک نظ��ارت و در 

تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند. 
وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی 
به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش در 
انجام تب��ادالت تج��اری الکترونیکی در 
کش��ور اظهار کرد: ما در کشور می توانیم 
یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر 
الزم نباش��د هر کس��ی مجبور شود برای 
درخواست یک اپلیکیشن همه اطالعاتش 

را ارائه دهد بلکه اطالعات هویتی فرد از 
طریق ش��ماره تلفن افراد شناسایی شود. 
امضای الکترونیک در کنار این س��ازوکار 
امنیت��ی می توان��د به عنوان ی��ک عنصر 
هویت بخش و امنیتی مهم تعریف شود. 

نایب  رئی��س س��ازمان نظ��ام صنف��ی 
رایان��ه ای ته��ران در پایان اف��زود: بحث 
داده های بزرگ و اینترنت اشیا از افق های 
پیش روی حوزه تجارت الکترونیک است 
که می توانند زندگی روزانه شهروندان را 
تح��ت تاثیر قرار دهن��د. برخالف بعضی 
جوس��ازی ها در م��ورد مالیات گریزی یا 
اینترنتی  فعالیت ه��ای  ع��دم ش��فافیت 
اتفاقا گس��ترش فعالیت های مالی آنالین 
یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت 
جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر 

می شود. 

رئی��س مرکز مل��ی فضای مجازی با اش��اره به آمار 
3درصدی اس��تفاده از فیلترشکن در ترافیک اینترنت 
کش��ور، اظهار ک��رد: نگاه دول��ت کنونی به لیس��ت 
س��یاه فضای مجازی، کوچک نگه داش��تن آن است 
و همچنی��ن فض��ای مجازی برای گروه های س��نی و 

شخصیت های متفاوت باید سطح بندی شود. 
ابوالحس��ن فیروزآب��ادی در گفت وگ��و با ایس��نا، با 
اش��اره به وجود دو نگاه وایت لیست )لیست سفید( و 
بلک لیست )لیست س��یاه( در فضای مجازی، توضیح 
داد: برخی ممکن اس��ت ب��ه امکانات و فعالیت ها نگاه 
وایت لیس��تی داشته باشد. یعنی همه فضا بسته باشد 
و تنه��ا یک لیس��ت خاص مورد اس��تفاده قرار گیرد، 

مانند کره شمالی. 
وی ادام��ه داد: ام��ا برخ��ی ممک��ن اس��ت ن��گاه 
بلک لیستی داشته باش��ند، یعنی فضای مجازی تنها 
برای بخش��ی که نامناس��ب است، بس��ته می شود که 
نگاه جمهوری اسالمی هم همین است. البته بستگی 
دارد ما این لیس��ت ها را چطور ببینیم. فعال در کشور 
ما، دولت هایی که می آیند نگاه ش��ان به بلک لیس��ت 

متفاوت است. در دولت کنونی نگاه شان به بلک لیست 
این است که اندازه اش حتی االمکان کوچک باشد. 

دبی��ر ش��ورای عال��ی فض��ای مج��ازی در ادام��ه 
خاطرنشان کرد: ما در سالم سازی قائل به سطح بندی 
هس��تیم. اشتباه است که اینترنت ما برای یک کودک 
شش س��اله و ی��ک دانش��مند و خبرنگار یکی باش��د. 
همچنی��ن ما فیلت��ر را تنها راه ح��ل نمی دانیم، البته 
فیلتر باید وجود داشته باشد کما اینکه هیچ کشوری 
نیست که فیلتر نداشته باشد، اما لیست سیاه و سفید 

و سایز آنها مدنظر است. 
فیروزآب��ادی همچنی��ن بی��ان ک��رد: البته تالش 
می کنیم در مرکز ملی این فضا را ساماندهی کنیم. به 
همین دلیل اخیرا نامه ای را به دادس��تانی کل زدیم و 
از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درخواست کردیم 
برای رس��انه های بزرگ کشور و دانشگاهیان اینترنت 

مناسب تری ارائه شود. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اقدام برای س��اماندهیVPN در 
کش��ور از طری��ق مرکز مل��ی فضای مج��ازی، گفت: 
اس��تفاده ازVPN مقوله پیچیده ای اس��ت. بسیاری 

از نظام ها از آن اس��تفاده می کنن��د مانند بانک ها در 
فعالیت های اقتصادی، مکاتبات اداری و تعیین هویت. 
بنابراین نمی توانیم به س��هولت نس��بت به تعطیلی یا 
ممنوعیت قانون��ی VPN صحبت کنی��م. به همین 
دلیل به دنبال این هس��تیم که این فضا س��اماندهی 

شود. 
رئی��س مرکز ملی فضای مج��ازی در ادامه تصریح 
کرد: باید ش��رکت هایی ک��ه VPN صادر می کنند یا 
نحوه استفاده از VPN توسط ارائه دهندگان اینترنت 
VPN را س��اماندهی کرد، به نحوی که اس��تفاده از
برای کس��انی که باید استفاده کنند، مشکلی نداشته 
باش��د و در مواردی که به ضرر است، اتفاق نیفتد. ما 
نمی توانیم عوارض VPN منفی را به صفر برس��انیم، 

اما می توانیم آن را کاهش دهیم. 
فیروزآب��ادی در پایان با اش��اره به آمار اس��تفاده از 
فیلترشکن در کش��ور بیان کرد: طی دو سال گذشته 
استفاده از فیلترشکن به شدت کاهش یافته و در حال 
حاضر میزانی که از فیلترشکن استفاده می شود، کمتر 

از 3 درصد ترافیک کشور است. 

کاهش استفاده از فیلترشکن طی دو سال گذشته در ایران

اینترنتی ها مالیات گریزند؟! 
اخبار اخبار

مفاهیم کلیدی فضای مجازی 
محصول غرب است

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر تاثیرگذاری 
فضای مجازی بر زندگی امروز، از لزوم بازتعریف مفاهیم 
و تغیی��ر زمین بازی برای ورود موثر به این حوزه گفت.  
مرک��ز مطالعات فض��ای مجازی پژوهش��گاه فرهنگ و 
اندیشه اس��المی که مراحل اولیه راه اندازی خود را طی 
می کند، در نشس��تی با حضور صاحب نظران این حوزه، 
مس��ائل فضای مجازی را به بحث و بررسی گذاشت.  به 
گزارش مهر، دکتر رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای 
مجازی در این نشس��ت گفت: فضای مجازی میدان را 
برای جوالن ذهن فراهم آورده، سرعت امور را بسیار باال 
برده، فاصله مباحث ذهنی را با واقعیت ها به شدت کاهش 
داده و محور اصلی این فضا هم اینترنت است. برای ورود 
به حوزه مطالعات این فضا حتما باید سراغ کارهایی رفت 
که تاکنون بر زمین مانده اس��ت.  وی ادامه داد: مفاهیم 
کلیدی فضای مجازی از آغاز دهه 9۰ میالدی در غرب 
ش��کل گرفت و معتقدم ما اگ��ر بخواهیم در این زمینه 
کار ج��دی انجام بدهیم، باید ب��ازی جدیدی را طراحی 
کنیم؛ از قواعد و زمین بازی گرفته تا مباحث اجتماعی 
و فرهنگی.  این عضو شورای عالی فضای مجازی معتقد 
اس��ت که باید فلسفه وجودی فضای مجازی را به عنوان 
محور مطالعات در نظر بگیریم و در مس��یر نظریه سازی 
و تولید اندیشه سرمایه گذاری کنیم. این طور می توانیم 
زمین ب��ازی خود را طراحی کنی��م در غیر  این صورت 
ب��ا هر مدل��ی وارد این میدان ش��ویم در اصل داریم در 
زمی��ن غرب بازی می کنیم که برای ما نیس��ت. در این 
میدان حتما سایرین چندین سال از ما پیش تر هستند 
و شانسی هم برای رویارویی با آنها نداریم.  وی افزود: ما 
باید تغییر پارادایم های اینترنت از جهان بینی اومانیستی 
به جهان بینی الهی و اسالمی را در دستور کار قرار دهیم. 

وزیر ارتباطات: برای رفع فیلتر 
توییتر تالش می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره فیلترینگ 
توییت��ر گفت که فیلترینگ توییتر به خاطر مس��ائل 
اخالق��ی و فرهنگ��ی نب��وده بلکه مربوط ب��ه حوزه 
امنیت ملی اس��ت.  به گزارش هم رسان محمد جواد 
آذری جهرم��ی درباره رف��ع فیلتر ش��بکه اجتماعی 
توییت��ر با بیان اینکه وزارت ارتباطات این ش��بکه را 
فیلتر نکرده اس��ت که بخواهد رفع فیلتر کند، گفت: 
اینکه بگوییم ما می توانیم توییتر را رفع فیلتر کنیم، 
درست نیس��ت. نهادی که تصمیم گرفته این شبکه 
اجتماع��ی فیلتر باش��د، بنابر مالحظات��ی این کار را 
انجام داده اس��ت.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت دوازدهم ادامه داد: من هم از توییتر اس��تفاده 
می کن��م؛ این ش��بکه اجتماعی ابزار مناس��بی برای 
دیپلماس��ی عمومی، برقراری ارتب��اط با مردم دنیا و 

اظهارنظر درباره موضوعات مختلف است. 
جهرمی خاطرنش��ان کرد: اینکه ما رسانه خودمان را 
محدود به تلگرام کنیم که فق��ط جامعه داخلی از آن 
استفاده می کنند، استراتژی خوب و مناسبی نیست.  او 
در ادامه افزود: واقعیت این است که فیلترینگ توییتر 
به خاطر مس��ائل اخالقی و فرهنگی نبوده بلکه مربوط 
به حوزه امنیت ملی اس��ت.  جهرمی در خاتمه تشریح 
کرد: باید درباره این موضوع )رفع فیلتر توییتر( مذاکره 
و صحبت کنیم. ما تالش خودمان را می کنیم تا در این 

زمینه به یک جمع بندی مناسب برسیم. 

افزایش سرعت اینترنت و وای فای 
با یک دستگاه

مخابرات ایران و چند شرکت دیگر ارائه سرویس های 
اینترنت VDSL را آغاز کردند. از سوی دیگر، کاربران 
به اس��تفاده از روترهای بی سیم سریع AC عالقه مند 
ش��ده اند، بنابراین بازار به سوی دستگاه های مودم روتر 
AC هجوم برده است. در این میان، خرید یک دستگاه 
که م��ودم ADSL/VDSL و روتر AC باش��د، یک 
انتخاب هوشمندانه است تا هم اینترنت با سرعت باال و 

هم وای فای قوی تر همزمان در دسترس باشند. 
 دستگاه DSL-2877AL دقیقا یک مودم روتر با 
مشخصات مورد نیاز کاربران امروزی بازار ایران است. از 
یک سو، مودمی با پشتیبانی از اینترنت +ADSL2 و 
اینترنت +VDSL2 اس��ت و از سوی دیگر، یک روتر 
بی س��یم دوبانده AC750 برای اس��تفاده از وای فای 
س��ریع مبتنی بر اس��تاندارد 802.11ac به حس��اب 
 RJ11 می آید. بنابراین، روی این دس��تگاه هم درگاه
برای اتصال کابل تلفن ثابت شهری در دسترس است؛ 
ه��م چه��ار درگاه LAN 100 مگابیت��ی. یک درگاه 
USB 2.0 نی��ز برای اش��تراک گذاری دس��تگاه های 
ذخیره ساز ش��بکه یا چاپگرها دارید. کلیدهای روشن/ 
خاموش دستگاه، روشن/ خاموش شبکه ۲.۴ گیگاهرتز، 
روشن/ خاموش شبکه 5 گیگاهرتز و کلید ریست برای 
این مودم روتر در نظر گرفته ش��ده است. این دستگاه 
س��ه  آنتن خارجی دارد که این ام��کان را می دهند در 
جهت های مختلف تنظیم شوند. این مودم روتر دوبانده 
است و از هر دو فرکانس ۲.۴ و 5 گیگاهرتز پشتیبانی 
می کن��د، با این تفاوت که س��رعت روی فرکانس ۲.۴ 
گیگاهرت��ز به م��رز 3۰۰ مگابی��ت و روی فرکانس 5 
گیگاهرت��ز به مرز ۴33 مگابیت می رس��د. در مجموع 

می توانید از سرعتی 75۰ مگابیتی سود ببرید. 

تازه های فنــاوری

شیائومی ردمی نوت 5A به صورت رسمی معرفی شد.
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در حالی پای��ان تیرماه به طور 
کام��ل ام��کان واردات خ��ودرو 
براساس  که  می ش��ود  مس��دود 
اس��ناد موج��ود ۳۸ خ��ودروی 
لوک��س با ت��رک تش��ریفات به 
کشور رسیده اند و ۱۳ خودروی 
لوکس هم بدون ثبت س��فارش 

وارد شدند. 
درست در بحبوحه ممنوعیت 
خودروه��ای  س��فارش  ثب��ت 
خارجی برای تمامی شرکت های 
واردکننده، شاهدیم که با تخلف 
برخی سازمان های مرتبط با این 
حوزه، برخی افراد حقیقی و چند 
ش��رکت گمنام اقدام به واردات 
۳۸ دستگاه خودروی خارجی در 

مرداد ماه به کشور کرده اند. 
سرنوشت نامعلوم بسته 
شدن سایت ثبت سفارش

به گ��زارش پدال نی��وز، بعد از 
ابالغیه معاون اول رئیس جمهور 
 ۹۵ س��ال  دی م��اه  ده��م  در 
عم��اًل واردات خ��ودرو توس��ط 
غیر نمایندگ��ی  واردات کنن��ده 
ممنوع ش��د و واردکنندگان تنها 
از ی��ک فرصت ش��ش ماهه برای 
اس��تفاده از ثبت س��فارش های 
از  خ��ودرو  ترخی��ص  و  قبل��ی 
گم��رکات برخ��وردار بودن��د. بر 
واردات خودرو  اس��اس  همی��ن 
در چهارماهه س��ال جاری رشد 
چش��مگیری داشت و نزدیک به 
۲۵ هزار خودرو وارد کشور شد. 
اما جدای از این محدودیت بیش 
از یک م��اه پی��ش، بخش ثبت 
سفارش برای واردات خودرو در 
س��ایت وزارت صنعت بسته شد 
و نخس��تین دلیلی که وزارتخانه 
اعالم کرد، توقف ثبت س��فارش 

به دلیل آمارگیری بود. 
البته در ادام��ه این طور عنوان 
کردن��د که س��ایت ب��ه زودی باز 

می ش��ود، اما در هفته های بعدی 
دوباره اعالم شد که فعالیت سایت 
متوقف شده  به روزرسانی  دلیل  به 
و مش��کل در حال برطرف شدن 
است. به تازگی این طور مطرح شد 
که س��ایت به صالحدی��د وزارت 
صنعت بس��ته  ش��ده اس��ت. این 
آخرین موضع رس��می نسبت به 
عدم ثبت س��فارش برای واردات 
خ��ودرو اس��ت و هن��وز جزییات 
واقعی��ت واردات خودرو منتش��ر 

نشده است. 

۳۸ خودروی لوکس دیگر با 
ترک تشریفات به کشور رسید

اما براساس س��ند موجود ۳۸ 
خودروی لوکس سه هفته قبل از 
دوبی بارگیری و در بندر بوشهر 
تخلی��ه ش��ده اند که در ش��رح 
کاالیی شان خودروهای  جزییات 
ب��ی ام و X4، رنج��رور، تویوت��ا 
 ،NX200Tکم��ری، لکس��وس
تویوتا RAV4 و رنو تلیس��مان 

دیده می شود. 
میث��م رضای��ی، رئی��س انجمن 

صنف��ی واردکنندگان خ��ودرو در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با بیان 
اینک��ه متأس��فانه در مقطع زمانی 
فعلی ش��رکت های دارای مجوز در 
عرصه واردات خودرو با ممنوعیت 
غیر قانونی از س��مت وزارت صنعت 
و س��ازمان توسعه و تجارت روبه رو 
شده اند، گفت: طبق اسناد موجود، 
۶ شرکت بازرگانی و ۶ فرد حقیقی 
اقدام به واردات ۳۸ دستگاه خودرو 
در تاریخ دهم مردادماه سال جاری 

کرده اند. 

آشفتگی و افزایش قیمت در 
بازار خودروی وارداتی

وی افزود: این در حالی است 
که بس��یاری از نمایندگی های 
رس��می ک��ه از جان��ب وزارت 
تأیید  صنع��ت صالحیت ش��ان 
همچنین شرکت های  و  ش��ده 
غیر نماین��ده به بهانه های واهی 
از جانب مع��اون وزیر صنعت و 
رئیس سازمان توسعه و تجارت 
از واردات خودروه��ای خارجی 

منع شده اند. 
ای��ن موض��وع  در حقیق��ت 
همان قانون ش��کنی اس��ت که 
پی��ش از این نی��ز در خصوص 
در  وزارت صنعت  سیاست های 
بازار خودرو هشدار داده بودیم. 
به گفت��ه رضایی، در ماه های 
اخیر جلسات متعدد و نقدهای 
جدی مطرح ش��ده در خصوص 
وزارت  مس��ئوالن  عملک��رد 
س��ازمان  خاص��ه  و  صنع��ت 
توسعه و تجارت ایران به جایی 
نرس��ید و در همی��ن ش��رایط 
ش��اهدیم برخ��ی اف��راد که به 
نظر نورچشمی  هستند با ترک 
تش��ریفات قانون��ی و فرات��ر از 
موانعی که دول��ت ایجاد کرده، 

اقدام به واردات کرده اند. 
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
واردکنن��دگان خودرو با اش��اره 
به دالیل ایج��اد محدودیت ها از 
س��وی دولت در موضوع واردات 
محدودیت ها  این  گفت:  خودرو، 
بدون دلی��ل منطق��ی و قانونی 
اعم��ال و موجب آش��فتگی بازار 

شده است. 
رویکرد فعلی، ش��رایط را برای 
ش��رکت های  تعه��دات  انج��ام 
واردکنن��ده در قبال مش��تریان 
به شدت سخت کرده و قیمت ها 

را نیز در بازار باال برده است. 

عض��و هیأت مدیره انجم��ن تخصصی 
همگ��ن قطعه س��ازان خودروی کش��ور 
می گوی��د: کمب��ود نقدینگ��ی و نب��ود 
سیستم پرداخت مشخص در قراردادها، 
جدی ترین مش��کل امروز قطعه س��ازان 

است. 
محمود نجفی سهی با انتقاد از جریان 
پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان، اظهار 
داش��ت: در ش��رایطی که قطعه س��ازان 
ب��رای خری��د ه��ر کاال یا تأمی��ن مواد 
اولیه م��ورد نیاز باید ب��ه صورت خرید 
نقدی یا پیش پرداخ��ت اقدام کنند، اما 
متأس��فانه هزینه هایی را که در جریان 
تولید متحمل می شوند به موقع دریافت 
نمی کنند، به طوری که تأخیر های صورت 

گرفته در پرداخ��ت مطالبات، روز به روز 
ش��رایط اقتصادی قطعه سازان را حاد تر 
می کند. وی با اش��اره به تأثیر مشکالت 
موجود بر سردرگمی قطعه سازان، گفت: 
متأس��فانه ادامه مشکل نقدینگی و عدم 
پرداخت مطالبات، بسیاری از فعاالن در 
این صنعت را در برنامه ریزی برای تولید 
و توسعه با مشکالت جدی مواجه کرده 

است. 
به گزارش خبر خودرو، وی همچنین 
با اشاره به لزوم نگاهی دقیق به افزایش 
آمار تولید خودرو در کشور اظهار داشت: 
چنانچ��ه جریان رو به رش��د آمار تولید 
خودرو م��ورد تفکیک قرار گیرد، درصد 
خودروهای تولید داخل و مونتاژی کاماًل 

مشخص خواهد ش��د چنانچه براساس 
این آمار به نظر می رس��د جریان تولید 
خودروسازان و آمار محصوالت مونتاژی، 
بازار فروش قطعه سازان داخلی را تهدید 

می کند. 
ب��ه گفت��ه وی، جریان کنون��ی تولید 
خودرو در کشور روز به روز موجب کاهش 

تولید قطعه سازان داخلی می شود. 
وی همچنین با ابراز تاس��ف از تولید 
یا مونت��اژ برخی محص��والت فاقد برند 
معتب��ر در کش��ور، گفت: در ش��رایطی 
که در س��ال های گذشته ش��اهد تولید 
برنده��ای معتب��ر اروپای��ی در برخ��ی 
بودیم،  داخلی  خودروس��از  شرکت های 
امروز متأسفانه ش��اهد تولید برندهایی 

در همی��ن ش��رکت ها هس��تیم ک��ه به 
هیچ عنوان قابل مقایس��ه ب��ا تولیدات 
قبلی این ش��رکت ها به لح��اظ کیفیت 
و اعتبار برند نیس��تند. ای��ن عضو فعال 
در صنعت قطعه س��ازی کش��ور با اشاره 
ب��ه تأثیر کاهش س��هم داخلی س��ازی 
تولی��دات جدید بر اوضاع قطعه س��ازی 
کش��ور تصریح کرد: در ش��رایطی که تا 
پیش از این ۱۲00 قطعه س��از در کشور 
فعالی��ت داش��تند ول��ی ام��روز جریان 
تولی��د موجب ش��ده این آم��ار به 700 
تا ۸00 قطعه س��از برس��د و متأس��فانه 
در ای��ن جریان هیچ کس��ی توجهی به 
س��رمایه گذاری صورت گرفته در صنعت 

قطعه سازی ندارد. 

2 مشکل جدی که موجب سردرگمی قطعه سازان شده است

ورود 51 خودروی لوکس با ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش 
اخبار

نیازمند حداقل 4 سال جهش 
صادراتی هستیم

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی مهم ترین انتظار کالن مجلس از وزیر صنعت و 
معدن را حمایت از تولید و توسعه صادرات عنوان کرد 
و گفت: در دوران مسئولیت دکتر شریعتمداری نیازمند 

حداقل چهار سال جهش صادراتی هستیم. 
فریدون احمدی اظهار داش��ت: انتظ��ار می رود وزیر 
جدی��د صنعت و معدن به مفه��وم واقعی حامی تولید 
بوده و در دوران مس��ئولیت ایش��ان چهار سال جهش 

صادراتی را شاهد باشیم. 
وی تصری��ح کرد: در صورتی که این جهش در حوزه 
ص��ادرات رخ دهد ضمن اینکه پله ه��ای ترقی را طی 
می کنیم بلکه پیش بینی می شود در بخش های مختلف 
تولیدی به خص��وص صنعت خودروی کش��ور جریان 

توسعه و پیشرفت را در تولید شاهد باشیم. 
وی تأکی��د ک��رد: البت��ه در جریان توس��عه صنعت 
خ��ودروی ایران، حضور خودروس��ازان مط��رح دنیا با 
هدف س��رمایه گذاری، انتقال دانش و تکنولوژی روز و 
تالش برای دستیابی به حداکثر داخلی سازی تولیدات 
و ص��ادرات حداقل ۳0درصد محصوالت جدید اهمیت 
زی��ادی دارد، ضم��ن اینکه موجب رش��د و ترقی این 
صنعت می شود و یک گام هم خودروسازی ایران را رو 

به جلو خواهد برد. 
وی همچنی��ن ب��ه اهمی��ت صنعت قطعه س��ازی و 
تالش برای گسترش همکاری این بخش از صنعت در 
تولیدات جدید خودروس��ازان پرداخت و اظهار داشت: 
براس��اس آخری��ن اطالعات در بخش��ی از قراردادهای 
جدید خودرویی، طرف ه��ای خارجی در حال ممیزی 
قطعه س��ازان هستند، مسلما در این جریان تعداد قابل 
توجهی از قطعه س��ازان توانمن��د و دارای تجهیزات و 
امکانات روز حضور داش��ته و هم��کاری خواهند کرد، 
اما قطعاً س��ایر قطعه س��ازان داخلی نیز برای نوسازی 
تجهیزات و ماش��ین آالت نیازمن��د حمایت و همراهی 

خودروسازان و سرمایه گذاری هستند. 
نماینده زنجان و ط��ارم در مجلس دهم تأکید کرد: 
امید اس��ت تا پای��ان دولت جدید، عدد داخلی س��ازی 
 تولید در خودروسازی به رقم قابل قبول حداقل 70 تا 
۸0 درص��د رس��یده، ضم��ن اینک��ه انتظ��ار می رود 
قطعه س��ازان داخلی عموما به قطعه سازان صادر کننده 
تبدیل شوند، به طوری که در این مدت کیفیت تولیدات 
در ح��دی ارتق��ا یابد که ضمن هم��کاری در تولیدات 
جدید، بخشی از تولیدات نیز صادر شود. اگرچه بخشی 
از قطعه س��ازان داخلی نیز هم اکنون از توان و دانش و 
تجهی��زات روز برخوردار ب��وده و امروز تولیدات آنها در 

بازارهای صادراتی عرضه می شود. 
 
 

وجه خرید محصوالت فقط به 
حساب ایران خودرو واریز شود

گروه صنعتی ایران خودرو با صدور اطالعیه ای نسبت 
به مش��کالت ناشی از تخلف ش��رکت »خودرو تجارت 
یکتا« واکنش نشان داد و اعالم کرد که طی این رویداد 
متضرر ش��ده و پیگیری های حقوقی الزم برای احقاق 

حق خود را انجام خواهد داد. 
  در این اطالعیه آمده است: گروه صنعتی ایران خودرو 
ضمن ابراز تاس��ف درخصوص مش��کالت پیش آمده 
ب��رای برخی هموطن��ان که محصوالت این ش��رکت 
را از یک ش��رکت خصوص��ی به نام »خ��ودرو تجارت 
یکتا« خریداری کرده اند، به اطالع می رس��اند شرکت 
مذکور هیچ گونه ارتباط و وابس��تگی به گروه صنعتی 
ایران خودرو نداشته و ندارد، اما در جهت احقاق حقوق و 
حمایت از شهروندان و در کنار آنها، هرگونه همکاری را 
از طریق مراجع قضایی و انتظامی به عمل خواهد آورد. 
به گزارش پرشین خودرو، بدیهی است گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو نیز از نظر معن��وی در این رویداد متضرر 
شده اس��ت و پیگیری های حقوقی الزم جهت احقاق 
حق خ��ود را به عمل خواه��د آورد. این گروه صنعتی 
در راس��تای تنویر افکار عمومی توج��ه به نکات زیر را 

ضروری می داند: 
ش��رکت »خودرو تجارت یکتا« که اقدام به دریافت 
وجه جهت فروش محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو 

کرده، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. 
س��وابق بررسی ش��ده حاکی اس��ت هیچ شخصیت 
حقیقی یا حقوقی، قراردادی با ایران خودرو برای خرید 
این محصوالت منعقد نکرده و در فرآیند انعقاد قرارداد 
و فروش این محصوالت هیچ وجهی از سوی مشتریان 
و شرکت »خودرو تجارت یکتا« به حساب ایران خودرو 

واریز نشده است. 
گفتنی اس��ت مدیریت ش��رکت خودرو تجارت یکتا 
و نمایندگی تعلیق ش��ده ۵0۵4 ایران خودرو، یک نفر 
ب��وده، ولی کلیه تخلفات و سوءاس��تفاده های اخیر در 
قالب ش��رکت »خ��ودرو تجارت یکتا« ک��ه ارتباطی با 
گروه صنعتی ایران خودرو ندارد، صورت گرفته اس��ت. 
قراردادهای منعقد شده نیز با شرکت »خودرو تجارت 

یکتا« و ممهور به مهر این شرکت بوده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت، گروه صنعتی ایران خودرو بارها 
اع��الم و تاکید کرده که هموطن��ان عزیز هنگام خرید 
محصوالت این خودروساز، وجوه خود را صرفاً به حساب 
این ش��رکت واریز کرده و اکیدا از پرداخت وجه نقد یا 
واریز به حساب های غیر، خودداری کنند. این موضوع 
در قراردادهای رس��می گروه صنعت��ی ایران خودرو با 
مشتریان نیز به صراحت درج و مورد تاکید قرار گرفته 

است. 

اخبار

سیاست خودروسازان برای افزایش 
عمر خودروها چه خواهد بود؟ 

عمر خودروها برای صاحبان خودرو بسیار مهم است. 
البته این موضوع برای برخی بسیار مهم و برای گروهی 

دیگر کم  اهمیت  است. 
ب��رای اف��رادی که س��رمایه دار هس��تند و به راحتی 
می توانن��د خودروی باکیفی��ت و گران  قیمت خود را با 
خودرویی باکیفیت ت��ر و گران قیمت تر تعویض کنند، 
ط��ول عمر خودرو اهمیت چندانی ندارد و این گروه از 
افراد بیشتر به دنبال تغییر و تنوع در خودروهای خود 

هستند. 
اما موضوع برای اقشار متوسط و پایین جامعه به شکل 
دیگری است و آنها به دنبال خودرویی هستند که بتواند 
چند س��ال نیازهای آنها را برطرف کند، قطعات ارزان 
داشته باش��د و احتماال تا زمانی که اقساط خودرویش 

تمام می شود، سالم و بدون نقص بماند. 
به گزارش پدال نیوز، در گذشته سیاست خودروسازان 
بر این بود خودرویی تولید کنند که حداقل ۲0 س��ال 
به ط��ور مداوم کار کند و بعد از آن از رده خارج ش��ود. 
حتماً این موضوع را شنید ه ایم که گفته می شد بدنه و 
قطعات فالن خودروی قدیمی قابل  قیاس با خودروهای 

جدید نیست. 
اما سیاس��ت جدی��د خودروس��ازان جهان��ی تولید 
خودروهایی اس��ت که حداقل ۱0 سال با کیفیت کار 
کنند و در این ۱0 س��ال نیازی به هزینه سنگین برای 

تعمیر نداشته باشد. 
در حال حاضر متوس��ط عمر خودروها که از س��وی 
بس��یاری از ش��رکت های خودرویی مدنظر قرار گرفته 
است چیزی در حدود ۲۵0هزار مایل یا در حدود 40۲ 

هزار کیلومتر است. 
ش��رکت های مط��رح رقاب��ت س��نگینی در کمتر 
خراب ش��دن خودروهای ش��ان دارند. طراحی پیچیده 
خودروهای امروزی به س��متی رفته اس��ت که اجزای 
بزرگ تر به سختی آسیب ببینند یا خراب شوند و تعمیر 
و تعوی��ض قطعات برای قطعه ه��ای کوچک تر در نظر 

گرفته شده است. 
ضمن اینکه رقابت دیگری که بین خودروسازان وجود 
دارد، بحث گارانتی خودروهاست که روز به روز در حال 
افزایش است. خودروها منظم و با برنامه تولید می شوند 
که خودروس��ازان با اطمینان خاطر نسبت به افزایش 

کیلومترهای گارانتی اقدام می کنند. 
نمون��ه ای��ن عملک��رد را در خودروس��ازی تویوت��ا 
مش��اهده می کنیم. مسئوالن این ش��رکت ادعا دارند 
خودروهای شان را به گونه ای طراحی و تولید کرده اند که 
حتی در ۱0 ه��زار کیلومتر ابتدایی نیز هیچ نیازی به 

سرویس پیدا نمی کنند. 
در ح��ال  حاضر دالیل افراد برای توجه به طول عمر 
خودروها می تواند متفاوت باش��د. سیاس��ت اقتصادی 
جدیدی که در عرصه بین المللی مطرح است اصطالح  
»خری��د به جای تعمیر« را باب کرده اس��ت. هر چند 
عوامل دیگری نیز مانند کالسیک بودن خودرو یا اقتصاد 
خالص بیش از حد بزرگ نیز می تواند در این امر دخیل 

باشد. 
به طور معمول افزایش طول عم��ر برای رانندگان از 
اهمیت برخوردار است. در نهایت سیاست خودروسازان 
دنیا به س��مت تولی��د خودروهایی پیش م��ی رود که 

تعمیرات کمتری را طلب کند. 
این سیاست به ویژه با افزایش میزان تولید خودروهای 
برقی که دارای عمر طوالنی هستند، بیشتر نمود پیدا 
می کند. خودروهای مدرن به دلیل تکنولوژی پیشرفته و 
گران، سخت تر تعمیرپذیر هستند و اصوالً هزینه تعمیر 
خودرو باالتر از ارزش فروش مجدد خواهد بود. این روند 
باعث شده است تا خودروهای مدرن به عنوان نخستین 

ماشین های  »یکبار مصرف« برچسب گذاری شوند. 
 

جهانی شدن، چالش پیش روی 
صنعت خودروسازی ایران

ابوالفضل خلخالی با اش��اره به لزوم افزایش توان 
رقابت پذی��ری خودروه��ای داخلی اف��زود: تولید و 
عرضه خودرو باید براساس میزان تقاضا و متناسب 
با نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان صورت گیرد 
تا ش��رکت ها بتوانند توان رقابت پذیری داشته و در 

مسیر جهانی شدن قرار گیرند. 
وی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی در شرایطی 
 ب��ه مزیت اقتص��ادی دس��ت می یابند ک��ه قیمت 
تمام شده محصوالت تولیدی آنها رقابت پذیر باشد، 
اظهار داش��ت: در صورتی ک��ه قیمت نهایی خودرو 
مناسب س��ازی ش��ود قطعاً س��ودآوری مطلوبی را 
برای خودروس��ازان به دنبال خواهد داشت و از این 
طریق صنعت خودروس��ازی ایران در مسیر ورود به 

بازارهای رقابتی جهانی قرار می گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه می��زان تی��راژ محصوالت و 
حج��م فروش در ب��ازار تأثیر مس��تقیمی بر قیمت 
نهای��ی خ��ودرو دارد، تصریح ک��رد: در صورتی که 
خودروس��ازان تمایل به حضور در بازارهای جهانی 
داشته باشند، ضرورت دارد به مسئله جهانی شدن 
و رقابت پذی��ری محصوالت تولی��دی توجه ویژه ای 

کنند. 
این کارش��ناس صنعت خودروی کشور در پایان 
تأکید کرد: جهانی ش��دن یکی از چالش های پیش 
روی صنعت خودروس��ازی اس��ت که نیازمند توجه 

ویژه ای از سوی خودروسازان است.

تازه های خودرو

نسل بعدی لندروور دیفندر در سراسر جهان به فروش می رسد.



به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به زودی اتحادیه ای برای ساماندهی 
به امور کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می شود که البته ناصر علی سعات، رئیس 

سازمان نظام صنفی بالفاصله مخالفت خود با این 
موض��وع را اعالم کرد و چنی��ن تصمیمی را یک 
اش��تباه تاریخی خواند. حاال ظاهراً مشخص شده 
انتخابات��ی هم ب��رای تعیین رئی��س هیأت مدیره 
این اتحادیه برگزار ش��ده که سازمان نظام صنفی 
رایانه ای با برگزاری نشستی به این موضوع واکنش 
نشان داده است.به گزارش روابط عمومی سازمان 
نظ��ام صنفی رایان��ه  ای تهران، باق��ر بحری عضو 
هیأت مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
س��ازمان گفت: تش��کیل اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی همچون س��ایر تش��کل  های موازی باعث 
می ش��ود فعاالن این حوزه با مش��کالت بیشتری 
در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باش��ند. بحری با 

اشاره به تفسیر اش��تباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 
از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کش��ور گفت: نتایج نخس��تین دوره انتخابات این 
اتحادیه نشان داد که اعضای هیأت مدیره آن با کمتر از 50 رأی انتخاب شده  اند 

و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می رس��د دو نفر از منتخبان این 
هیأت مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند. رئیس 
کمیس��یون تجارت الکترونیکی س��ازمان نظام 
صنفی رایان��ه ای تهران تأکید ک��رد: با توجه به 
اتفاقات رخ داده، ضروری اس��ت مقامات مسئول 
در اس��رع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و 
ب��ا تدبیر جلوی فعالیت های غیر قانونی این افراد 
را بگیرن��د، در غیر  ای��ن ص��ورت، ورود مراجع 
ذی صالح ب��ه موضوع اتحادیه کس��ب و کارهای 
مجازی اجتناب ناپذیر اس��ت. بحری با یادآوری 
اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه ای 
از بطن انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان 
یک تش��کل ۱۲ ساله متولد ش��د، ادامه داد: اگر 
انجمن  ها یا اتحادیه  ها، ظرفیت کافی برای مطالبه 
خواسته های صنفی را داشتند، فعاالن صنف برای 
تبدیل انجمن به س��ازمان نظام صنفی رایانه  ای با رأی هیأت وزیران و پش��توانه 
قانون مجلس شورای اسالمی تالش نمی کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام 

صنفی رایانه  ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست. 

کارشناسان پیش بینی می کنند در پنج سال آینده فروش آنالین مواد غذایی 
 Aldi در آمریکا بیش از 60درصد رشد کند. سی ان ان مانی نوشت که شرکت
سخت در تالش است تا سهم بیشتری از بازار تحویل فوری خریدهای خانگی و 

 Aldi .مواد غذایی در بازار آمریکا را به دست آورد
که امروز در بیش از یک هزار و ۷00 فروشگاه در 
آمریکا کار تحویل خریدها را انجام می دهد اعالم 
ک��رده با همکاری Instacart  )ش��رکت محلی 
تحویل خواروبار( تحویل خرید از سوپرمارکت ها به 
منازل را در شهرهای لس آنجلس، آتالنتا و داالس 
انجام می دهد. این شرکت وعده داده سفارش های 
آنالین را در کمتر از یک ساعت به خریدار برساند.  
Aldi در بیانیه ای اعالم کرده که قصد دارد دامنه 
فعالیتش را در آینده گس��ترده تر کند. این برنامه 
آزمایشی آخرین حرکت این شرکت برای رشد در 
بازار آمریکاست. براساس تحقیقات یورو مونیتور، 
این شرکت یازدهمین شرکت بزرگ سوپرمارکتی 

آمریکاس��ت. آلمان اعالم کرده است طی پنج سال آینده برای بازگشایی بیش 
از 500 فروش��گاه جدید در آمریکا میلیاردها دالر س��رمایه گذاری خواهد کرد 
تا ش��رکت Aldi  به سومین فروش��گاه بزرگ زنجیره ای در این کشور تبدیل 

ش��ود. براساس گزارش یورومانتیور، Aldi  در بین بازارهای بیش از ۲0 کشور 
جهان برای فروش محصوالت، پیش��روترین ش��رکت در تحویل مواد غذایی در 
آمریکاس��ت اما در این  بین نباید از نقش آمازون هم گذش��ت.  آمازون برنامه 
بلندپروازانه ای برای رشد یک تریلیون دالری در 
بازار دنبال می کند. براساس گزارش یورومانیتور 
آمازون یک ق��رارداد۱۳.۷ میلیارد دالری برای 
خری��د مواد غذایی ب��ا whole food بس��ته 
است. این شرکت هش��تمین فروشگاه زنجیره 
ف��روش مواد غذایی در آمریکاس��ت. آمازون در 
حال حاضر س��رویس خدمات تحویل خودش 
را هم دایر کرده اس��ت که در آن هر خریداری 
می توان��د با م��دل  »کلیک ک��ن و جمع کن« 
ش��خصاً مواد غذایی موردنظرش��ان را سفارش 
دهد. آمازون پنجش��نبه خدمتی جدید به نام 
Instant Pickup  را معرف��ی ک��رد ک��ه به 
مش��تری اجازه می دهد از یک فهرست محدود 
از کاالهای اساس��ی که در اپلیکیش��ن ارائه شده سفارش دهد و در دو دقیقه از 
نزدیک ترین قفسه آن را انتخاب کند. در چند روز آینده این خدمات در بیش از 

۲0 دانشگاه برتر آمریکا اجرا می شود. 

مع��اون امور بین المل��ل و حقوقی پلیس فتا، وجود امنیت س��ایبری در 
کس��ب و کارهای اینترنتی را مهم ترین مولفه موفقیت فعاالن در این بخش 

معرفی کرد. 
ایس��نا، س��رهنگ حس��ین  ب��ه  گ��زارش 
رمضان��ی در خص��وص گس��ترش روز اف��زون 
کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان اظهار 
کرد: کس��ب و کارهای اینترنتی در ب��ازار رو به 
گسترش هس��تند، کس��ب و کارهای مذکور با 
پیدایش و توس��عه فضای سایبر به عنوان یکی 
از سریع ترین کس��ب و کارها از نظر تعداد، سود 
و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و 
مباحثی از قبیل بازاریابی، خریدوفروش، ارتباط 
با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با 

سرمایه گذاران و... را شامل می شود. 
وی ادامه داد: ایجاد و توسعه این کسب و کارها 
سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع 

در بهبود اوضاع اقتصادی و رش��د کشورها به شمار می رود، از طرفی امروزه 
بس��یاری از شرکت ها و سازمان های موفق در س��طح جهان دریافته اند که 
»امنی��ت س��ایبری« می تواند و باید به عن��وان ابزاری قدرتمند زمینه س��از 

کسب و کار اینترنتی قانونی باشد. 
مع��اون ام��ور بین المل��ل و حقوقی پلیس فتا، توس��عه ب��دون امنیت را 
غیر ممک��ن خواند و اف��زود: به عنوان مثال در این حوزه می توان به کش��ور 
انگلس��تان که به تازگی به عنوان موفق ترین 
و از برترین ه��ای کس��ب و کار اینترنت��ی در 
جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت، اش��اره کرد. 
این کش��ور توانس��ته ب��ا به کارگی��ری یک 
 اس��تراتژی مه��م در حوزه امنیت س��ایبری 
 The Uk Cyber Security Strategy(
۲0۱0-۲0۱6( انواع کسب و کارهای اینترنتی 
را در کش��ور س��اماندهی و ب��ه موفقیت های 

بزرگی در این حوزه دست یابد. 
وی بی��ان ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
کس��ب و کارهای مذک��ور ام��کان و فرص��ت 
دسترس��ی به مخاطب��ان خود را در س��طح 
جهانی و با حداقل هزینه میسر می سازد، در 
کش��ور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد 
اش��تغال زایی در این حوزه باید همه دستگاه ها از این کسب و کارها حمایت 

قانونی کنند. 

تحلیلگ��ران انتظ��ار دارند اپ��ل در نیمه دوم س��ال ۲0۱۷ بتواند 
بی��ن ۳5 الی ۴0 میلیون آیفون ۸ را به فروش برس��اند. همان گونه 

ک��ه می دانید آیفون معم��والً در پایان ماه 
سپتامبر عرضه می ش��ود و اپل فقط چند 
روز بیش��تر از س��ه ماه زمان برای فروش 
موبایل خود تا پیش از پایان سال میالدی 

دارد. 
به گ��زارش دیجیاتو،  »ج��ون ژانگ«، 
تحلیلگ��ر مؤسس��ه  »Rosenblatt« با 
اب��راز همین نظر، عن��وان می کند که اپل 
موفق نخواهد شد سنسور اثر انگشت این 
موبایل را زیر صفحه نمایشگر آن قرار دهد 
و در عوض، از سیستم شناخت چهره برای 
آنالک کردن موبای��ل بهره خواهد گرفت. 
آنچ��ه »ژان��گ« می گوید چی��ز جدیدی 

نیست و بهتر است آن را به حساب یک مهر تأیید دیگر روی همین 
شایعه تصور کرد. 

ژانگ اعتقاد دارد کاربران در واپس��ین روزهای باقی مانده از فصل 

سوم سال ۲0۱۷، دست به خرید 5 میلیون آیفون ۸ خواهند زد اما 
در فصل چهارم این س��ال، تعداد آیفون های فروش رفته اپل به ۳0 
الی ۳5 میلیون دس��تگاه خواهد رسید. 
وی همچنی��ن عقی��ده دارد آیفون های 
7s  و 7s Plus  در فصل س��وم فروشی 
مع��ادل ۱5میلیون دس��تگاه و در فصل 
چهارم فروش��ی ۳5 میلیون��ی را تجربه 

خواهند کرد. 
اما جدا از همین موضوع، روز گذش��ته 
تصوی��ر دیگ��ری از ماژولی منتس��ب به 
سیستم سه بعدی شناخت چهره منتشر 
شده؛ همان سیستمی که چند ماه پیش  
»مینگ-چی کو« آن را انقالبی دانس��ته 
بود. روز گذش��ته نیز گزارش��ی از منابع 
کره ای منتشر ش��د که در آن ادعا شده 
بود سنس��ور شناخت چهره در آیفون ۸، می تواند چهره کاربر را در 
چند میلی ثانیه شناس��ایی کرده و دس��تگاه را آنالک کند، حتی در 

تاریکی مطلق. 

واکنش نظام صنفی رایانه ای به انتخابات هیأت مدیره اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی

آمازون و الدی باهم رقابت می کنند

نبردی برای تحویل مواد غذایی اپل تا پایان ۲۰۱۷ چند میلیون آیفون ۸ می فروشد؟ امنیت سایبری مهم ترین مولفه کسب و کارهای اینترنتی

مجمع عالی کارآفرینان به همت تع��دادی از کارآفرینان، مدیران و فعاالن 
ح��وزه اقتصاد و کس��ب و کار در تی��ر ۱۳9۲ به عنوان مؤسس��ه ای غیردولتی 
و غیرانتفاعی تش��کیل ش��د. ماموریت اصلی مجمع عالی کارآفرینان، رش��د 
و توس��عه کارآفرینی در کش��ور و ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار در 
جامعه به ویژه برای جوانان به عنوان نیروهای کارآمد، اثربخش و کوشش برای 
افزایش توانمندی آنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گسترش 
مشارکت فعال آنان در توسعه همه جانبه کشور و کادرسازی آنها برای ورود به 
صحنه های مدیریتی کالن است. امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان 
و مسئول پیشین امور کارآفرینی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
 مصلح��ت نظام درب��اره وضعیت کارآفرینی در کش��ور و مجمع کارآفرینی با 

جام جم گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید. 
در سال های اخیر اصطالح کارآفرینی کاربرد زیادی پیدا کرده. چرا 

این اصطالح توجه ها را به خود جلب کرده است؟ 
کارآفرینی در جامعه امروز به عنوان یک ضرورت اساس��ی به ش��مار می آید. 
در واقع کارآفرینی یکی از مولفه های توس��عه یافتگی در هر کش��وری است و 
کارآفرینان موتور محرک رش��د اقتصادی جوامع محس��وب می شوند. بر این 
اس��اس در کش��ور ما ضرورت دارد بیش از گذش��ته به این مقوله توجه شود. 
با توجه به نامگذاری س��ال های اخیر توسط رهبر معظم انقالب که به نحوی 
نام های اقتصادی هستند، ضرورت دارد توسعه کارآفرینی و کسب و کار در همه 
نهادهای ذی ربط پیگیری شود و با رشد کارآفرینی در کشورمان، شاهد کاهش 

بیکاری باشیم. 
کارآفرینی به چه معناست؟ 

کارآفرینی از یک ایده خالقانه ش��روع می ش��ود و با مخاطره و ریس��کی از 
جان��ب کارآفرین به وقوع می پیوندد و به ایجاد یک ارزش افزوده اجتماعی یا 
اقتصادی منجر می ش��ود. کارآفرین ها ویژگی های شخصیتی شاخصی دارند. 
به عنوان مثال، کار آنها محدود به زمان خاصی نیس��ت. برخی از آنها  در طول 
شبانه روز بیش از ۱۸ ساعت فعالیت مستمر انجام می دهند، چه از نظر اجرایی 
چ��ه از نظر مدیریتی. آنها از نظر اجتماعی فضای��ی را ایجاد می کنند تا افراد 
جامعه به یک اشتغال پایدار دست پیدا کنند؛ امری که اهمیت شایانی دارد. 

چرا اشتغال پایدار تا این اندازه اهمیت دارد؟ 
اگر افراد جامعه به یک اشتغال پایدار دست یابند و از این طریق امرار معاش 
کنند، بسیاری از معضالت و مسائل اجتماعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، 
خود به خود برطرف خواهد شد و بحران و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد. 

چگونه می توان به اشتغال پایدار رسید؟ 
اشتغال پایدار نیازمند زیرساخت هایی است که با هم افزایی همه دستگاه ها 
و نهادها و ایجاد بستری مناسب به وجود می آید. یکی از مشکالتی که کشور 
ما در امر کارآفرینی با آن مواجه اس��ت، فقدان هم افزایی دس��تگاه ها و نهادها 
و اقدامات جزیره ای آنها در این زمینه است. ما فاصله چندانی با سند ۱۴0۴ 
نداریم و برای دس��تیابی به اهداف این سند، چاره ای جز هم افزایی دستگاه  ها 
و نهادها نیس��ت. در واقع، اشتغال یکی از مطالبات اصلی مردم مااست و آمار 
رسمی که در این زمینه منتشر می شود، نگران کننده است. ما 6میلیون بیکار 
داریم و طبق برنامه های باالدستی باید ساالنه یک میلیون شغل در کشور ایجاد 
ش��ود. این در حالی اس��ت که ۷0درصد جامعه بیکاران ما را دانش آموختگان 

دانشگاه ها تشکیل می دهند. 
به نظر شما چرا این دانش آموختگان نمی توانند شغلی پیدا کنند؟ 

مهم ترین دلیلش فقدان مهارت و تخصص اس��ت. متأس��فانه دوره ها و رشته های 
دانشگاهی ما مهارت محور نیست و کمتر توجهی به آموزش مهارت و تخصص دارند. 

بازار کار افرادی را جذب می کند که مهارت و تخصص الزم را داشته باشند. بسیاری از 
مراجعه کنندگان به دوره های مهارت آموزی، فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه ها هستند. 
متأسفانه ترویج فرهنگ غلط مدرک گرایی سبب شده، شاهد چنین وضعیتی باشیم. 
در واقع نیازمند یک بازتعریف در نظام آموزشی مان هستیم و اگر می خواهیم خروجی 

دانشگاه، تولید ثروت باشد باید ارتباط تنگاتنگی بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود. 
کارآفرینان در این میان چه نقشی می توانند داشته باشند؟ 

هنوز مفهوم کارآفرینی در کش��ور ما جا نیفتاده است. بسیاری آن را صرفا 
به معنای اشتغال زایی می دانند درحالی که فقط یکی از پیامدهای کارآفرینی 
می تواند اش��تغال باش��د. به نظر می رس��د باید درخصوص معنای کارآفرینی 
آموزش هایی داده ش��ود تا بدانیم کارآفرینی به چه معناس��ت. اکنون مدیران 
به این نتیجه رسیده اند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور و افزایش میزان 
رضایتمندی افراد جامعه از زندگی باید برنامه ریزی اساس��ی داشته باشند که 
ض��رورت مهم در این برنامه ریزی، نهادینه کردن معنای کارآفرینی در جامعه 
و ترویج آن است. اهمیت این امر را در سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام 
معظم رهبری ابالغ کردند، می توانید ش��اهد باشید. برای توسعه کارآفرینی و 
عمل به دس��تورات رهبری، هم اکنون اقداماتی انجام شده است اما از دیدگاه 

من این اقدامات، گرچه مثبت است، اما کافی نیست. 
وزارت کار مدتی برای حرفه آموزی به کسانی که نتوانسته اند جذب 
بازار کار ش�وند، برنامه هایی داش�ت. نظرتان درباره چنین طرح هایی 

چیست؟ 
اتفاقا به چنین طرح هایی نیاز داریم، اما توجه داشته باشید که باید بتوانیم 
چنین طرح هایی را مس��تمر اجرا کنیم. ما در کش��ورمان برنامه های خوب و 
تخصص��ی زیاد داریم اما معموال پ��ای عمل و اجرا می لنگد. در حقیقت ما به 
مجریانی قوی برای اجرای��ی کردن این طرح ها نیاز داریم. یکی از برنامه های 
مجمع کارآفرینان نیز برگزاری کارگاه هایی برای آموزش شیوه های کارآفرینی 
و کس��ب و کار موفق ب��رای عالقه مندان اس��ت. این کارگاه ها ه��م در بهبود 
فعالیت های اقتصادی ش��اغالن مؤثر است و هم به کسانی که بیکار مانده اند 

کمک می کند با قدرت و آگاهی وارد بازار کار شوند. 
به مجمع عالی کارآفرینان اشاره کردید. هدف از تشکیل این مجمع 

چه بوده است؟ 
فلسفه ایجاد مجمع، مبتنی بر این باور است که کارآفرینی خصیصه ای ذاتی 
نیس��ت، بلکه از طریق آموزش هایی مناس��ب در زمینه های چگونگی حصول 
فراس��ت و تیزبینی در کس��ب و کار، مهارت های خاص و تغییر نگرش و ایجاد 

انگیزه در افراد، می توان به تربیت افراد کارآفرین و کارآمد مبادرت کرد. 
مجمع عالی کارآفرینان دو نقش اساس��ی را برای خود تعریف کرده است؛ 
نخس��ت ظرفیت سازی به منظور ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای 
شناخت جامعه نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی، 
ایجاد اش��تغال و رفاه اجتماعی و دوم شبکه س��ازی که طیفی از کارآفرینان، 
فع��االن اقتصادی، صاحب��ان صنایع و مش��اغل، خیری��ن کارآفرین و عموم 

عالقه مندان این حوزه را در خود جای می دهد. 
مجمع عالی کارآفرینان چه خدماتی ارائه می کند؟ 

این مجمع خدماتش را در چهار قالب آموزش��ی، پژوهش��ی، مش��اوره های 
کارآفرین��ی و برنامه ه��ای ترویجی کارآفرین��ی ارائه می کند. برگ��زاری انواع 
دوره های آموزش��ی ب��رای مدیران، کارکن��ان و... در زمینه ه��ای کارآفرینی، 
مدیریت، خالقیت و نوآوری در ش��رکت ها و موسس��ات دولتی و غیردولتی و 
برگزاری انواع کارگاه های خالقیت، تدوین طرح کسب وکار و امکان سنجی و 

کارآفرینی از جمله خدمات آموزشی این مجمع است. 

طی چند روز گذشته که مدیریت شهرتهران در آستانه تغییر و تحول بوده، 
روزنامه همش��هری در چند بخش اقدام به انتشار خالصه عملکرد شهرداری 

تهران کرد که بخشی از آن به شرح زیر است. 

تهران جدید، شهر آباد
- ۲۲ کیلومتر طول تونل های خودروی شهری پایتخت
- ۲5000 کیلومتر فضای مسقف نمایشگاه شهر آفتاب

- ۸۲درصد رشد بزرگراه در دو سال
- ۱0۷65 متر طول تونل نیایش

- 555 کیلومتر بزرگراه در سال 95
- ۸00 روز کار شبانه روزی برای ساخت پل صدر 
تهران جدید، شهر تماشا

- ۲00درصد رشد فضای سبز در ۱۲ سال
- ۱00 هکتار پارک برای بانوان 

- ۲۱00 ست ورزشی برای بوستان ها
- ۷000 متر مربع مساحت پل طبیعت

- ۲500 هکتار دریاچه شهدای خلیج فارس

تهران جدید، شهر زندگی
- ۱۷000 نفر تحت حمایت ستاد توانمندساز بانوان قرار گرفته اند

- 6۴۲ کتابخانه محلی 
- ۱0 اتاق مادر و کودک در ایستگاه های مترو

- 560 هکتار وسعت مجموعه اراضی عباس آباد
- ۱9 مددسرا و گرمخانه در تهران

تهران جدید، شهر پیشرو
- ۲0 برابر رشد بودجه شهرداری از سال ۸۴ تا 96

- ۴۷ درصد افزایش درآمدهای پایدار شهر در ۱۲ سال گذشته 
- 5۲5 مصوبه شورای شهر چهارم

- 6۳6 کیلومتر وسعت شهر
- ۴۷ درصد افزایش درآمد های پایدار شهر در ۱۲سال گذشته

از سوی دیگر همزمان دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان می کند
تهران سی وششمین شهر آلوده جهان

تهران از لحاظ زیس��ت پذیری طبق گزارش اکونومیس��ت، در رده ۱۲6 در 
بین ۱۴0 شهر جهان 

تهران از منظر پایداری، طبق گزارش مؤسسه آرکادیس، در بین ۱00 شهر 
اول جهان نیست! 

ته��ران در زمینه ش��اخص نوآوری، در بین 500 ش��هر در جهان و در رده 
۴۲۳ قرار دارد

تهران در زمینه فضای کسب و کار طبق گزارش اکونومیست؛ رده ۸۱ از ۸۲ 
شهر مختلف دنیا که ۸۲ شهر را دارد

تهران از لحاظ ش��اخص های جهانی ش��دن، در بین ۱۲۸ شهر، در رده 9۸ 
است. 

هوای تهران ساالنه حدود ۱۱0 روز در وضعیت ناسالم قرار دارد. 

میزان مرگ و میر ش��هر تهران در روزهای ناس��الم، ۲0 درصد بیش��تر از 
روزهای سالم

تهران با بیش از ۴میلیون خودرو و ۲میلیون دستگاه موتورسیکلت، بیش از 
چهار برابر ظرفیت واقعی خود پذیرای خودروها شده است و ساالنه نیز بیش 

از ۴00 هزار دستگاه بر این میزان افزوده می شود. 
تهران با مصرف بیش از 5میلیارد لیتر بنزین در سال، یک پنجم کل بنزین 

مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. 
۲0 هزار میلیارد هزینه روان سازی ترافیک پایتخت نیاز است. 

اختالف این آمار و ارقام در چیست؟ 
عل��م مدیریت به ما می گوید برای ارزیابی فرآیندهای کاری نیازمند ابزاری 
هس��تیم که به کمک آن بتوانیم وضعیت فرآینده��ای کاری را با عدد و رقم 
نمایش دهیم و براساس آن قضاوت کنیم که به این ابزار شاخص های ارزیابی 
می گوییم. شاخص ها به دو دسته کلی برداشتی و عملکردی تقسیم می شوند. 
شاخص های عملکردی درونی هستند و سازمان به منظور پیش بینی تأثیرات 

آنها بر برداشت های مشتریان استفاده می کند. 
اغلب آمار ارائه شده توسط شهرداری تهران خروجی شاخص های عملکردی 
هستند، در واقع ش��هرداری با این آمار کارنامه کاری اش را به مشتریان خود 
که همان شهروندان هستند ارائه می دهد. اما مشکل آنجاست که این اعداد و 
ارقام مطلوب با آماری که دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بیان می کند 
و عمدتا از جنس آمار برداشتی است قابل جمع نیست. به بیان دیگر آنجا که 
ش��هرداری صرفا به عملکرد خود می پردازد تصویری را ارائه می دهد که نقطه 
مقابل تصویر ارائه ش��ده از برداش��ت ها و داده های مربوط به وضعیت زندگی 
ش��هروندان اس��ت. این در حالی اس��ت که علم مدیریت به ما می گوید آمار 
عملکردی و آمار برداشتی باید با هم ارتباط معنی داری داشته باشند. چنانچه 
داده های ارائه ش��ده در خصوص عملکرد و فعالیت هایی که ش��هرداری برای 
شهروندانش ارائه می دهد نشانگر وضعیتی مطلوب است، ولی داده های مربوط 
به وضعیت زندگی شهروندان حکایت دیگری را بازگو کند تنها نتیجه ای که 
می توان گرفت این است که یا در گردآوری داده ها اشتباهی صورت گرفته یا 

شاخص های ارائه شده شاخص های مناسبی نیستند. 
در هر دو صورت آنچه مسلم است اینکه شهرداری تهران براساس شاخص های 
خود عملکردش را می سنجد و برایش تفاوت چندانی ندارد که این آمار عملکردی 
چه تأثیری بر زندگی شهروندان دارد. مثال ۸00 روز کار شبانه روزی برای ساخت 
پل صدر چه تأثیری بر زندگی شهروندان داشته؟ آیا اگر این عدد ۸000 یا ۸0 روز 
بود چه تفاوتی می کرد؟ یا اینکه برای شهروندان چه تفاوتی دارد که طول تونل 
نیایش ۱0۷65باشد یا ۷65 متر؟ ش��هروندان چه هزینه هایی برای این پروژه ها 
متحمل ش��ده اند؟ اگر ۱۷000 نفر تحت حمایت س��تاد توانمندساز بانوان قرار 
گرفته اند در مقابل طی این سال ها چه تعداد به بانوان نیازمند به حمایت اضافه 

شده است؟ یا رشد بودجه شهرداری چه تأثیری بر زندگی شهروندان داشته؟ 
از سوی دیگر تفاوت فاحش و معنی دار داده های ارائه شده می تواند گویای 
فاصله و شکاف بین شهروندان و شهرداری باشد. این فاصله عمیق بین داده ها 
به ما می گوید شهرداری و شهروندان کیلومترها باهم فاصله دارند. شهرداری 
در برج عاج خود نشسته و شهروند در فضای دیگری سیر می کند. این فاصله 
باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی و در نتیجه افزایش هزینه های مدیریت 
ش��هر می ش��ود. درحالی که مدل های نوین و موفق مدیریت شهری به دنبال 
افزایش مشارکت و مداخله افراد در اداره شهر و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام 

مدیریت شهری هستند. 

 یک ماه مانده به انتخابات پارلمانی آلمان که سرنوشت صدراعظم این کشور را 
مشخص می کند، خودرو و مسائل زیست محیطی مرتبط با آن به یکی از محورهای 
مهم و جنجالی رقابت آنگال مرکل با نزدیک ترین رقیبش یعنی مارتین شولتز تبدیل 
شده است. 
به گزارش خبرآنالین، مارتین شولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات امیدوار است 
که بتواند صدراعظم جدید آلمان شود و جای مرکل را بگیرد. شولتز مدیران صنعت 
خودرو سازی آلمان را در ارتباط با رسوایی موتورهای دیزلی )دیزل گیت( به شدت 
مورد انتقاد قرار داده است. خودرو بزرگ ترین بخش صادرات آلمان است که ۸۰۰هزار 
 ZDF شغل در این کشور ایجاد کرده است. شولتز  در گفت وگو با شبکه تلویزیونی
آلمان با حمله به مدیران خودروسازی گفت: مشکل این است که مدیران میلیونر 
در شرکت هایی مثل فولکس واگن و دایملر به آینده بی توجه بوده اند و در جایی که 
باید، سرمایه گذاری نکرده اند. از زمانی که شرکت فولکس واگن در سال ۲۰۱5 اعتراف 
کرد که نرم افزارهایی برای تقلب در آزمایش های آالیندگی و کمتر نشان دادن میزان 
آالیندگی موتورهای دیزلی در ۱۱میلیون موتور دیزلی نصب کرده است، صنعت 
خودروسازی آلمان با یک بحران بی سابقه روبه رو بوده و این رسوایی موجب خشم 
عمومی و درخواست هایی برای ممنوع کردن خودروهای با موتور دیزلی شده است. 
مارتین شولتز در این رابطه گفت: مصرف کنندگان نباید بهای سهل انگاری »مدیران 
غیرمسئول« با حقوق های نجومی را بپردازند. 
 آنگال مرکل که قصد دارد برای چهارمین بار صدراعظم آلمان شود، کارزار 
انتخاباتی خود را با هشدار به مدیران اجرایی صنایع خودروسازی این کشور 
برای احیای اعتماد جهان به این صنایع آغاز کرد. او اما در سخنرانی های دیگری 
سعی کرده تا دل مدیران خودرویی را به دست آورد تا حمایت آنها را همچنان 
داشته باشد. همین مسئله باعث شده تا رقیبش او را به سیاست زیگزاگی درباره 
خودروسازهای آلمان متهم کند. مرکل از فناوری دیزل و از کلیت صنعت خودرو 
دفاع کرده و گفته است این صنعت نقش کلیدی در اقتصاد دارد و به خوبی در مقابل 
تغییرات فناوری واکنش نشان داده است و این انعطاف پذیری نه فقط در عرصه تولید 
اتومبیل های الکتریکی بوده، بلکه به عرصه تولید خودران و سیستم های اشتراک 
خودرو کشیده است. 
در حالی که چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس به خاطر مسائل محیط 
زیست اعالم کرده اند که تا چند سال دیگر تولید خودروهای جدید با موتور سوخت 
احتراق داخلی )بنزین و دیزل( را متوقف می کنند مرکل تأکید کرده که آلمان 
همچنان به دیزلی ها نیاز دارد و نمی تواند برنامه مشخصی برای توقف تولید این 
خودروها به فعاالن محیط زیست بدهد. 
 

گفت وگو با امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان:

کارآفرینی؛ موتور محرک رشد اقتصادی جوامع
 آمار، نیازمند تحلیل 

 مدیریت شهری، تشنه تغییر

خودرو و محیط  زیست؛ محور جنجالی رقابت مرکل و 
رقیبش در انتخابات آلمان

 مرکل: هنوز به 
دیزلی ها نیاز داریم

چهارشنبه۸
اول شهریور 1396

9شماره 863 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

گفتوگویادداشت

کمپانی اچ تی س��ی، اخیراً قیمت هدس��ت واقعیت مج��ازی خود را تا ۲00 
دالر کاه��ش داد و قیمت اچ تی س��ی وایو که پیش��تر ۷99 دالر ب��ود، با این 
 کاهش ب��ه 599 دالر رس��ید. به گ��زارش دیجیاتو، برخ��الف آکیلس ریفت  
)Oculus Rift(  ک��ه به زودی و در پایان تابس��تان، ب��ا افزایش قیمت ۱00 
دالری از سوی س��ازندگانش، ۴99 دالر قیمت خواهد داشت، اچ تی سی قصد 
دارد قیمت هدست خود را به صورت دائمی کاهش دهد. الزم به ذکر است با 
 Richie's و Tilt Brush، Everest VR خرید اچ تی سی وایو، نرم افزارهای
Plank Experience  در اختی��ار ش��ما ق��رار خواهن��د گرف��ت؛ همچنین 
س��رویس Vive Port که اجازه انتخاب 5 بازی در ماه را به شما می دهد، با 

خرید این هدست برای مدت محدودی به صورت رایگان در دسترس است.

کاهش ۲۰۰ دالری هدست واقعیت 
 HTC Vive مجازی

به نظر می رس��د سونی در حال توس��عه محصول یا سرویس جدیدی برای 
پلی استیش��ن است. روز گذشته حساب کاربری شعبه اروپا پلی استیشن، خبر 

از توسعه  »چیز جدیدی« برای این برند داد. 
به گ��زارش دیجیاتو، در این توییت، تصویر متحرکی را مش��اهده می کنیم 
که کش��یده ش��دن پارچه ای قرمز را روی یک محصول معرفی نشده نمایش 
می دهد. حس��اب های کاربری آمریکای شمالی پلی استیشن، هنوز اشاره ای به 

توییت منتشر شده نکرده اند. 
احتمال دارد دلیل این کار، اختصاصی بودن سرویس جدیدی از پلی استیشن 
برای منطقه اروپا باشد. این توییت یک روز قبل از شروع برگزاری بزرگ ترین 

رویداد گیم اروپا یعنی گیمزکام، منتشر شد. 

سونی و توسعه محصول جدیدی 
برای پلی استیشن 

سعید احمدیان
عضو هیأت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران



تابلوهای تبلیغاتی تقریبا همه جا هستند و 
ما هر هفته صدها تابلوی تبلیغاتی می بینیم، اما 
تنها تعداد انگشت ش��ماری از آنها را به خاطر 
داریم. تبلیغات محیطی موجب افزایش فضای 
رقابت��ی و باال رفتن ارزش و س��هام نام تجاری 
ش��ما می ش��ود اما با وجود تبلیغات دیجیتال، 
بسیار مهم است که بدانید چگونه تأثیرگذاری 
تبلیغ تان را بیش��تر کنی��د. تابلوهای تبلیغاتی 
می توانند کمک بس��یار زیادی به س��اختن نام 

تجاری شما کنند. 
 chetor در ای��ن مقاله که توس��ط س��ایت
ارائه ش��ده است، 10اس��تراتژی وجود دارد که 
به شما اطمینان می دهد تبلیغات محیطی شما 
بیشترین شانس را خواهد داشت که دیده شود 

و از آن مهم تر در خاطر بماند. 
۱- داستان مشخصی داشته باشید

اگر تابلوی تبلیغاتی شما در کنار بزرگراهی 
اس��ت که م��ردم با س��رعت از کن��ار آن عبور 
می کنند، در این صورت طراحی آن بدون وجود 
یک داس��تان، در یادها باقی نخواهد ماند. برای 
اینکه داستان داش��ته باشید به این فکر کنید 
که مردم قرار اس��ت چه چیزی از تبلیغ ش��ما 
دریافت کنن��د. آیا می خواهید آدرس اینترنتی 
شما در ذهن شان بماند؟ قادر باشند نام تجاری 
ش��ما را دفعه بعد که می بینند به یاد بیاورند؟ 
بتوانند نام تجاری شما را دفعه بعد که به خرید 
می روند تش��خیص دهند؟ یا می خواهید مردم 
در خروجی بعد برای خوردن مرغ س��وخاری از 
ماشین پیاده شوند؟ برای اینکه داستان خود را 
پیدا کنید از پیامی که قرار اس��ت منتقل شود 
اس��تفاده کنید و به آن معن��ا دهید. محصول 
شما می تواند مشکلی را حل کند، احساسات را 
برانگیزد یا به نیازی پاسخ دهد )حتی نیازی که 
مردم تا پیش از اینکه شما به آنها بگویید متوجه 

آن نشده باشند(. 
چرا داشتن داستان مهم است

ب��ه این دلیل که انس��ان ها در به ی��ادآوردن 
واقعیت ها اصالً خوب نیس��تند، اما داستان ها را 
به خوبی به خاطر می سپارند. تبلیغات محیطی 
یک رس��انه بصری است و قدم بعدی این است 
که بفهمید چگونه داستان را با عکس و نوشته 

بیان کنید.
 هنگام��ی که می خواهید دس��ت به طراحی 
بزنید واقعاً نیاز به یک استراتژی مشخص دارید. 

در اینجا چند ایده برای شروع بیان می شود. 
یک راه سنتی برای تأثیرگذاری بیشتر، بازی 
با کلمات است که می تواند باعث خنده شود یا 
حتی یک جمله قافیه دار کوتاه که به انتقال پیام 

شما کمک کند. 
انجمن فوتبال اوکالهاما قصد داشت مردم را 
جذب فوتبال کند و با چیزهایی که به پا مربوط 
می شدند و مردم به دنبال آن بودند، بازی کرد؛ 
پا گنده. ای��ن کار بام��زه و خیال پردازانه بود و 
موجب تداعی حس ماجراجویی می ش��د و در 

نهایت کودکان را جذب بازی فوتبال می کرد. 
یک تصویر پوی��ا و بزرگ می تواند همه چیز 
را بیان کن��د. در واقع تصاوی��ر بهتر از کلمات 
می توانند پیام ها را منتقل کنند. فقط مطمئن 
شوید تصویر می تواند در کمتر از ۵ ثانیه تأثیر 
خود را بگ��ذارد. برای این کار ش��ما می توانید 
طراحی های خود را به دوستان تان نشان دهید و 
از آنها بخواهید در زمان بسیار کوتاهی که عکس 
را می بینند نظرش��ان را بیان کنند. اگر لبخند 
بزنند شما کار فوق العاده ای انجام داده اید و اگر 
به آن مانند یک معما نگاه کنند باید طراحی را 

تغییر دهید. 

۲- زرق و برق داشته باشید
اگر ابعاد تصوی��ر را بزرگ تر از چیزی که در 
زندگی واقعی اس��ت نش��ان دهید تأثیرگذاری 
خیلی بیشتری خواهند داشت. مطمئن شوید 
تمام حروف متنی موجود در تابلو به خوبی چاپ 
شده اند. فونت متن را برجسته کنید تا خواناتر 
باشد. هرچه فونت درش��ت تر باشد راننده ها از 
فاصله بیشتری می توانند متن را بخوانند و پیام 

شما را درک کنند. 
۳- رنگی باشید

از رنگ های روشن و یک تصویر خیره کننده 
در طراحی خود استفاده کنید تا چشم ها جذب 
تبلیغات محیطی شما ش��ود. در برخی اوقات 
اس��تفاده از رنگ ه��ای متض��اد می تواند تأثیر 

بیشتری بگذارد و پیام را بهتر منتقل کند. 
ب��رای تأثیرگذاری بیش��تر تصویر س��اده ای 
جهت پس زمینه انتخاب کنی��د، به طوری که 
نی��ازی برای رقابت تصوی��ر اصلی و پس زمینه 
برای جلب توجه نباش��د. یک تصویر مناسب و 
پویا در مقایس��ه با چند تصویر کوچک که هر 
کدام بخش��ی از تابلو را گرفته اند می تواند تأثیر 

بیشتری بگذارد. 
۴- به موقعیت جغرافیایی توجه کنید

اگر همچنان ب��ه دنبال یک داس��تان بامزه 
برای تبلیغات محیطی خود هس��تید، جایی را 
که تابلوی شما قرار اس��ت در آنجا نصب شود 
مورد توجه قرار دهید و به شکلی زیرکانه برای 

فرستادن پیام خود از محیط استفاده کنید. 
عالوه بر این شما می توانید از فاصله زیاد بین 
شهرها استفاده کرده تا با این کار توجه مسافران 
گرسنه، خسته و بی حوصله را به تبلیغات خود 
جل��ب کنید. آی��ا می خواهید توج��ه آنها را به 
چیزی جلب کنید ک��ه هرگز فراموش نکنند؟ 
یک مکان مناس��ب برای اس��تراحت مسافران 
خسته با امکانات الزم را به آنها نشان دهید؟ با 
طراحی عالئم مختلف به مسافران نشان دهید 
چقدر با شما فاصله دارند. با تکرار این عالمت ها 

به راننده بگویید که تقریباً به شما رسیده اند. 
۵- کمتر از شش کلمه انتخاب کنید

فرض کنید ش��ما هن��گام خوان��دن تابلوی 
تبلیغات��ی در ح��ال حرکت هس��تید، ما زمان 
زیادی ب��رای نگاه کردن به تابلو نداریم. 6 ثانیه 
متوسط زمانی است که برای خواندن یک تابلوی 
تبلیغاتی صرف می شود. در نتیجه حدود شش 
کلمه تمام چیزی اس��ت که شما برای رساندن 
پیام تان باید از آن استفاده کنید. می توانید این 
تعداد را با توجه به طول کلمات و سادگی آنها، 
کمی افزایش دهید اما قانونی که در اینجا وجود 
دارد این اس��ت که هر چه کمت��ر، بهتر! قانون 

س��ختی اس��ت اما باید بدانید تیترهایی که به 
ص��ورت پاراگراف های کوچک نوش��ته ش��وند، 
خوانده نمی شوند. به این معنا که اگر نام تجاری، 
محصول یا خدمت پیچی��ده ای ارائه می دهید، 

نباید از تبلیغات محیطی استفاده کنید. 
۶- دیده ش�وید ام�ا حواس ها را خیلی 

پرت نکنید
در بیش��تر اوق��ات تبلیغات محیط��ی برای 
راننده ه��ا، دوچرخه س��واران و عابری��ن پیاده 
طراحی می شوند   )به همین دلیل شما باید در 

زمان کوتاهی پیام خود را برسانید(. 
ای��ن کار باع��ث می ش��ود که ش��رکت های 
تبلیغات��ی ب��ا چالش جالب��ی روبه رو ش��وند. 
شما می خواهید دیده ش��وید اما نمی خواهید 
مس��ئولیت تصادفات ناگوار احتمالی بر عهده 
شما قرار بگیرد. تبلیغات »سالم پسران« شرکت 
واندرب��را  )Wonderbra( ب��ه خاطر چنین 
مس��ئله ای در دادگاه گناهکار ش��ناخته ش��د. 
رانندگان به ش��دت جذب این تابلوی تبلیغاتی 
می شدند و ماشین ها با تیرهای کنار راه، جدول 
وسط خیابان و حتی با دیگر ماشین ها تصادف 

می کردند. 
بنابراین درحالی که در بس��یاری از رسانه ها 
توانایی پرت کردن حواس امتیاز خوبی محسوب 
می شود، برای تبلیغات محیطی باید این مسئله 

را کنترل کرد. 
۷- به دنبال گرفتن پاسخ مستقیم نباشید

تابلوهای تبلیغاتی افتضاحی وجود دارند که با 
شماره تلفن های مختلف و آدرس های اینترنتی 
پر شده اند. با اطمینان می توان گفت ۹۹.۹ درصد 
از اف��رادی که این تابلوه��ا را می خوانند تماس 
نخواهند گرفت و به صفحه های اینترنتی مراجعه 
نخواهند ک��رد. تبلیغات محیطی، رس��انه های 
تبلیغاتی درجه دوم هستند. به این معنی که برای 
ساختن نام تجاری و حمایت کردن از کمپین ها 
مناس��ب هستند و قادر به ایجاد تحوالت خیلی 
بزرگ نیس��تند. اگر می خواهید تأثیر بیشتری 
روی جامعه هدف تان بگذارید، از تبلیغات چاپی، 
تلویزیون، رادیو، آگهی، س��ایت های اینترنتی و 
ایمیل مستقیم استفاده کنید. تابلوهای تبلیغاتی 
تنها برای رساندن پیام های کوتاه مناسب هستند. 
با وجود این اگر آدرس پایگاه اینترنتی یا شماره 
تلفن ش��ما در تیتر قرار دارد و ل��زوم وجود آن 
احساس می شود، این مورد یک استثنا برای این 

قانون خواهد بود. 
۸- باهوش باشید اما زیادی زرنگ نباشید

تابلوی تبلیغاتی ای که جذاب نباش��د مورد 
توجه قرار نمی گیرد. تابلویی که هوش��مندانه 
طراحی ش��ده باش��د توجه ها را به خود جلب 

می کند و تأثیر ماندگاری روی افراد می گذارد. 
در انتخاب این اس��تراتژی باید مراقب بود؛ اگر 
تابلویی زیادی پیچیده طراحی شود بسیاری از 
افراد نمی توانند پیام آن  را درک کنند و بنابراین 

متوجه آن نمی شوند. 
به عنوان یک قانون، هدف ش��ما این نیست 
ک��ه مردم پ��س از دیدن تابلوی ش��ما از خود 
بپرسند چه اتفاقی قرار است بیفتد. استعاره های 
بصری پیچیده در اینجا چندان خوب نیستند. 
کارشناسان می  گویند اگر تبلیغات مانند معمایی 
باش��د که باید آن را حل کرد، زمانی که بیننده 
متوجه پیام تابلو می شود احساس می کند کاری 
انجام داده است. اما تابلوهای تبلیغاتی باید خیلی 
از این ساده تر باشند. باهوش و جالب باشید اما 
به بیننده ها معمایی ندهید که حتی انیشتین 
هم برای حل کردن آن به دردسر می افتد! شما 
مشغول تبلیغات هستید، نه اینکه بخواهید به 
دیگران نشان بدهید که چقدر باهوش هستید. 

۹- تعداد تابلوهای تبلیغاتی بیش�تری 
تهیه کنید

یک تابلوی تبلیغاتی ارزان نیست، اما اگر فقط 
یک تابلو داشته باشید نمی توانید تأثیر چندانی 
بگذارید. تابلوهای تبلیغاتی ابزارهای مهمی برای 
تبلیغ هستند اما نیاز به پشتیبانی دارند. بنابراین 
ش��ما به تعداد زیادی از آنها نیاز دارید، به طوری 
که تا جایی که امکان دارد چشم ها را متوجه خود 
کنند. هر تابلوی تبلیغاتی شاخصی دارد که به آن 
امتیاز اعتباری ناخالص )GPR( گفته می شود و 
براساس عواملی مانند ترافیک، قابل رویت بودن، 
موقعیت، اندازه و چیزهایی از این دست، تعیین 
می شود. این شاخص به شما عددی بین یک تا 
100 می دهد. اگر این عدد ۵0 باش��د، معنی آن 
این است که در هر روز حداقل ۵0 درصد افرادی 
ک��ه در منطقه تردد می کنن��د یکی از تابلو های 
ش��ما را خواهند دید. اگر ش��ما تنه��ا یک تابلو 
داشته باشید میزان اثرگذاری شما در مقایسه با 
زمانی که چهار یا پنج تابلو دارید به شدت کاهش 
پیدا می کند. شما همیشه می خواهید به شاخص 
100 دس��ت پیدا کنید ام��ا چنین چیزی اصاًل 
ارزان نخواهد بود. برای اینکه در یک ماه ۵0 بار 
دیده ش��وید، شما باید ده ها یا صدها دالر هزینه 
کنی��د. در مناطقی مانند نیوی��ورک این قیمت 

به شدت افزایش پیدا می کند. 
۱۰- پیام تان را ننویس�ید، آن  را نش�ان 

دهید
ایده های شما برای طراحی تابلوهای تبلیغاتی 
باید خالقانه باشند. یک تابلوی ساده، استاندارد 
اس��ت اما چندان تأثیر گذار نیست. تابلوی شما 
می تواند سه بعدی باش��د، بخش های متحرک 
داشته باش��د، مردم با آن تعامل داشته باشند 
و حتی در آنها از انیمیش��ن استفاده شود. هیچ 
دلیلی وجود ندارد که ش��ما یک تابلوی بزرگ 
با یک نقاش��ی س��اده داشته باش��ید. شما این 
فرصت را دارید چیزی خلق کنید که چشم ها 
را به س��وی خود جلب کن��د و در خاطر بماند. 
در نتیجه شما می توانید تأثیر بیشتری بگذارید. 
یک مثال ساده از چنین تابلوهایی، تبلیغی برای 
رعایت قوانین رانندگی اس��ت که بس��یار مورد 

توجه قرار گرفت. 
قیمت تابلوهای س��ه بعدی کمی بیش��تر از 
تابلوهای معمولی است اما تأثیری که می گذارد 
هزاران بار بیش��تر از تابلوهای س��اده است. اگر 
نمی خواهید پیام شما خیلی هوشمندانه باشد 
واقعاً نیازی به این کار نیست، اما پیام شما باید 

کوتاه، جذاب و خوانا باشد. 
۹۹designs thebalance :برگرفته از

۱۰ قانون برای طراحی تبلیغات محیطی موفق و مؤثر
کلید

راهکارهای تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی 

درباره تبلیغ��ات در ش��بکه های اجتماعی مطالب 
زیادی ارائه ش��ده اس��ت. در این مطل��ب که به نقل 
از پ��ارک بازاریابی ای��ران ارائه می ش��ود راهکارهای 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی را به صورت مختصر 

مرور می کنیم. 
-در تبلیغ��ات ش��بکه های اجتماع��ی محتوایی را 
که می خواهید ارائه کنی��د، بازیافت کنید. برای پیدا 
کردن بیننده های جدید محتوای خود را در دوره های 
زمان��ی و دفعات و در ش��بکه های مختلف به نمایش 

بگذارید. 
- ب��رای تبلیغ��ات در ش��بکه های اجتماعی ارزش 
بیش��تر و اضاف��ه ایجاد کنی��د. باید بدانی��د که فقط 
نمای��ش محت��وای س��اخته ش��ده توس��ط دیگران 
رضایت بخش نیس��ت، بای��د یک محت��وای جدید و 
بکر درس��ت کنید تا کم کم در عرصه تخصصی خود 

به عنوان یک متخصص مطرح شوید. 
- ه��ر چند وقت یک بار محت��وای تولیدی خود را 
پویش کنید تا از تأثیر محتوای تولیدی خود با توجه 

به نقاط ضعف و قوت آن باخبر شوید. 
- با استفاده از ش��بکه های مجازی مخاطبان را به 
لیست ایمیل خود انتقال دهید. الزم به ذکر است که 
لیس��ت ایمیل شما از باارزش ترین دارایی های آنالین 
شما به حساب می آید و حتماً از هر فرصتی که جهت 

گسترش آن پیش می آید بهره مند شوید.
- زمان��ی ب��ه ایده پرازی ی��ک کاراکت��ر خیالی از 
بینن��دگان خود بپردازید که ع��ده زیادی از جمعیت 
بینندگان هدف ش��ما را نشان دهد. شما می توانید با 
تولید چنین محتوایی در مجموع تناس��ب بیشتری با 

یکدیگر ایجاد کنید. 
- از لیس��ت های توییتر استفاده کنید تا برای خود 
روابطی داش��ته باشید که این روابط برای شما منجر 

به فروش بیشتر خواهد شد. 
- س��عی کنید محتوای تولیدی خود را با اس��تفاده 
از ش��بکه های مختلف به ش��کلی منطبق ب��ا یکدیگر 
برنامه ریزی کنید. اش��کال، رنگ ها و لحن هایی که در 

آن استفاده می کنید باید با یکدیگر تطابق داشته باشد. 
- س��عی کنید قب��ل از تمرک��ز ب��ر مفاهیمی که 
می خواهی��د به مخاطب��ان خود انتق��ال دهید، روی 

مفاهیمی که آنها می خواهند بشنوند تأکید کنید. 
- فک��ر کنید که چگون��ه می توانید با اس��تفاده از 
تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی به فروش تان کمک 
کنید. تحقیق کنید که چگونه ش��بکه های اجتماعی 

می توانند در فروش بیشتر شما را یاری کنند. 
- ش��ما می توانید با استفاده از هشتگ های مرتبط 
به کار و فعالیت خود برای دس��تیابی و ایجاد ارتباط 
با اف��رادی خارج از مجموعه مخاطب��ان خود ارتباط 

بگیرید. 
- ش��ما می توانید برای بررس��ی اینکه دیگران در 
م��ورد ش��ما چه چیزه��ای می گوین��د و چگونه فکر 
می کنند از ابزار هایی مانن��د Social Mention و 
دیدن موردهای��ی که آنها در محتوای خود از ش��ما 

اسمی به میان می آورند بهره مند شوید. 
- ب��ا مخاطبان خود ارتباط قوی و ش��خصی برقرار 
کنی��د. اکثر م��ردم می خواهند از کس��انی که آنها را 
ب��ه خوب��ی و از نزدیک می شناس��ند و قاب��ل اعتماد 
آنها هس��تند خرید کنند، نه ش��رکت هایی که هویت 
روش��نی ندارند. برای دس��ت یافتن به این مهم باید 
بعض��ی اوق��ات تصاویری ش��خصی از پش��ت صحنه 

تولیدات محتوای خود به مخاطبان نشان دهید. 
- همیشه به مطالب و محتوایی که در خصوص شما 
انتش��ار می یابد، جواب دهید زیرا شبکه های اجتماعی 

یک کانال ارتباطی دو طرفه به حساب می آیند.
- چنانچ��ه ب��ر این باوری��د که نتوانس��تید نتیجه 
درس��تی بگیرید، باید نگاه خود را به یک یا دو شبکه 
و زیرساختی محدود و معطوف کنید که از آنها نتیجه 
مناسبی در تجارت خود یافته اید. باید بدانید همیشه 
توجه به دو یا سه زیرساخت با بازدهی مناسب، بهتر 
از تمرکز بر چندین زیرساخت با نتیجه ضعیف است. 
- برای داش��تن بیننده بیشتر در زمان های مناسب 
محت��وای خود را پخش کنید. بدانی��د که نرم افزاری 
تحلیلگری مانند Followerwonkمی تواند در این 

کار شما را یاری کند. 
 در پای��ان از ش��ما می خواهم بهتری��ن روش هایی 
را که از آنها اس��تفاده کردی��د و به نتیجه ای مطلوب 
رسیدید نوشته و در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذاری��د. البته در نظر داش��ته باش��ید که طراحی و 
چاپ کاتالوگ جایگاه مجزایی نس��بت به شبکه های 

اجتماعی دارد. 
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تبلیغات خالق

این آگهی طراحی شده برای برند نسکافه، فقط از تعداد زیادی از زیگزاگ تشکیل شده است که در ردیف ها و ستون هایی در یک صفحه، نمایش 
داده شده اند. ولی با شعار تبلیغاتِی »هیچ چیزی مانند نسکافه شما را از خواب بیدار نمی کند«، این زیگزاگ ها به حروف Z )صدای فرد در هنگام 

خواب( تبدیل می شوند و در نهایت Zها بیدار می شوند و به Nهایی برای نسکافه تبدیل می شوند.

ایستگاه تبلیغات

گزارش تبلیغات محیطی شهر تهران 
در تیر ۹۶

در تیر ماه گذش��ته بی��ش از 1200 س��ازه تبلیغات 
محیطی اکران شده در ش��هر تهران مانیتور شد که در 

متن پیش رو نتایج اولیه و کلی آن ارائه می شود. 
ب��ه گزارش دیده، تمام گزارش ها و مقایس��ه های ارائه 
ش��ده در ای��ن مقاله براس��اس تعداد آگهی ه��ا و تعداد 
س��ازه های انجام پذیرفته است. س��ازه های بررسی شده 
ش��امل بیلبوردها )تک وجه��ی و چند وجهی(، پل های 
عابر پیاده، پل های سواره رو، استرابوردها و سی ال بی ها 

هستند. 
صنعت هایی که بیشترین تبلیغات را داشته اند

در تیرماه تعداد 1۵8 ش��رکت در تهران روی س��ازه های 
محیط��ی حضور تبلیغاتی داش��ته اند و پن��ج صنعتی که 
بیشترین تعداد تبلیغات را به اکران درآورده اند به این شرح 

هستند: 
1. بانک ها و موسسات اعتباری

2. اپراتورها
3. اپلیکیشن ها

4. موسسات آموزشی
۵. محصوالت خوراکی

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
با توجه به اینکه زمان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
برخی از بانک ها در تابس��تان سال جاری است، بسیاری از 
بانک ها برای اطالع رس��انی از زمان قرعه کشی حساب ها و 
نوع جوایز از تبلیغات محیطی استفاده کرده بودند، بنابراین 
بیشترین حجم تبلیغات محیطی بانک ها در این ماه مربوط 

به حساب های قرض الحسنه بوده است. 
اپلیکیشن ها

از ابت��دای س��ال ۹6 تاکنون، بیش��ترین حجم و بودجه 
تبلیغاتی مربوط به اپلیکیش��ن ها در تیرماه بوده است و به 
نظر می رسد این روند رو به رشد در ماه های آینده نیز ادامه 
داش��ته باشد، شرکت های زیادی به معرفی اپلیکیشن های 
خود از طریق تبلیغات محیطی پرداخته اند که اسامی آنها 

به این شرح است: 
-  شیپور،  رکاب، پات، تاپ، الو پیک، اسنپ فود، آژانسی، 

فرهنگسرای همراه
مالیات

با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری پایان تیر 
ماه بوده است، روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور با 
به اکران در آوردن سازه های زیادی در سطح شهر، اقدام به 
یادآوری زمان ارائه اظهارنامه ها از طریق تبلیغات محیطی 

کرده بود. 
تابستان داغ

با ش��روع فصل تابستان و گرم تر ش��دن هوا، بسیاری از 
شرکت ها تخفیفات فصلی خود را آغاز کرده و جشنواره های 
تابستانی خود را به راه انداخته بودند، در این میان شرکت ها 
با اس��تفاده از اصطالحاتی چون تابس��تان داغ و... از گرما و 
حرارت جش��نواره های خود روی سازه های محیطی سخن 

به میان آورده بودند. 
#هم

متنوع ترین تبلیغات محیطی تیرماه مربوط به تبلیغات 
بانک آینده بود و این بانک با نمایش ترکیب های مختلفی 
از #هم به اجرای فاز دوم این کمپین تبلیغاتی پرداخته بود 
و 16 طرح مختلف از این کمپین در س��طح ش��هر به اجرا 
گذاشته شده بود. #هم_سفر، #هم_نوع و # هم_آهنگ از 

جمله محتوای تبلیغاتی این تابلوها بودند. 
حقوق بشر آمریکایی 

ش��هرداری تهران که طبق معمول ماه های گذش��ته به 
اجرای کمپین های فرهنگی روی فضاهای تبلیغاتی ش��هر 
پرداخته است، در تیرماه نیز با به اکران درآوردن طرح های 
متفاوت و زی��ادی از کاریکاتور ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
به اجرای کمپینی تحت عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی 

پرداخته بود. 
نمایشگاه های این ماه 

در تیرماه ماه نمایشگاه های تخصصی مختلفی در تهران 
برگزار شده و نمایشگاه هایی که از طریق تبلیغات محیطی 

اطالع رسانی شده اند به این شرح هستند.
-  نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

-  نمایشگاه در، پنجره و صنایع وابسته
-  نمایشگاه سازمان میراث فرهنگی

-  نمایشگاه الکامپ
کمپین هایی چند مرحله ای این ماه

از تیزینگ های اجرا ش��ده در تیرماه می توان به کمپین 
#بهترین_ باشیم مربوط به شرکت سامسونگ اشاره کرد. 
این کمپین که در قالب برندینگ برای شرکت سامسونگ 
به اجرا درآمده اس��ت به حمایت از کنس��رت نمایش سی، 
کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری نیز می پردازد. 

چهره های سرشناس
بهرام رادان )نوین چرم(، محمد موس��وی )رکس��ونا( از 
چهره های سرشناس��ی بودند که در تیر ماه روی تابلوهای 

تبلیغاتی حضور داشتند. 
کنسرت ها 

با پایان ماه رمضان و شروع تابستان کنسرت های زیادی 
در تهران برگزار ش��دند که درم��ورد زمان و مکان برگزاری 
برخی از آنها از طریق تبلیغات محیطی اطالع رس��انی شده 
بود، کنسرت هایی که تبلیغات محیطی داشتند به این شرح 

هستند. 
-  کنسرت گروه بمرانی
-  کنسرت کاوه یغمایی

-  کنسرت امید حاجیلی 
-  کنسرت گروه سون

-  کنسرت سیروان خسروی
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بازاریابی در شبکه های اجتماعی، 
ب��ا ش��یوه های س��نتی تبلیغات و 
بازاریابی بسیار متفاوت است. برای 
موفقیت در ش��بکه های اجتماعی 
باید ب��ا آداب حضور در آنها آش��نا 

باشید. 
به گ��زارش زومیت، امروزه دیگر 
اهمی��ت رس��انه های اجتماعی در 
تجارت و کس��ب وکار م��ورد تردید 
نیست و حتی شرکت های کوچکی 
که وب س��ایت خصوص��ی ندارند، 
می دانن��د که بای��د در این اجتماع 

حضور داشته باشند. 
رس��انه های  در  حض��ور  ص��رف 
اجتماعی، قدمی مثبت است )البته 
به  تمام��ی کارآفرینان جوان توصیه 
می شود وب س��ایت خودشان را هم 
داشته باش��ند(، ولی بازاریابی برای 
کسب وکارهای کوچک از طریق این 
رسانه ها، نیازمند طرز تفکری بالغ و 
هوشمندانه است. بازاریابی رسانه های 
اجتماعی فقط تبلیغات نیست و شما 
به گام های بیش��تری برای رساندن 

پیام تان به مردم نیاز دارید. 
رس��انه های  دیگ��ر،  ط��رف  از 
اجتماعی به یکی از کانال های اصلی 
خدمات مش��تریان تبدیل  شده اند. 
شما بیش��ترین بازخورد مشتریان 
را - چه زمانی که از خدمات ش��ما 
رضای��ت دارن��د و چ��ه زمانی ک��ه 
گله مندند - در رسانه های اجتماعی 
مشاهده می کنید. بس��یاری از این 
بازخوردها و نظرات برای سایر مردم 
هم قابل  دسترس��ی هستند و این 
بدان معناست که شما باید با دقت 
و زیرکی بیشتری مراقب دیدگاه و 

احساس مشتریان خود باشید. 
اما نگران نباشید. ماهیت عمومی 
رسانه های اجتماعی تقریباً همیشه 
چیز خوبی اس��ت و حتی زمانی که 
مشتریان تان شکایت می کنند، شما 
ب��ا اندکی آگاهی می توانید آن را به 
تجربه خوبی برای شان تبدیل کنید. 
بنابرای��ن اگر تاکن��ون برای حضور 
کس��ب وکار خ��ود در رس��انه های 
اجتماع��ی اقدام��ی نکرده اید، بهتر 
اس��ت هرچ��ه زودتر دس��ت به کار 
ش��وید؛ فقط مراقب باش��ید از این 
اشتباهات کالسیک اجتناب کنید. 
حساب های رسانه های اجتماعی 
مختلف خود را به شیوه ای مشابه 

به روزرسانی می کنید
رس��انه های اجتماع��ی ب��ا ه��م 
متفاوتن��د. روش��ی ک��ه در یک��ی 
از آنه��ا خ��وب ج��واب می ده��د، 
لزوم��اً در دیگ��ری بازدهی خوبی 
ن��دارد. بنابرای��ن توییت های خود 
را به ص��ورت خ��ودکار ب��ه صفحه 
فیس بوک تان ارسال نکنید یا سعی 
نکنید به روزرسانی لینکدین خود را 
در اینستاگرام هم منتشر کنید. این 
پلتفرم ها کاماًل باهم متفاوت  هستند 

و کاربردهای مختلفی دارند. 
بدترین نتیجه ای که این اشتباه به 
دنبال خواهد داشت این است که به  

مرور زمان، مردم به روزرس��انی های 
ش��ما را نادیده خواهند گرفت و به 
هیچ کدام از تالش های شما توجهی 

نمی کنند. 
کاربران دیگر را دنبال 

نمی کنید
نباید رس��انه های اجتماعی را با 
بگیرید. رسانه ها  اش��تباه  تبلیغات 
مسیری یک طرفه نیستند، بنابراین 
شرکتی نباشید که هیچ کس و هیچ 
گزین��ه دیگری را به ج��ز خود، فالو 

نمی کند. 
به محض اینکه حس��اب کاربری 
خ��ود را تنظیم کردی��د و آن را به 
مرحله ای رس��اندید ک��ه مقبول به 
نظ��ر می رس��ید، ۲۰ ت��ا ۴۰ کاربر 
دیگر را بیابید و آنها را دنبال کنید. 
س��پس در طول زمان، پس��ت های 
آنه��ا را الی��ک کنی��د، ب��رای آنها 
کامنت بگذارید و حتی برخی از این 
پس��ت ها را در صفحه خود بازنشر 
دهید. سعی کنید بخشی از اجتماع 
آنها باشید. به این ترتیب آنها کم کم 
شما را می شناسند و آنقدر به شما 
عالقه پیدا می کنن��د که بخواهند 

خودشان هم شما را فالو کنند. 
به ع��الوه فالو کردن ش��رکت ها 
ه��م  را  دیگ��ر  س��ازمان های  و 
فرام��وش نکنید. با نظ��ر دادن و به 
اشتراک گذاری پست ها، با آنها وارد 
تعامل ش��وید. این  یکی از بهترین 

روش های دیده شدن است. 
از حساب کاربری شخصی 

خود به عنوان حساب شرکت 
هم استفاده می کنید

طبق آخری��ن تحقیقات س��ال 
از  درص��د   ۳۷ تنه��ا   ،۲۰۱۷
کسب وکارهای کوچک برای ارتباط 
با مخاطبان خود، صفحاتی جداگانه 
و تخصص��ی را طراح��ی کرده اند. 
ای��ن آمار بدی��ن معنی اس��ت که 
۶۳ درصد از ش��رکت های کوچک، 
حساب های شخصی و شرکتی را از 
هم تفکیک نمی کنند. این مسئله، 
برای تان  چندین مش��کل ج��دی 
به وجود می آورد؛ اول اینکه ش��ما 
را غیر حرف��ه ای جل��وه می ده��د، 
به عالوه فعالیت های ش��خصی شما 
را در ش��بکه های اجتماع��ی دچار 
محدودیت می کند. به ویژه در حال 
حاضر و با شرایط سیاسی ناپایدار، 

بهتر است مراقب باشید چه مطالبی 
را برای ش��رکت خود به اش��تراک 

می گذارید. 
حت��ی اگ��ر موض��وع تمایالت و 
گرایش های سیاسی را کنار بگذاریم، 
بازهم جالب نیست که عکس های 
شخصی شما در کنار تصاویر مربوط 
به شرکت دیده شوند. این موضوع 
را هم در نظر داشته باشید که جدا 
کردن حساب های کاربری شخصی 
و ش��رکتی واقعاً کار ساده ای است. 
این کار برای تان هزینه ای نداش��ته 
و برای تمری��ن آن هم محدودیتی 
وج��ود ن��دارد. پس در نخس��تین 
فرصت، صفحات ش��خصی و کاری 
خود را در ش��بکه های اجتماعی از 
هم جدا کنید. )البته ش��ما این کار 
را برای حساب های بانکی خود نیز 

انجام می دهید، این طور نیست؟!(
در رسانه های اجتماعی به 

پرسش های مشتریان پاسخ 
نمی دهید

طبق آمار سال ۲۰۱۷، یک سوم 
خدمات  کوچک،  کس��ب وکارهای 
مش��تریان را از طریق رس��انه های 
اجتماعی ارائ��ه می دهند. این خبر 
خوب و گام بزرگی است، ولی کافی 
نیست. مشتریان شما انتظار دارند 
پاسخ س��واالت خود را در صفحات 
ش��ما ببینند و هنگامی که شما در 
این کار تعلل یا سهل انگاری کنید، 
تصویر ناخوش��ایندی در ذهن آنها 

به جا می گذارید. 
تالش می کنید در همه 

شبکه های اجتماعی حضور 
داشته باشید

به بیان اقتصادی، شما منابع خود 
را در خروجی های بس��یاری پخش 
می کنید. در این حالت شما فرصت 
ندارید ب��ه  تمامی صفح��ات خود 
رس��یدگی کنید و در نتیجه نتایج 

دلخواه تان را به دست نمی آورید. 
پس بهتر است دو یا سه پلتفرمی 
ک��ه بهتری��ن نتای��ج و بازدهی را 
برای تان خواهند داش��ت شناسایی 

کنید و روی آنها متمرکز شوید.
خیلی زیاد، یا خیلی کم 

پست می گذارید
حضور در رس��انه های اجتماعی، 
مث��ل همه ام��ورات دیگ��ر زندگی 
ب��ه اعتدال و توازن نیاز دارد. ش��ما 

باید به میزان کافی در این رسانه ها 
فعالیت کنید تا ب��ه نتایج مطلوب 
خود برسید، ولی نه به قدری زیاد که 

مخاطبان را خسته و کالفه کنید. 
می توانی��د از ای��ن اس��تانداردها 
به عنوان یک راهنما استفاده کنید، 
هرچند این نمونه ها دستور مطلق 
استفاده شما از رسانه های اجتماعی 

نیستند. 
-فیس ب��وک: ۵ تا ۱۰ پس��ت در 

هفته
- توییتر: حداقل ۵ پست در روز

- لینکدین: یک پست در روز
- گوگل پالس: کمتر از ۵ پست 

در روز
در  حض��ور  س��اعات  بهتری��ن 
ش��بکه های اجتماعی برای مقاصد 

کسب وکار: 
- گوگل پالس: ۹ تا ۱۱ صبح
- فیس بوک: ۱ تا ۴ بعدازظهر

- اینستاگرام: ۵ تا ۶ عصر
- پینترست: ۸ تا ۱۱ شب
- توییتر: ۱ تا ۳ بعدازظهر

- لینکدین: ۵ تا ۶ عصر
از هیچ کدام از ابزارهای 

رسانه های اجتماعی استفاده 
نمی کنید

ابزارهای مختلفی برای مدیریت 
کار با رس��انه های اجتماعی وجود 
دارن��د که به ش��ما کمک می کنند 
فعالیت ه��ای خود را بهینه س��ازی 
کنید. لزومی ندارد شما از همه این 
ابزارها استفاده کنید، ولی بسته به 
گس��تره فعالیت تان در شبکه های 
ابزاره��ای  اس��ت  بهت��ر  خ��اص، 
ساماندهی آنها را هم در برنامه های 
خود داشته باشید. البته این نکته را 
هم به یاد داش��ته باشید که زمانی 
فعالیت های ش��ما در ش��بکه های 
اجتماع��ی مؤث��ر خواهن��د بود که 
ارتباط مستقیمی با مخاطبان خود 

برقرار کنید. 
برای مخاطبان خود در 
شبکه های اجتماعی، 

هیچ گونه تخفیف یا امتیاز 
خاصی قائل نمی شوید

شکی نیست که شما برای جذب 
مخاطبان تان باید از محتوایی غنی 
و مفید اس��تفاده کنی��د، ولی این 
موض��وع هم قابل  انکار نیس��ت که 
بس��یاری از مردم به ای��ن دلیل به 

صفحات ش��رکت ها در شبکه های 
اجتماع��ی مراجع��ه می کنن��د که 
انتظار دارند با پیشنهاد های بهتری 
مواجه ش��وند. پس لزوماً نه هر روز، 
ول��ی در مناس��بت های مختلف با 
پیشنهادهای تخفیف یا امتیازهای 
وی��ژه، پاس��خگوی این خواس��ته 

مخاطبان تان باشید. 
انتظار دارید خیلی زود به 

نتیجه برسید
ب��ه نتیجه نشس��تن حض��ور در 
ش��بکه های اجتماعی، پروس��ه ای 
زمانبر است. ش��ما نمی توانید فکر 
کنید که به محض عضویت در آنها، 
به هر چه در ذهن دارید، می رسید. 
نتیج��ه و کارای��ی این ش��بکه ها با 
حضور مس��تمر و هوش��یارانه شما 

تضمین می شود. 
اگر می پرس��ید احتم��اال چقدر 
طول می کشد فالوئرهای ثابتی پیدا 
کنید و نتیجه تالش ه��ای خود را 
ببینید، پاسخ شما این است؛ حداقل 
شش ماه. گرچه در فاصله شش ماه 
تا یک سال دستاوردهای به مراتب 

بهتری خواهید داشت. 
بسیار تالش می کنید 

مخاطبان را برای خرید 
محصوالت تان قانع کنند

س��عی کنید به جای اینکه به فکر 
فروش محصوالت تان در ش��بکه های 
اجتماعی باش��ید، آنها را به دیگران 
معرفی کنید. بی شک شما می توانید 
خبر یک رویداد فروش را در صفحات 
خود اعالم کنید. همچنین می توانید 
خبر عرضه محصوالت جدید خود را 
به مخاطب��ان اطالع دهید، اما انتظار 
نداشته باشید یا برنامه ریزی نکنید که 
روند فروش تان با پس��ت هایی که در 
این صفحات می گذارید تعیین شود. 
هدف شما باید در درجه اول سرگرم 
کردن و جذب مخاطبان باش��د و در 
درجه بعد باید به آنها نکات کاربردی 
را آموزش دهید. اگر با مشتریان وارد 
رابط��ه ای نزدیک نش��وید و خودتان 
را به ای��ن امر متعهد ندانید، آنها هم 
دلیلی برای تعامل با ش��رکت ش��ما 

نخواهند داشت. 
جمع بندی

 رس��انه های اجتماع��ی می توانند 
بس��یار س��رگرم کننده و حتی بسیار 
سودآور باشند، اما باید بدانید بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی تا چه حد با 
تبلیغات سنتی و شیوه های چانه زنی 
بازاریابی کالس��یک، متفاوت اس��ت. 
به کارگی��ری تکنیک های س��نتی در 
رس��انه های اجتماع��ی، بی تردی��د به 

برنامه های شما آسیب خواهد زد. 
ول��ی اگ��ر س��عی کنی��د مانن��د 
مشتریان تان فکر کنید و محتوایی را 
به اشتراک بگذارید که برای آنها مهم 
است، کارتان را خوب انجام داده اید. اگر 
در بخش خدمات مشتریان، پاسخگوی 
نیازها و سواالت آنها باشید، یک کانال 
کسب وکار بسیار عالی خواهید داشت. 
 FORBES :منبع

اشتباهات کسب و کارهای کوچک در بازاریابی شبکه های اجتماعی
گام های اساسی در فرآیند 

مشتری یابی
 

چگونه مشتری یابی می کنید؟ این یک سوال ساده است 
و تعداد خیلی کمی از شرکت هایی که می شناسیم، پاسخ 
 ibazaryabi قطعی برای این س��وال دارند. به گ��زارش
اغلب ش��رکت ها، هی��چ فرآیندی برای مش��تری یابی، از 
پی��دا کردن س��رنخ های بازاریابی تا ف��روش ندارند و اگر 
هم فرآیندی دارند، یک فرآیند دس��تی و ناکارآمد است. 
در ادامه ۱۰ گام اساس��ی که در فرآیند مشتری یابی یا به 

اصطالح لید جنریشن باید طی کنید، آورده شده است. 

هماهنگی های بین تیم فروش، بازاریابی، 
خدمات به مشتری و توسعه محصول

یک جلسه برای همه اعضای تیم خود )فروش، بازاریابی، 
خدمات به مش��تری و توسعه محصول( تدارک ببینید. از 

آنها بخواهید در مورد موارد زیر با هم به توافق برسند. 
- توافق در مورد معیارهایی که باید در نظر گرفته شوند 
- توافق در مورد ۱۰ موردی که در این لیس��ت مطرح 

خواهد شد
- تهیه KPIها، اهداف ماهانه، سه ماهه و ساالنه برای 

فروش، بازاریابی و خدمات به مشتری
- داش��بورد گزارش و گزارش های قوی ماهانه برای هر 

تیم و نحوه انتقال آنها به ذی نفعان.

اتوماسیون بازاریابی، فروش و مدیریت ارتباط 
با مشتری

تی��م ف��روش و بازاریابی ش��ما نی��از دارن��د از برخی 
تکنولوژی ها برای مدیریت کارهای ش��ان استفاده کنند. 
به عن��وان بخش��ی از روند هماهنگی، تیم ه��ای فروش و 

بازاریابی شما باید در مورد این ابزارها به توافق برسند. 
- سیستم مدیریت محتوای وب سایت

- ایجاد و ترویج محتوا )وبالگ ها و شبکه های اجتماعی(
- تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری )صفحات فرود، فرم ها(

- اتوماسیون بازاریابی)بازاریابی ایمیلی، لیست ایمیل، 
گردش کار مدیریت سرنخ  های بازاریابی(

- یکپارچه س��ازی برنامه ها )س��رویس های خدمات به 
مش��تری، تج��ارت الکترونیک، سیس��تم های اطالعاتی 

کسب وکار(

جذب سرنخ های بازاریابی
جذب کاربر برای فروش با استفاده از محتوای باکیفیت 

باال و هدفمند. 
بازاریابی درونی: وبالگ نویس��ی، وبالگ نویسی مهمان، 
به روزرسانی شبکه های اجتماعی، بهینه سازی موتورهای 

جست وجو، صفحات فرود و …. 
پرداخت به ازای تقاضا: تبلیغات در رسانه های اجتماعی، 
تبلیغات بنری، بازاریابی ایمیلی، تبلیغات چاپی، تبلیغات 

رسانه ای و …. 

جمع آوری اطالعات سرنخ های بازاریابی
ش��ما باید اطالعات هر کس��ی را که تاکنون به ش��ما 
یا وب س��ایت تان مراجعه کرده اس��ت داش��ته باشید. اگر 
تاکنون این کار را نکرده اید هرچه سریع تر به طراحی یک 
استراتژی صحیح برای جمع آوری این اطالعات بپردازید. 

به این فکر کنید که از چه طریقی می توانید بیشترین و 
بهترین اطالعات را جمع آوری کنید؟ چگونه می توانید آن 
کار را انجام دهید و به چه ابزارهایی نیاز خواهید داشت؟ 

بخش بندی سرنخ های بازاریابی
تقسیم بندی و بخش بندی سرنخ های بازاریابی یکی از 
مهم ترین کارهایی اس��ت که باید صورت گیرد. شما برای 
اینکه بتوانید شخصی سازی انجام دهید و پیام های مرتبط 
با هر کس��ی را به وی بفرس��تید، مجبور به بخش بندی و 
لیست بندی سرنخ های بازاریابی هستید. به عبارت ساده تر 
شما باید افرادی را که اطالعات آنها را جمع آوری کرده اید، 

براساس ویژگی  های مشترک دسته بندی کنید. 

امتیازدهی به سرنخ های بازاریابی
به هر س��رنخ بازاریابی از لحاظ ق��وی یا ضعیف بودن امتیاز 
بدهید. مطمئناً آن سرنخ بازاریابی که امتیاز بیشتری گرفته است، 
احتمال بیش��تری برای تبدیل شدن به مشتری دارد. به عنوان 
مثال، ش��ما می توانید عواملی همچون صنع��ت، درآمد، تعداد 
دفعات بازگشت به سایت، مشتری رقیب و … را در نظر بگیرید. 

دنبال کردن سرنخ های  بازاریابی که یافته اید
تنها هدف قرار دادن مش��تری و جمع آوری اطالعاتش 
کافی نیست؛ شما باید بتوانید مشتری ای را که یافته اید، 
دنب��ال کنید، برای او ارزش آفرینی و او را به س��مت خود 
جلب کنید. به عنوان مثال، اگر ش��ما از بازاریابی ایمیلی 
اس��تفاده می کنید، تنها به ارس��ال یک ایمیل اولیه اکتفا 
نکنید، بلکه بعد از ارس��ال ایمیل اول حدود پنج تا شش 
بار دیگر هم ایمیل بزنید، البته این به این معنا نیست که 

اسپم باشید. 

فروش و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اینکه شما با س��رنخ های بازاریابی ارتباط برقرار 
کردید و به آنها پیش��نهادی ارزش��مند دادید، به احتمال 
زی��ادی فروش صورت خواهد گرفت. در این مرحله یعنی 
بعد از اینکه مشتری یابی را انجام دادید، نوبت به تجزیه و 
تحلیل می رسد. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که 
شما با کمترین تالش به بیشترین نتایج دست پیدا کنید. 
بنابراین تجزیه و تحلیل نتایج به شما کمک خواهد کرد 

بهترین فرصت ها را کسب کنید. 

معرفی ۵ کتاب برتر در حوزه بازاریابی 
و کسب وکار

 
رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده آمریکایی معتقد 
اس��ت نخستین س��والی که باید از یک نابغه یا کسی که 
کار متفاوتی انجام داده اس��ت، پرس��ید این است که چه 
کتاب هایی می خوانی؟ برای کس��انی که در حوزه کس��ب 
وکار فعالیت دارند، باید پرس��ید چ��ه کتاب های بازاریابی 
یا کسب وکاری می خوانی؟ به گزارش ibazaryabi این 
موضوع باعث شده است که ما به دنبال بهترین کتاب های 
بازاریابی در س��ال ۲۰۱۷ باش��یم و آنها را به شما معرفی 
کنیم. این کتاب ها طی سال های مختلف نوشته شده اند، 
اما دارای مفاهیم جدید و متفاوتی نس��بت به بس��یاری از 

کتاب هایی هستند که تا به حال مشاهده کرده ایم. 
)Blue Ocean( 1- استراتژی اقیانوس آبی

 کتاب استراتژی آبی با اینکه حدود ۱۰سال از تألیف آن 
می گذرد، اما به تازگی به زبان فارسی ترجمه شده است. 

این کتاب یک منبع بسیار عالی برای هر کسی است که 
می خواهد کسب وکار جدیدی را پایه گذاری کند و تاکنون 

به ۴۱ زبان دنیا ترجمه شده است. 
نویسندگان این کتاب پروفسور چان کیم و پروفسور رنه 

مابورنیا هستند. 
این کتاب می گوید ما در داخل یک پارادایم قرار داریم؛ 
پارادایم اقیانوس سرخ. درون این اقیانوس، ما همواره باید 
با دیگران برای رس��یدن به س��هم بازار بیشتر و مشتری 
بیش��تر رقابت کنیم. بنابراین مفهوم اقیانوس آبی مطرح 
می شود؛ اقیانوس آبی معتقد است کسب وکارهای جدید 

و نوآورانه ای باید شکل گیرد. 
ما نباید همچنان به ایده های گذشته مان وفادار بمانیم. 

به ۲۰سال بعد فکر کنید! چه تعداد از صنایعی که االن 
ناشناخته هستند، در آن زمان وجود خواهند داشت؟ 

اگر تاریخ همانند گذش��ته تکرار شود، صنایع متعددی 
در آینده وجود خواهند داشت که هم اکنون وجود ندارند. 

تاری��خ به ما می آموزد که صنایع هرگز متوقف نخواهند 
ش��د، آنها به صورتی پیوسته ظهور می کنند و تکامل پیدا 
می کنند. در واقع، ما دارای ظرفیتی هس��تیم که به شدت 

آن را دست کم می گیریم. 
۲- گاو بنفش  )Purple cow( از ست گادین

این کتاب با این جمله آغاز می ش��ود که مردم دیگر به 
جک های قدیمی نمی خندند. 

این کتاب در واقع معتقد است باید همرنگی با دیگران 
را فراموش کرد. نویسنده این کتاب که یکی از مشهورترین 
بازاریابان جهان به نام س��ت گادین است، معتقد است از 
دوران مدرس��ه به ما می آموزند ک��ه باید همرنگ دیگران 
باشیم. متفاوت بودن ما را از دیگران متمایز نمی کند، بلکه 
متفاوت بودن، ما را به دفتر مدرس��ه می فرس��تد تا تنبیه 
ش��ویم. از آن به بعد ما یاد می گیریم مثل دیگران باشیم، 
در حالی که در دنیای تجارت و کس��ب وکار شبیه دیگران 

بودن یعنی شکست. 
س��ت گادین، نویس��نده کت��اب پرف��روش گاو بنفش، 
خوانندگان��ش را نه به همرنگی، بلکه به تک رنگی و تمایز 

در کسب وکار فرامی خواند. 
اس��تدالل وی این گونه اس��ت ک��ه در بازارهای کنونی 
گزینه ها و انتخاب های بسیار زیادی وجود دارد، در عوض 
زمان و فرصت مش��تریان برای انتخ��اب از میان گزینه ها 
کمتر و کمتر شده است، بنابراین محصوالت فرصت اندکی 
دارند تا به چشم بیایند و در صورتی که چشمگیر نباشند، 

نادیده گرفته می شوند. 
)Rework(   ۳- بازانجام

بازانجام یکی از محبوب ترین کتاب  های حوزه کسب وکار 
در چند سال اخیر بوده است. 

این کتاب  توسط جیسن فرید و دیوید هاینمابر هانسن، 
کارآفرینان یک شرکت پرسود نرم افزاری براساس تجارب 

خودشان نوشته شده است. 
ای��ن کتاب که یک��ی از مش��هورترین کتاب های حوزه 
کارآفرینی است، در تالش اس��ت اصل های اثبات شده ای 
مثل برنامه ریزی، مدل کس��ب وکار و هر چیز دیگری را به 
چالش بکش��د و ذهن فرد را برای انجام کارهایی خارج از 
جعبه آماده کند، در عین حال، توصیه های بسیار عملی و 

کاربردی برای کارآفرینان دارد. 
)Fifth Principle(   ۴- پنجمین فرمان

این کتاب بدون ش��ک بهترین اثر پیتر س��نگه، استاد 
دانشگاه MIT است. 

این کتاب که به س��ازمان های یادگیرنده و مبانی تفکر 
سیستمی مرتبط است، در سال ۱۹۹۰ نوشته شده است، 
اما اگر آن را بخوانید احس��اس می کنید که همین امسال 

نوشته شده است. 
پیام س��نگه در این کتاب بس��یار واضح و روشن است. 
او می گوید س��ازمان ها برای بقا و رشد خود نباید به تعداد 
مح��دودی از کارکنان خ��ود تکیه کنند، بلک��ه آنها باید 
بیاموزن��د تا همه  به صورت تیمی کار کنند و مش��کالت 

درونی و بیرونی خود را با هم حل کنند. 
)the hard thing( ۵- سختی انجام کارهای سخت

این کتاب یکی از جدیدترین کتاب های نوش��ته ش��ده 
در زمینه کس��ب وکار است که توسط بن هاروویتز نوشته 
ش��ده اس��ت. این کتاب مزیت رقابتی خ��ود را در متمایز 
بودن با س��ایر کتاب ه��ای مدیریتی می دان��د و این گونه 
توضیح می دهد: تاکنون کتاب های بسیار زیادی در حوزه 
کس��ب وکار تألیف شده اند، اما هیچ کدام از آنها فوت و فن 

کارآفرینی و مدیریت را بیان نمی کنند. 
با کتاب های بازاریابی دیگر ش��ما یاد می گیرید که چه 
اس��تراتژی هایی بریزید، چه اصول��ی را به کار گیرید و… 
اما در دنیای واقعی اتفاقاتی رخ می دهد که مجبور هستید 

روش های متفاوتی را به کار گیرید. 

مشتریان ابدیارتباط

بازاریابی خالق



موفقیت های سریع را برای شرکت 
به ارمغان آورید

فرصت امروز: موفقیت برای هر ش��رکتی مفید 
و ضروری است. بدون ش��ک افراد نتیجه کار خود 
در شرکت را در موفقیت های کسب شده می دانند 
و همین امر باعث می ش��ود ب��ا روحیه ای مضاعف 
تالش کنند. با این حال کسب برخی از موفقیت ها 
زمانبر بوده و ممکن اس��ت روحیه افراد را به مرور 
تضعیف کند. به همین خاطر الزم اس��ت یک سری 
موفقیت های��ی را که در زمانی کم می توانید به آنها 
دس��ت پیدا کنید، برای خ��ود تعیین کنید. اگرچه 
موفقیت ه��ای ب��زرگ باعث خواهد ش��د وضعیت 
ش��رکت تغییر اساس��ی کند، با این ح��ال نباید از 
موفقیت هایی که س��ریعا می توانید به آنها دس��ت 
پیدا کنید غافل ش��وید. برای مثال فرض کنید در 
شرکتی مش��غول فعالیت هستید، بهترین اقدام در 
راس��تای پیشرفت این است که نشان دهید اقدامی 
در راس��تای موفقیت شرکت انجام داده اید. درواقع 
این امر باعث خواهد ش��د خیل��ی زود در کار خود 
رشد کنید. درواقع با توجه به این نکته که در بازار 
حال حاضر رقابت بس��یار فشرده است، اگر تنها به 
موفقیت های بزرگ و زمانبر دلخوش باشید، ممکن 
اس��ت فرد دیگری با کم��ک موفقیت های هرچند 
کوچکی که به دس��ت آورده اس��ت، جایگاه مدنظر 
ش��ما را تصاح��ب کند و تحت این ش��رایط ممکن 
اس��ت موفقیت هرچند مهم تر و بزرگ تر شما دیگر 
نتواند تغییری اساس��ی در وضعیت ش��غلی ش��ما 
ایجاد کند. به همین خاطر بهتر است برای شرکت 
خ��ود در راس��تای موفقیت ه��ای طوالن��ی مدت، 

موفقیت های سریع را به ارمغان آورید. 

ایده
 وقتی آلن لیتون، رئیس پس��ت سلطنتی بریتانیا 
ش��د، سیستم پس��ت این کش��ور نیاز به تغییرات 
اساس��ی داش��ت، با این حال مدت زم��ان اجرایی 
کردن آن بیش��تر از زمان مشخص ریاست وی بود. 
ب��ه همین خاطر وی باید عملکردی از خود نش��ان 
می داد که برای دوره های بعدی نیز انتخاب ش��ود 
ت��ا بتواند این تحول را به مرحله نهایی برس��اند. به 

همین خاطر تصمیم گرفت یک سری موفقیت هایی 
را ک��ه س��ریعا می توانس��ت در کار خ��ود ب��ه آنها 
دسترس��ی پیدا کند برای خود مشخص سازد. این 
امر باعث ش��د سایرین تغییرات و پیشرفت را حس 
ک��رده و وی را الیق پس��ت خ��ود بدانند و تصمیم 
بگیرند که برای دوره های بعدی نیز از وی استفاده 
کنند. برنامه ریزی، یکی از ویژگی های بارز و حیاتی 
برنده هاس��ت. یک برنده به صورت تصادفی و بدون 
برنام��ه، کاری را انجام نمی دهد. در دنیای امروزی 
افراد زیادی هس��تند که زندگی خود را بدون هیچ 
هدفی س��پری می کنند. ش��ما حتی برای کارهای 
کوچکی مانند مس��افرت های کوتاه م��دت، نیاز به 
برنامه ری��زی مناس��ب داری��د. یک برنده همیش��ه 
برنام��ه اش را می دان��د و آن را دنب��ال می کن��د. 
درواقع نباید این تصور در ش��ما ش��کل بگیرد که 
تنه��ا طرح های بزرگ و برنامه ه��ای بلندمدت نیاز 
به برنامه دقی��ق دارند. با نگاهی دقیق به این نکته 
پی خواهید برد که الزم اس��ت هم��واره رو به جلو 
در حرکت باش��ید و برای رس��یدن به این امر الزم 
اس��ت به موفقیت ه��ای کوچک و س��ریع در کنار 

موفقیت های بزرگ خود توجه داشته باشید. 
اهداف، موضوعاتی هستند که ما برای رسیدن به 
آنه��ا تالش می کنیم و در واقع فتح آنها موفقیت ما 
به حس��اب می آید. بنابراین ما باید بدانیم در کوتاه 
و بلند م��دت به دنبال چه چیزی هس��تیم. اهداف 
کوتاه مدت ممکن اس��ت برنامه شما را برای یک ماه 
یا حتی یک سال شامل ش��وند و اهداف بلند مدت 
یک س��ال یا بیشتر و این اهداف ضمن مسیر دادن 
به فعالیت های شرکت، باعث می شوند شرکت برای 
هر گام خود برنامه های مناس��ب داش��ته باش��د و 

گام های بی هدف خود را به حداقل برساند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- موفقیت ه��ای کوچک اگرچه تغییر کمی را در 
ش��رکت ایجاد می کنند با این حال جمع آنها منجر 

به موفقیتی عظیم خواهد شد. 
- در انتخاب این دس��ته از موفقیت ها الزم است  
دقت عمل کافی داشته باش��ید تا از انتخاب موارد 

بی ربط و غیر سودمند، جلوگیری شود. 
- برای رس��یدن ب��ه موفقیت الزم اس��ت تیمی 
یک دست و هماهنگ داشته باشید. فراموش نکنید 
ک��ه در یک تیم، کار تیمی اس��ت که حرف اول را 
می زند، به همین خاطر الزم است ابتدا رابطه خوبی 

بین افراد شرکت ایجاد کنید. 
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شماره 863

بدون ش��ک یکی از خاطرات 
ش��یرین تم��ام کس��انی که در 
دهه 90 می��الدی دوره کودکی 
ی��ا نوجوان��ی خ��ود را س��پری 
کرده اند، بازی س��ونیک اس��ت؛ 
یک بازی دو بعدی سرگرم کننده 
اصل��ی اش  ش��خصیت  ک��ه 
خارپش��تی آبی رنگ ب��ود. پس 
از اینکه نخس��تین سری از این 
ب��ازی ویدئویی در س��ال 1991 
منتش��ر شد، برند س��گا به طور 
ب��ه محبوب ترین  حیرت انگیزی 
تولیدکنن��ده بازی های ویدئویی 
ب��دل ش��د. موفقیت نخس��تین 
س��ری از بازی به قدری بود که 
حتی س��وپرماریوی نینتندو هم 
ب��رای مدت��ی قافیه را ب��ه طور 
کام��ل به خارپش��ت پرس��رعت 
داس��تان واگ��ذار ک��رد. به طور 
طبیعی ش��رکت توس��عه دهنده 
س��ونیک پس از ای��ن موفقیت 
گام در راه توس��عه اس��تودیوی 
اولیه و بهبود طراحی های بعدی 
نهاد. با این حال هر چقدر نسخه 
اول ب��ازی پرهیج��ان و محبوب 
گش��ت، نس��خه های بع��دی در 
ناموف��ق عمل  ج��ذب مخاطب 
کردند. این رون��د تا جایی ادامه 
یافت که سری های پایانی بازی 
یک فاجعه تمام عی��ار در زمینه 
فروش به ارمغ��ان آورد. ناتوانی 
توس��عه دهنده اصل��ی در ارائ��ه 
اثری برابر با نس��خه اولیه باعث 
ش��د چندی قبل یک هوادار این 
دست  دوست داشتنی  شخصیت 
ب��ه بازآفرینی این س��ری بزند و 
به ظاهر در ای��ن کار نیز موفق تر 
از شرکت سگا بوده است. همین 
امر س��بب ش��د تا اس��تودیوی 
رسمی به خود آمده و عزم خود 
را برای ارائه نسخه ای متفاوت و 
جذاب پس از دو دهه جزم کند.

نس��خه جدید این بازی که به 
طور رس��می از س��وی سگا ارائه 
می شود، دقیقا همان  چیزی است 
ک��ه اگر دهه 90 می��الدی تمام 

نشده بود، انتظار مشاهده اش را 
داشتیم. همان طراحی دوبعدی 
مشهور، ش��خصیت های قدیمی، 
فضای ش��اد و مفرح ب��ه همراه 
گیم پلی س��اده. دیگ��ر خبری از 
شخصیت های اضافی که سگا در 
طول دو دهه گذشته و در تالش 
برای بازس��ازی اث��ر موفقش به 
بازی اضافه کرده بود، نیست. به 
این ترتیب ش��اید بعد از دو دهه 
نفسی  همه دوستداران سونیک 
راحت از دس��ت طراح های سگا 
بکشند. به مانند نسخه ارائه شده 
در 1991 این بازی دارای مراحل 
سه قس��متی است و تالش شده 
اس��ت تا در این بازآفرینی مدل 
مراحل دست نخورده باقی بماند. 
اگرچه اضافه شدن بخش رقابت 
آنالی��ن و سیس��تم امتیازگیری 
هوشمند از جمله تغییرات جزئی 

این نسخه محسوب می شود.
مشکل اصلی که بازآفرینی های 
قبلی سگا با آن دست وپنجه نرم 
می کرد، گیم پلی و کنترل دشوار 
خارپش��ت محبوب بود. در واقع 
شخصیت سونیک القا کننده یک 
خارپش��ت دونده است که حتی 
توانایی شکس��تن سرعت صوت 
را نیز دارد. بر همین اس��اس در 
برخی نس��خه ها این ش��خصیت 
بس��یار س��ریع بود به طوری که 
این سرعت باال به گرافیک کلی 
بازی صدمه می زد. در نسخه های 
اخیر، به خصوص آنهایی که برای 
گوشی های هوش��مند ارائه شده 
است، انگار س��ونیک از داروهای 
آرام بخش اس��تفاده می کند. اگر 
تجربه این سری از بازی ها روی 
گوش��ی خود را داشته باشید، با 
شخصیتی خسته مواجه هستید 
که تقریبا به طور کلی از محیط 
اطراف خود عقب است. بنابراین 
مش��کل اصلی ب��رای بازآفرینی 
موف��ق ای��ن اث��ر غلبه ب��ر این 
حالت ه��ای نامتع��ادل ب��ود، اما 

چگونه؟ 
نس��خه موفق  راه حل��ی ک��ه 
س��ونیک مانیا ارائه کرده است، 

ات��کا به هم��ان گیم پلی قدیمی 
اس��ت. در واق��ع ب��رای ج��ذب 
مخاطب نیازی نیست که در همه 
المان های موفق و دوست داشتنی 
گذشته دست برده و آنها را تغییر 
دهیم. در نس��خه های قبلی سگا 
تغییر حال وهوای بازی از حالت 
دوبع��دی به س��ه بعدی و تالش 
ب��رای انتقال داس��تان ب��ازی به 
آس��مان به جای زمین به قدری 
ب��رای طرف��داران دور از انتظار 
ب��ود ک��ه نس��خه های پایانی در 
زمین��ه فروش کم رک��ورددار به 
حس��اب می آین��د. در بازآفرینی 
جدید و موفق سونیک مانیا دیگر 
خب��ری از آن مراح��ل عجیب با 
حال وهوای س��ورئال نیست. در 
ع��وض تمامی مراح��ل قدیمی 
به صورت دقی��ق بازطراحی و در 
بازبین��ی جزئی  م��ورد  مواردی 
قرار گرفته اند. آنچه اس��تودیوی 
عری��ض  و طویل س��گا در طول 
بیش از دو دهه نتوانست متوجه 
ش��ود، لزوم تاکید بر المان های 
بهبود جزئی  و  دوست داش��تنی 
آنهاس��ت، نه تالش ب��رای تغییر 
کل��ی و کام��ل فض��ای ب��ازی. 
اگرچه با ارائه این نس��خه جدید 
پیش بینی می شود مدیران سگا 
به بازآفرینی بهتر نسخه قدیمی 
ادامه دهند، اما این امر برای برند 
سگا بس��یار پرهزینه خواهد بود. 
در اینجا بحث بر س��ر اعتماد از 

دست رفته مخاطب است.
س��وی  از  مانی��ا  س��ونیک 
اس��تودیوی س��ازنده به عن��وان 
شایس��ته  اث��ر  نخس��تین 
گرامیداش��ت یاد بازی اصلی که 
دو دهه قبل ارائه ش��ده، معرفی 
شده اس��ت. این عنوان از سوی 
س��گا نیز تایید شده تا انتظارات 
از این ش��رکت باس��ابقه به نحو 
پیدا کند.  افزایش  چش��مگیری 
پی��ش از ای��ن به تغیی��ر جزئی 
برخی از مراح��ل بازی به همراه 
سیس��تم امتیازده��ی و بخ��ش 
آنالین اش��اره ش��د. با این حال 
این تنها تغییراتی نیست که تیم 

اصلی روی نس��خه جدید اعمال 
کرده اس��ت. موس��یقی متن اثر 
اصلی یکی از به یاد ماندنی ترین 
نواهای دوران کودکی بس��یاری 
از ماس��ت؛ به گونه ای که به رغم 
تغییرات گسترده بازآفرینی های 
متن  بخ��ش موس��یقی  قبل��ی 
دس��ت  نخورده باقی ماند، اما این 
امر در مورد س��ونیک مانیا طور 
دیگری است. به ظاهر استودیوی 
تولیدکنن��ده تمامی فرمول های 
س��گا در دو ده��ه اخیر را به هم 
ریخته اس��ت. به ط��ور خالصه، 
ه��ر کاری که س��گا در دو دهه 
اخیر برای موفقیت در بازآفرینی 
اثرش کرده، در نس��خه جدید به 
طور برعکس اجرا ش��ده اس��ت. 
موسیقی متن با تغییراتی همراه 
بوده ک��ه به  رغ��م حف��ظ ریتم 
قدیمی تغییرات محسوسی را در 

خود دارد. 
اگرچه وف��اداری به المان های 
قدیمی تمرکز اصلی س��ازنده ها 
در اث��ر جدی��د اس��ت، ب��ا این 
ح��ال ش��اید این تمرک��ز بیش 
از اندازه بر گذش��ته برای س��گا 
دردسرس��از ش��ود. اس��تودیوی 
 Pagoda و   Headcannon
West  که مسئولیت بازآفرینی 
اثر را برعهده داشته اند، به قدری 
به اث��ر اصلی متعهد مانده اند که 
ش��اید بتوان از این اثر صرف نظر 
کرد و ب��ا همان نس��خه 1991 
س��ر ک��رد. ای��ن نکت��ه از آنجا 
نگران کنن��ده اس��ت ک��ه س��گا 
در بخ��ش ویژگی ه��ای جدی��د 
س��ونیک مانیا تنها به بازآفرینی 
موسیقی، بخش آنالین، سیستم 
امتیازده��ی جدید و روش��ن تر 
اش��اره  رن��گ پس زمینه  کردن 
کرده اس��ت. این تغییرات اندک 
بدون ش��ک در اقن��اع مخاطب 
برای خرید اثر جدید تاثیر منفی 

خواهد داشت.
یک��ی از کاس��تی های اصل��ی 
نس��خه جدید سونیک که از بدو 
معرف��ی روی آن تاکی��د ش��ده، 
نح��وه پایان بازی در مرحله آخر 

است. پایان داس��تان این  سری 
ب��ا آنچه نس��ل قدی��م گیمرها 
در ذه��ن دارند، کام��ال متفاوت 
است. اگرچه یکی از اشکال های 
نس��خه قدیمی دشواری بیش از 
اندازه برخ��ی از مراحلش بود، با 
ای��ن حال در نس��خه جدید این 
دش��واری مراحل ت��ا حد زیادی 
تعدیل ش��ده است. در این مورد 
باید اشاره کرد که به ظاهر هنوز 
میراث نامتعادل سگا در این بازی 
به چش��م می خورد. س��گا در دو 
دهه اخیر هیچ گاه نتوانست یک 
بازس��ازی متعادل را ارائه دهد و 
این مش��کل در بخ��ش طراحی 
مراح��ل اث��ر جدی��د به چش��م 
می آی��د. بناب��ر اظهارنظر برخی 
برترین س��ایت های بررس��ی  از 
بازی های ویدئویی هیچ رقیب و 
به اصطالح ش��خصیت منفی که 
توانایی رقاب��ت هیجان انگیز و تا 
حدی دشوار با سونیک را داشته 
باش��د در این اثر یافت نمی شود. 
این امر با توجه به گیم پلی نسبتا 
طوالن��ی ب��ازی می تواند موجب 

خستگی مخاطب شود.
آنچه مسلم است، سونیک مانیا 
اثری است که هواداران خارپشت 
آبی محبوب را هم هیجان زده و 
هم دلس��رد خواهد کرد. برخی 
از بخش ه��ای این ب��ازی که به 
اص��ر اصلی وف��ادار مانده )مانند 
ت��م دوبع��دی( هیجان انگی��ز و 
کمب��ود خالقی��ت در بازآفرینی 
آزاردهنده اس��ت. با این حساب 
انتظار می رود سگا در ادامه روند 
محبوبش  ش��خصیت  بازآفرینی 
خالقی��ت بیش��تری را ب��ه کار 
گی��رد و ب��ه اس��تودیوها اجازه 
المان های  اب��داع  و  ماجراجویی 
ت��ازه داده ش��ود. اگرچ��ه نحوه 
ترکی��ب خالقی��ت ورزی همراه 
با وفاداری به نس��خه کالس��یک 
مسئله دشواری است. این مسئله 
ت��ا حد زیادی در نس��خه جدید 
با شکس��ت مواجه شده، اگرچه 

خروجی کار نسبتا جذاب است.
منبع: گاردین 

طراحی مجدد بازی خاطره انگیز سونیک

بازآفرینی یک رویای قدیمی
کارتابل کلید

چگونه می توان جلسات کاری را 
پربازده و مفید برگزار کرد

اغلب اوقات جلس��ات اداری به جای اینکه راهگش��ای 
مس��ائل و مشکالت حقیقی ش��رکت یا سازمان باشند، با 
ات��الف وقت مدیر و کارمندان، بازدهی ش��رکت را پایین 

می آورند. 
ب��ه گزارش زومی��ت، همه  با این موض��وع موافقند که 
بیزاری از جلس��ات اداری، موضوعی جهانی است. در همه 
سازمان ها، جلسات کاری موضوعاتی بدیهی هستند و به 

نظر می آید مشکالت آنها، سابقه ای تاریخی دارند. 
در تئوری، مدیران و کارمندان در جلس��ات کاری باید 
اطالعات شان را به روز کنند، با یکدیگر تبادل  نظر کنند و 
در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری کنند. در واقعیت اما، 

جلسات کاری معموال هیچ دستاورد مهمی ندارند. 
در جلسات کاری، بحث و گفت وگو تا حدی باال است که 
دیگر وقتی برای انجام کار باقی نمی ماند. به همین دلیل 
است که رهبران و کارکنان، به اندازه ای که در این جلسات 
وقت خود را هدر می دهند، کاری انجام نمی دهند. استیو 
گلدستین، مشاور و کارشناس رهبری، با استفاده از فرآیند 
حل مسئله که برای ارزیابی همه مشکالت به کار می رود، 
نگاهی به این معضل داش��ته اس��ت. او مدلی متشکل از 
چندین عنصر ایجاد کرده که اساساً ماهیت جلسات کاری 
را تغییر می دهد و باعث می شود که نتایج بهتری به دست 
آی��د و با صرفه جویی در زمان، بهره وری بیش��تری ایجاد 

می کند. او در این مدل چهار مرحله را توصیه می کند. 
طول جلسات را کوتاه کنید و به حضور 

شرکت کنندگان نظارت داشته باشید
جلسات کاری را کوتاه و شیرین نگه  دارید. سعی کنید 
برای هر جلس��ه ۳0 دقیقه زم��ان بگذارید. اگر می توانید 
تصمیمات را در مدت کوتاه تری اتخاذ کنید، بهتر اس��ت 

طول جلسات از این هم کمتر باشد. 
شرکت کنندگان را براساس نیاز به حضور آنها به جلسات 
دعوت کنید، نه اینکه صرفاً هر اسمی که به ذهن تان آمد 
در لیس��ت حضار بگنجانید. الزم نیست از یک دپارتمان، 
س��ه نفر در یک جلسه حضور داش��ته باشند. از هر واحد 
فقط یک نفر را به جلس��ه دعوت کنید و اجازه بدهید دو 
نفر دیگر، در این مدت به کارش��ان مشغول باشند. همان 
یک نفر می تواند تصمیمات و نتایج را به تیم گزارش بدهد. 

دستور کار جلسه و اطالعات الزم را از قبل 
آماده کنید

با اطمینان از اینکه دس��تور کار جلس��ه روشن و واضح 
اس��ت، بر هدف خود متمرکز ش��وید. باید کاماًل مشخص 
باش��د که این جلس��ه با چه هدفی برنامه ریزی  شده، چه 
چیزی قرار است مورد بحث قرار بگیرد و انتظار دارید چه 

نتیجه ای از آن حاصل شود. 
ای��ن اطالعات را حداقل ۴۸ س��اعت قبل از جلس��ه به 
کارمندان ت��ان اعالم کنید و ب��ه آنها زمان کافی بدهید تا 
خودش��ان را برای جلسه آماده کنند و ایده ها و افکارشان 
را نظم بدهند. به این ترتیب ش��ما در شروع جلسه مجبور 
نیس��تید زم��ان زیادی را برای توضیح و ش��رح مس��ائل 
بگذرانید و می توانید بالفاصله وارد اصل موضوع ش��وید و 

به راه حل ها و پیشنهادات بپردازید. 

بر هدف متمرکز باشید
یکی از بزرگ ترین مشکالت جلسات کاری این است که 
اغلب اوقات بحث از مسیر اصلی خود خارج می شود. بسیاری 
از اوقات بحث به سمت مسائلی کشیده می شود که هرچند 
جالب هس��تند، ولی به دس��تور اصلی جلسه ربطی ندارند. 
راه حل این اس��ت که مسئول هدایت جلسه، مکالمات را به 
شیوه ای مدیریت کند که موضوع اصلی جلسه، مورد بررسی 
قرار بگیرد. به یاد داشته باشید که این جلسه برای حل یک 
مش��کل واقعی تشکیل  شده است، نه برای اینکه افراد افکار 
مختلف خود را تخلیه کنند. متمرکز بودن بر هدف به شما 

کمک می کند که به نتایج موردنیاز خود دست  یابید. 

برای جلسه یک ناظر انتخاب کنید
یکی دیگر از مش��کالت جلس��ات کاری این اس��ت که 
هیچ کس مس��ئولیت آنها را نمی پذیرد. مش��خص است 
که هر جلس��ه، باید یک ناظر و هادی داش��ته باشد، ولی 
ازآنجاکه این وظیفه بدون پاداش و قدردانی باقی می ماند، 
کسی حاضر نیست زحمت و مسئولیت آن را قبول کند. 

شما می توانید برنامه ای طراحی کنید که در آن، هر یک 
از اعضای تیم به ترتیب دو هفته مسئول هدایت جلسات 

کاری باشد. وظیفه کارمند موردنظر این است که: 
-تمام دعوت نامه ها را ارسال کند. 

- به حضور ش��رکت کنندگان در جلسه نظارت داشته 
باشد. 

- اطمینان حاصل کند که دس��تور کار جلس��ه از قبل 
مشخص  و برای حضار ارسال  شده است. 

- محدودیت زمانی جلسه را مشخص کند. 
- مناظرات و مباحث را رهبری کند و اطمینان حاصل 
کند که در پایان جلسه، دس��تاوردهای مورد نیاز حاصل  

شده اند. 
گرچه این کار مس��ئولیت دشواری اس��ت، ولی از آنجا 
که رهبری جلس��ات هر دو هفت��ه بین اعضای تیم تغییر 
می کند، آنها متوجه می ش��وند که چقدر مهم اس��ت این 
رویداد را به شیوه ای مفید مدیریت کنند. به عالوه آنها پی 
می برند که تیم ش��ان تا چه حد می تواند بازدهی و کارایی 
بیشتری داشته باشد و در ضمن از صرفه جویی زمان هم 

استقبال خواهند کرد. 
با طی کردن این مراحل می توانید جلسات کاری بهتری 
داش��ته باشید و ش��ک نکنید که کارمندان تان هم از این 

تغییرات راضی خواهند بود. 
INC  :منبع

ترجمه: علی آل علی

کسب وکار خالق

باشگاه ورزشی برای جوانان - این روزها آدم های بیشتری چاق هستند و با مشکالت سالمتی دست و پنجه نرم می کنند، ازاین رو 
به دنبال فرصتی هستند تا کاری در این زمینه انجام دهند. مردم به مراکزی مانند باشگاه ورزشی یا باشگاه بدنسازی نیاز دارند. برای 

راه اندازی یک باشگاه ورزشی به دستگاه های زیاد نیاز ندارید بلکه باید ایده های زیادی داشته باشید. بنابراین، به جای این که روی 
دستگاه ها سرمایه گذاری کنید روی ایده های تان سرمایه گذاری کنید و ایده هایی به کار بگیرید که برای تان جلب مشتری کند.
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اخبار

س�اری – دهقان - مدیرعامل شرکت گاز مازندران از گازرسانی 
به 77 روستای استان با اعتباری بالغ بر 405 میلیارد ریال همزمان با 
هفته دولت امسال خبر داد و گفت: با گازرسانی به این روستاها، چهار 
هزار و 53 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.  
به گزارش خبرنگار مازندران، "محمد اس��ماعیل ابراهیم زاده" که در 
جمع اصحاب رس��انه س��خن می گفت، افزود: از رقم ذکر شده برای 
روستاهای قابل افتتاح در هفته دولت، 43 روستا به بابل ، 15 روستا 
به س��وادکوه ، 9 روستا به چمستان ، 2 روستا به مرزن آباد چالوس 
، 6 روس��تا به تنکابن و 2 روستا به رامسر اختصاص دارد. وی با بیان 
اینکه گازرسانی به شهر کیاسر تا یک ماه آینده انجام می شود، گفت: 
مردم با پرداخت گاز بها ش��رکت گاز را در انجام پروژه ها یاری کنند. 
ابراهیم زاده با اشاره به قطعی گاز در سال 86 اظهار کرد: پروژه انتقال 
گاز دامغان به س��اری از س��ال 86 آغاز و در سال 93 با اعتبار 1000 
میلیارد تومان تصویب شد و با پیگیری صورت گرفته در سال 96 به 
بهره برداری رسید. وی با بیان اینکه با افتتاح خط دامغان ساری قطعی 
گاز در مازندران وجود نخواهد داشت بیان کرد: شهر کیاسر تا شهریور 
ماه 100 درصد گازدار می ش��ود و در مس��یر دامغان ساری به 105 
روستای چهاردانگه، کارخانه سیمان، 56 روستای دودانگه گازرسانی 

می ش��ود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم اینکه با افتتاح این 
خط بستر سرمایه گذاری برای پتروشیمی مهیا می شود افزود: در سال 
86 تعداد مشترکین 700 هزار مشترک بوده و در سال 95 این تعداد 
به یک هزار و 200 نفر رسیده است. ابراهیم زاده به طلبکاری یکهزار 
و 460میلیارد ریالی این ش��رکت اشاره کرد و گفت که 70 درصد از 
طلب��کاری ها از عموم مردم و مابقی از صاحبان صنایع و واحد های 
تولیدی استان است. وی با بیان اینکه از گلوگاه تا رامسر، جنت آباد و 
رودبار میزان  450 میلیارد تومان پروژه داریم یادآور شد: به 97 روستا 
تزریق گاز صورت می گیرد، 22 روس��تا در فروردین ماه انجام شد و 

تعداد 77 روستا هم گازدار می شوند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
با بیان اینکه در 6 ماهه نخست س��ال 23 هزار و 200 خانوار گازدار 
می شوند افزود: 366 روستا در دستور کار شرکت گاز مازندران است 
که 97 روس��تا تزریق گاز می شود. وی بدهی شرکت گاز مازندران را 
55 میلی��ارد تومان اعالم کرد و گفت: با فرهنگ همدلی و همراهی 
روس��تاهای باالی 20 خانوار 100 درصد گازدار می شود. ابراهیم زاده 
گازرس��انی را به س��ه روش لوله گذاری، CNG، LNG عنوان کرد 
و یادآور ش��د: در هفته دولت گازرسانی به روش CNG با اعتبار 8 
میلیارد و 500 میلیون تومان به ش��هر رینه به بهره برداری می رسد. 
وی با اشاره به اینکه این روش برای اولین بار در کشور انجام می شود 
 اف��زود: در کج��ور و نور با اعتبار 14 میلی��ارد و 500 میلیون تومان
 گاز رس��انی به روش CNG در حال اجرا است. ابراهیم زاده با بیان 
اینکه دولت خود را مفتخر به خدمت مردم می داند، افزود: این تفکر 
در ش��رکت گاز مازندران برای رس��اندن گاز مطمئن به آنان نهادینه 
شده است. مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه خدمت 
به مردم در سایه همدلی یک اصل در شرکت است، گفت: ملت ایران 
دولت مورد تائید خود را حمایت تا بتوانند خدمت خالصانه ای برای 

نظام داشته باشند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - موسسه ait اتریش به همراه 
معاون محترم برنامه ریزی اس��تانداری بوشهر، مدیران و کارشناسان 
استانداری از تاسیسات و سامانه های هوشمند شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان بوش��هر بازدید کرد«. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان بوشهر، امراهلل پاراد در جریان بازدید هیات 
اتریشی از سیستم اطالعات مکانی این شرکت اظهار داشت: در ابتدا 
که برق وارد زندگی بشر شد هدف آن تنها روشنایی بود ولی بعدها 
این انرژی بعنوان زیرس��اختی برای توسعه مورد استفاده قرار گرفت. 
وی افزود: اکنون این انرژی در اس��تان های گرمسیری کشور مانند 
بوشهر به واسطه اهمیت فراوانش برای استفاده وسایل خنک کننده 
زیر ساخت آس��ایش مشترکان نیز محسوب می ش��ود. مدیرعامل 
ادامه داد: با توجه به حساس��یت و نقش مه��م برق در زندگی مردم 
کنترل آن به شیوه سنتی امکان پذیر نبوده در همین راستا حرکت 
به سمت استفاده از اتوماسیون تجهیزات و سیستم های هوشمند در 
 دستور کار شرکت های توزیع نیروی برق قرار گرفته است. وی افزود: 
برای هوش��مند سازی شبکه های برق به زیرساخت های نرم افزاری 
و سخت افزاری  نیاز بوده که در این راستا شرکت توزیع برق استان 
بوشهر با اولویت قرار دادن این موضوع توفیقات مطلوبی داشته است. 
وی با اشاره به اهداف استراتژیک 8080 در سال 1405 شرکت توزیع 

نیروی برق استان بوشهر گفت: بر اساس این استراتژیک باید خاموشی 
هر مشترک در طول سال به 80 دقیقه، میزان تلفات انرژی به هشت 
درصد و مراجعه حضوری مش��ترکان برق به صفر برس��د که در این 
راس��تا وجود سیستم های هوشمند می تواند کمک چشمگیری در 
مسیر تحقق این اهداف ایفا کند. وی در ارتباط با سیستم اطالعات 
مکانی  gis نیز اظهار داشت: در قالب این سیستم برداشت اطالعات 
شبکه های متوسط و فشار ضعیف استان بوشهر انجام شده  که در 
آن اطالعات مختلفی از جمله اطالعات مربوط به پس��ت های فوق 
توزیع، فیدرهای فش��ار متوس��ط، فیدرهای فش��ار ضعیف تا سطح 
مشترکین عادی در نرم افزار gis وارد شده در حال استفاده کاربران 
می باشد. وی ادامه داد: افزایش سطح کمی  و کیفی خدمات، افزایش 

دقت و سرعت در پاسخگویی به نیاز مشترکان از جمله مزیت های 
سیستم اطالعات مکانی  gis  به شمار می رود. مدیرعامل در حاشیه 
 بازید موسس��ه اتریشی از مرکز پایش طرح فهام)فراسامانه هوشمند
 اندازه گیری و مدیریت انرژی( نیز اظهار داش��ت: اس��تان بوش��هر 
در ارتباط با س��امانه فهام اس��تان معین در بین استان های کرمان، 
هرمزگان، یزد و فارس اس��ت و تبادل اطالعات استان های یاد شده 
از طریق س��رور نصب ش��ده در بوش��هر انجام می ش��ود. وی گفت: 
اکنون از مجموع 6 هزار و 500 مشترک دیماندی موجود در استان 
بوشهر)مشترکین مصرف بیش از 30 کیلو وات( برای 70 درصد آنان 
کنتورهای هوشمند طرح فهام نصب شده است. وی با اشاره به اینکه 
مدیریت و اصالح الگوی مصرف از اصلی ترین برنامه های کنتورهای 
طرح فهام است ادامه داد: صحت قرائت کنتورهای برق، کاهش نیروی 
انسانی مورد نیاز، صدور آنی قبض برای مشترکان و ارسال آن از طریق 
 پیامک از مجموعه مزیت های کنتورهای هوش��مند فهام به ش��مار 
می رود. وی در حاش��یه بازدید موسس��ه اتریشی از تاسیسات تولید 
انرژی خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گفت: از 
این ایستگاه اکنون 13.5 کیلو ولت برق تولید و وارد شبکه توزیع می 
شود این شرکت در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در بخش 

انرژی های نو آمادگی خرید تضمینی انرژی را دارد.

ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت امروز- مج��رد مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه ارومیه 
همزمان با س��الروز بازگش��ت آزادگان به میهن اسالمی 
و گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای انقالب اسالمی از 
آزاده شاغل در ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ارومیه تجلیل نموده و در محل نمازخانه س��تاد 
ب��ا عبدالرزاق قمری آزاده معزز انق��الب دیدار و گفتگو 
نمود. در این مراسم مجرد ضمن قدردانی از رشادتهای 
دلیرانه ش��هدای انقالب به آیی��ن تجلیل از خانواده های 

محت��رم ایثارگ��ران تاکید ک��رد گف��ت: آزادگان معزز 
انقالب اس��وه ه��ای مقاومت،صب��ر و پایداری هس��تند 

و اینگون��ه مراس��م ها فرصت مناس��بی اس��ت تا ضمن 
دیدار چهره به چهره از رش��ادتها و شجاعت واقعی آنها 
تقدیر کرد. در حاش��یه این مراسم از دو تن از آزادگان 
س��رافراز انقالب معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران آذربایج��ان غربی نیز با اهدای هدیه فرهنگی 
قدردان��ی به عمل آم��د. دیدار با ه��ادی ظفر فرخی و 
یعق��وب عبدالحس��ین نژاد از آزادگان معزز شهرس��تان 
ارومی��ه با حضور معاون فنی و عملیاتی و روس��ای امور 

اداری،حراس��ت و روابط عمومی صورت گرفت.

اهواز – ش�بنم قجاوند - مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدس��لیمان از ش��روع عملیات اجرایي 3 پروژه زیربنایي و 
امید بخش در این شهرستان خبر داد. مهندس قباد ناصري با اعالم 
این خبر اظهار داش��ت: عملیات اجرایي این پروژه ها که با حمایت و 
پیگیري هاي عسگر ظاهري نماینده مردم در مجلس و مهندس بیژن 
عالي پور مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب تأمین اعتبار 
و مصوب ش��ده اند طي روزهاي گذش��ته آغاز شد. وي تصریح کرد: 
این 3 پروژه شامل 2 پروژه راه سازي و یک پروژه تفریحي-فرهنگي 
مي باشد که در مجموع با اعتبار 65 میلیارد ریال و در راستاي عمل 
به مس��ئولیت هاي اجتماعي وزارت نفت و ارتقاي خدمات دولت به 
شهروندان تعریف و در حال اجرا مي باشند. وي افزود: پروژه تعریض 
و بهسازي جاده مسجدسلیمان به منطقه تل بزان و بخش جریک از 
محور ایستگاه قدیم سد که یک جاده قدیمي مي باشد با اعتبار 13 

میلیارد ریالي و با استفاده از توانمندي هاي این شرکت بمنظور اصالح 
هندس��ي قوس ها و افزایش عرض مسیر در حال اجرا مي باشد. وي 
خاطر نش��ان کرد : ترمیم و بهسازي جاده دسترسي مسجدسلیمان 
به ایذه از مس��یر جابالون تا امام زاده س��ید صالح )ع( یکي دیگر از 
پروژه هاي مهم و تأثیرگذارمناطق نفتخیز جنوب در جهت خدمت 
به روس��تاییان و ساکنین مسیر جهت تس��ریع در دسترسي به دو 
شهرس��تان مسجدسلیمان و ایذه مي باش��د که با انتخاب پیمانکار، 
عملیات اجرایي آن با اعتبار تقریباً 20 میلیارد ریال و در مدت زمان 
7 ماه اجرا مي گردد.  ناصری تصریح کرد: با پیگیری نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی و تالش های مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب 
مبلغ 430 میلیارد ریال جهت اجرای روکش آسفالت از ابتدای مسیر 
واقع درجوار چاه ش��ماره یک تا امام زاده سیدصالح)ع( توسط هیأت 

مدیره  شرکت ملی نفت ایران مصوب شد. 

مدیرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان افزود :  
س��ومین پروژه مهم و امید بخش وزارت نفت در زادگاه نفت، احداث 
پارک موزه برق تمبي اس��ت که بعنوان یک��ی از اجزای اصلی موزه 
گنجینه نفت در مسجدسلیمان با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال در 
مدت زمان 10 ماه توس��ط این شرکت انجام می شود.  قباد ناصری 
افزود : این پروژه ش��امل دو بخش می باشد که بخش نخست شامل 
احداث پارک تفریحی و بخش دوم ش��امل بهسازی و محوطه سازی 

ساختمان نیروگاه قدیمی می باشد.
وی اظهار امیدواری کرد این پروژه ها که با تدبیر و عنایت نماینده 
مردم در مجلس شوراي اس��المي و مدیرعامل شرکت ملي مناطق 
نفتخی��ز جنوب به عن��وان خدمات عام المنفعه و مس��ئولیت هاي 
اجتماعي صنعت نفت در حال اجرا مي باشند موجب تحول و ارتقاي 

شاخص هاي توسعه و فرهنگي شهرستان شوند. 

رش�ت- مهن�از نوب�ری- فرامرز جمش��یدپور سرپرس��ت 
ش��هرداری رش��ت از روند آماده س��ازی گلزار دو شهید گمنام 
در بوس��تان ملت رش��ت بازدید کرد. سرپرست شهرداری رشت 
ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به 
اینکه اقدامی مشابه را در مسکن مهر رشت انجام داده ایم گفت: 
ساخت المانی متناسب با مقام شهیدان در دستور کار قرار دارد 
و در خصوص مسکن مهر این کار به سازمان سیما منظر واگذار 
ش��ده است. فرامرز جمش��یدپور با بیان اینکه مکاتبات مربوطه 
انجام ش��ده است افزود: پس از تایید معاونت عمرانی استانداری 
گیالن پیمانکار وظیفه اجرای المان را بر عهده خواهد داش��ت.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای المانی متناس��ب در بوستان ملت 
گفت: در بوستان ملت رش��ت نیز اقدام مشابهی صورت خواهد 
گرفت. سرپرس��ت شهرداری رشت همچنین از زحمات سهراب 
راستگو رئیس سازمان آرامستان ها برای پیگیری و آماده سازی 
سریع محوطه قدردانی کرد. طیبه بینا مدیر شهرداری منطقه 3 

رش��ت هم با اشاره به ضرورت ایجاد راه دسترسی به گلزار شهدا 
و فضاس��ازی محیطی گفت: با توجه به بارندگی زیاد در رشت و 
احتمال وجود گل و الی در مس��یر دسترس��ی در نظر داریم به 
راه دسترسی با ش��ن نخودی ایجاد کنیم و فضاسازی متناسب 
با گلزار ش��هدا را در دس��تور کار داریم. سرهنگ عباس بایرامی 
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیالن نیز از روند آماده سازی 
قبور متبرک ش��هدا در بوستان ملت رشت بازدید کرد. سرهنگ 

بایرامی ضمن بازدید از روند آماده سازی، این اقدام را گامی موثر 
در راس��تای کاهش آسیب های اجتماعی این محدوده و ترویج 
فرهنگ ایثار و ش��هادت دانست. سهراب راستگو رئیس سازمان 
آرامس��تان های شهرداری رشت نیز از با حضور در محل ساخت 
گلزار ش��هدای گمنام پیگیر روند آماده سازی این قبور متبرک 
شد. راستگو با اش��اره به جایگاه واالی شهدا گفت: اقدام خاصی 
انج��ام نداده ایم و تنها به بخش��ی از وظایف خود در مقابل این 
شهدای گرانقدر عمل کرده ایم. شایان ذکر است در این بازدیدها 
سجاد محجوب رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
و محمدباقر بش��ردانش معاون خدمات ش��هری منطقه 3 رشت 
نیز از دیگر مس��ئولین حاضر بودند. پنجشنبه دوم شهریور ماه 
این گلزار که با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس در حال آماده س��ازی است با حضور مردم انقالبی شهر 
رش��ت و جمعی از مس��ئولین آماده استقبال از دو شهید خوش 

نام رشت خواهد بود.

در نشست خبری مدیر عامل گاز مازندران عنوان شد

گازرسانی به 77 روستای مازندران همزمان با هفته دولت

بازدید موسسه ait  اتریش از تاسیسات و سامانه های هوشمند شرکت توزیع برق استان بوشهر 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه :

آزادگان معزز انقالب اسوه های مقاومت،صبر و پایداری هستند

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اعالم کرد

اجرای 3 پروژه عام المنفعه در زادگاه نفت

بازدید معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیالن، سرپرست شهرداری رشت و تعدادی از 
مسئوالن از روند آماده سازی گلزار شهدای گمنام در بوستان ملت

مدیرعامل شرکت گاز گلستان:
۷۸ پروژه گاز با اعتبار 3۲3 میلیارد ریال در استان گلستان به بهره برداری می رسد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- صفرعلی جمال لیوانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار داشت: تا پایان 
تیرماه امسال 8 هزار و 443 متر شبکه گازرسانی در استان گلستان راه اندازی شده است.وی با بیان اینکه 95 درصد جمعیت استان 
گلستان از نعمت گاز بهرمند هستند، افزود: بیش از 533 هزار خانوار گلستانی از گاز لوله کشی استفاده می کنند.مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گلس��تان ادامه داد: گازرسانی به 40 روستای استان گلستان در دس��تور کار قرار دارد و در حال حاضر 30 روستا پروژه 
گازرسانی شان در دست پیمانکار است.جمال لیوانی به حمایت از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: 78 پروژه در هفته دولت در 
استان گلستان راه اندازی می شود و این پروژه ها 323 میلیارد و و 100 میلیون ریال اعتبار دربر داشته است.وی افزود: از این میزان  
69 پروژه افتتاحیه است و 18 پروژه مربوط به روستاهای استان گلستان است.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تاکید کرد: استان 
گلستان نزدیک به یک هزار روستا دارد که با توجه به پروژه های گازرسانی در هفته دولت 834 روستای استان گلستان از گاز طبیعی 
برخوردار خواهند بود. جمال لیوانی تاکید کرد: 60 میلیارد تومان مطالبات ما در استان  گلستان است که از گذشته انباشته شده، تا 
پایان سال 1390 بدهی ما صفر شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان افزود: 50 درصد بدهی ما مربوط به بخش صنعتی و 

دستگاه اداری است و بقیه آن به بخش خانگی بازمی گردد.

مشکل کمبود آب شرب روستای مامایی شهرستان گرگان برطرف شد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرس��تان گرگان از رفع مش��کل کمبود آب شرب در روستای مامایی این 
شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان محمد محبوبی با اعالم 
این خبر افزود :این مدیریت در راستای جبران کمبود آب شرب در روستای مامایی اقدام به اجرای خط انتقال بطول 3300 متر از چاه 
شماره 2 روستای کریم آباد به روستای مامایی نموده است که قبل از این اقدام کمبود آب شرب این روستا از طریق تانکر آبرسانی 
سیار و 3 دستگاه تانکر ثابت فلزی 5000لیتری در روستا صورت می گرفت . وی تصریح کرد :جهت انجام این عملیات یک میلیاردو 

648 میلیون ریال هزینه شده است.

شهردار قزوین:
تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری قزوین رفاه مردم را موجب خواهد شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قزوین گفت: با تکمیل پروژه های عمرانی 
و رفاهی در مناطق مختلف شهر قزوین بویژه در جنوب برای افزایش رفاه شهروندان اقدام 
کرده ایم.  مسعود نصرتی، روز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری قزوین 
گفت: خوشبختانه در زمانی که بیشتر شهرداری های کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت 
سختی قرار دارند، شهرداری قزوین همچنان نسبت به اتمام پروژه ها و آغاز پروژه های جدید 
با هدف افزایش سطح رفاه شهروندان اقدام می کند. نصرتی بیان کرد: امروز موفق شدیم 2 
پروژه مهم شهری را افتتاح کنیم و کلنگ زنی یک پروژه مهم سرمایه  گذاری را کلید بزنیم که آینده خوبی را برای شهروندان رقم 
خواهد زد. شهردار قزوین گفت: دومین پروژه باغ  وحش روباتیک در زمینی به مساحت 27 هزار مترمربع در پارک 1400 هکتاری 
باراجین س��اخته شده اس��ت. نصرتی با اعالم اینکه باغ وحش روباتیک قزوین، اولین پروژه در کشور است که روبات های آن توسط 
مهندس��ین ایرانی س��اخته شده تصریح کرد: این پروژه با مشارکت 75 درصد ش��هرداری قزوین و 25 درصد سرمایه گذاری بخش 
خصوصی صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه در فاز اول جاذبه های گردشگری در این باغ وحش روباتیک معرفی خواهد شد افزود: 
در نهایت این مجموعه با 11 حیوانی روباتی اجرا و بهره برداری خواهد شد. شهردار قزوین بیان کرد: سومین پروژه نیز که محصول 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است با مشارکت 35 درصد شهرداری و 65 درصد سرمایه گذار است این پروژه نیز در ابتدای بوستان 
1400 هکتاری باراجین قرار دارد. نصرتی با اعالم اینکه ساخت یک مجموعه تجاری در کنار مجموعه های گردشگری و تفریحی یکی 
از ویژگی هایی منحصر به فرد در بوستان ملی باراجین است افزود: این طرح ها در کنار دیگر موجب هم  افزایی در جذب گردشگر و 
مسافران و توسعه پایدار شهر خواهد شد. وی گفت: تاکنون سعی کرده ایم در جنوب شهر پروژه ها با محوریت فرهنگی، در شمال 
شهر پروژه های سرمایه گذاری و گردشگری و در نهایت برای کودکان و نوجوانان و جوانان شهر قزوین باغ  وحش روباتیک ایجاد کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:
1۰۲میلیاردتومان برای اجرای سیستم آبیاری نوین در اراک

اراک - مینو رستمی- علی بابایی  در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: از مبلغ 102 میلیارد تومان اختصاص یافته 
سفر دولت، 48 میلیارد تومان آن در سال 95 محقق شد و طی دو روز اخیر نیز 82میلیاردتومان برای سال 96 ابالغ شده است و 
با اختصاص این رقم اعتباری بیشتر از آن مبلغ که در سفر دولت مصوب شده بود به استان تخصیص یافت. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی افزود: در حوزه گلخانه ها، تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی با هدف افزایش کمی و کیفی محصوالت 
نیز به طور نامحدود تخصیص یافته اس��ت. وی بیان داش��ت: همه این تحوالت گویای توجه دولت به اقتصاد مقاومتی اس��ت، هم 
 اکنون بخش کشاورزی در استان مرکزی جایگاه خود را در سطح کشور ارتقا داده و با استان های مطرح در بخش کشاورزی رقابت 
می کند . بابایی خاطر نشان ساخت: نزدیک به سه درصد تولیدات کشور در استان مرکزی تامین می شود با وجود دارا بودن 1.8 
درصد جمعیت کشور و تولیدات استان نسبت به جمعیت نزدیک به 1.2 درصد مازاد است که این موجب مباهات بخش کشاورزی 
اس��تان مرکزی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان داشت: طی سال گذشته بخش کشاورزی استان مرکزی 
توفیقات خوبی به دست آورده و دولت هم به رغم مشکل اعتباری که وجود داشت، نگاه ویژه ای به بخش کشاورز ی داشته و دارد. 
بابایی اظهار داشت: بخش کشاورزی استان مرکزی سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی صد درصد تعهداتش تحقق یافت حتی در 
برخی پروژه ها جلوتر از تعهدات تعریف شده کار انجام شد و در سال جاری نیز برای ارتقای کمی و کیفی و گسترش سیستم آبیاری 

نوین در استان برنامه ریزی شده است.

شهردار سمنان:
فراموشی بازنشستگان یعنی اتالف تجربیات گرانبها 

سمنان- خبرنگار فرصت امروز- حسین موسوی در مراسم تجلیل از 37 بازنشسته شهرداری 
س��منان گفت: حضور در جمع شما مایه مباهات و افتخار من است چرا که زحمات سی ساله شما 
عزیزان باعث شد تا شهرداری سمنان امروز یکی از موفق ترین شهرداری های استان باشد. وی اظهار 
داشت: بستر شهرداری همواره به شما تعلق دارد و اینجا خانه امید شماست و همواره به خدمت به شما 
بازنشستگان عزیز افتخار می کنیم. به گفته وی بازنشستگان گنجینه های ارزشمند جامعه هستند و 
بدترین حالت رفتار و اخالق فراموشی این گنجینه های گرانبهاست. شهردار سمنان از بازنشستگان 
خواست تا تجربیات ارزشمند خود را در اختیار نیروهای جوان این مجموعه گذاشته و آنها را هدایت و حمایت کنند. وی نیروهای 
فعلی ش��هرداری س��منان را هم نیروهای جوان،توانمند و ارزشمند دانست و خاطر نشان کرد: با حمایت ، توجه و حفظ این نیروی 
انسانی مجرب شهرداری سمنان در سال های آینده به موفقیت های بیشتری دست خواهد یافت. در ادامه این مراسم هم بازنشستگان 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و از مدیریت خوب شهردار سمنان قدردانی کردند. از فروردین ماه سال 1395 تاکنون 37 

نفر از کارکنان شهرداری سمنان در بخش های مختلف به افتخار بازنشستگی نائل شده و سه نفر نیز دعوت حق را لبیک گفتند.

محور ایالم- مهران )محور اربعین( با پیشرفت مناسب در حال چهار بانده شدن
ایالم- هدی منصوری -مدیرکل راه وشهرسازي استان ایالم در بازدید از محور ایالم- مهران پیشرفت پروژه هاي چهار خطه این 
محور را مناسب ارزیابي کرد و افزود: سه شرکت پیمانکاري راه سازي در این محور فعال مي باشند. قطعه اول از روستاي مهدي آباد 
تا تقاطع ماربره که به لحاظ توپوگرافي قطعه پر حجمي است شامل تونل و پلهاي عظیمي مي باشد ، قطعه دوم از تقاطع ماربره تا 
تقاطع صالح آباد و قطعه سوم از تقاطع صالح آباد تا سد شهید آل اسحاق. قرار داد این پروژه ها 18 ماهه بوده و تا کنون طبق برنامه 
پیشرفت فیزیکي داشته اند. مهندس میرجعفریان خاطر نشان کرد : به لحاظ اهمیت محور خصوصا در زمان اربعین حسیني )ع( 
اولویت با اصالح و چهارخطه کردن نقاط حساس و گره هاي ترافیکي محور مي باشد که زود تر زیر بار ترافیک قرار گیرند و پیش بیني 

مي شود تا اربعین سال جاري حدود 30 کیلومتر از این محور زیر بار ترافیک قرار گیرد. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:
به دنبال جابه جایی سریع تر روستاهای داخل مخزن سد هستیم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان گفت: سد نرماب در سال 91 شروع به کار کرد 
و امیدوار هستیم با اختصاص اعتبارات الزم در سال 97 به آبگیری برسد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس علی نظری در بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا از سد نرماب اظهار کرد: در این پروژه مشکل نقدینگی داریم و در 
همین راستا مذاکرات الزم از طریق مبادی ذیربط انجام و مقرر شد مشکل مرتفع شود.وی تصریح کرد: ما به دنبال جابه جایی سریعتر 
روستاهای داخل مخزن سد هستیم چرا که سیل خبر نمی کند و ممکن است سبب مشکالت زیادی به ویژه برای روستاهای داخل 
مخزن سد گردد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: حجم مخزن این سد 125 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی آن 
192 میلیون متر مکعب است که 65 میلیون متر مکعب آن به سد وشمگیر اختصاص پیدا می کند.وی بیان کرد: این پروژه 72 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون هم برای ساخت آن 290 میلیارد تومان هزینه شده است که با6 درصد عقب ماندگی از برنامه به 
علت مشکل مالی برای تملک اراضی روبرو شده که آن هم به زودی با پیگیری برطرف خواهیم کرد.مهندس نظری از اهداف مهم این 

پروژه را آبرسانی به 4 شهر و130روستا اشاره کرد و گفت: سد نرماب در محرومیت زادیی منطقه موثر خواهد بود. 



به ط��ور کلی می توان اینترنت مارکتین��گ را به این صورت 
تعریف کرد؛ انجام تمام یا بخش��ی از فعالیت های مارکتینگ 
از طریق اینترنت. به گزارش هورموند، اس��پالتر در راس��تای 
تحقق اهداف برنامه های اینترنت مارکتینگ برای نشان دادن 
تحول از مارکتینگ کالسیک به اینترنت مارکتینگ مدلی را 
به نام مدل 7i مطرح و بیان می کند که هفت ویژگی اینترنت 
مارکتین��گ، آن را از مارکتین��گ کالس��یک متمایز می کند. 
اتصال: عبارت است از توانایی برقراری ارتباط به طور همزمان 
با هزاران مشتری در اقصی نقاط جهان. در اینترنت مارکتینگ 
محدودیت زمان و مکان وجود ندارد و مش��تریان ۲۴ س��اعته 

می توانند از فروشگاه شرکت در اینترنت، خرید کنند. 
تعامل: وجود تعامل مناس��ب و صمیمانه بین س��ازمان 
و مصرف کنن��ده در اینترنت مارکتین��گ امری ضروری به 
ش��مار می آید. تعامل نخس��تین نقطه برخورد مش��تری با 
ش��رکت اس��ت و باید به گونه ای صورت بگیرد که وی را به 

ادامه ارتباط با ش��رکت تش��ویق کند. در این مورد طراحی 
وب سایت ش��رکت باید موردتوجه قرار بگیرد و ویژگی های 
الزم برای ایجاد تعامل مفید ایجاد ش��ود. داشتن امکاناتی 
مث��ل امکان پس��ت الکترونیکی، امکان س��فارش دادن به 
وب س��ایت، ارائه اطالعات دلخواه مشتری و ارائه سرگرمی 
و ب��ازی این امر را ممکن می س��ازد. در این تعامل بر وجوه 

مشترک و همگون تأیید می  شود. 
رابط�ه دوطرفه: توانایی برق��راری و ارتباط و گفت وگو 
با اعضای س��ازمان توسط مشتریان بدون وجود محدودیت 
مکانی و زمانی را رابطه دوطرفه و دوسویگی تعامل می نامند. 
ایجاد رابطه دوطرفه چه از طریق ارسال پست الکترونیک به 
صورت خودکار و چه به صورت برقراری ارتباط انسانی بین 
افراد از طریق اتاق گفت وگو از ویژگی های اساسی اینترنت 

و وجه تمایز آن از سایر رسانه هاست.
 درگیر ش�دن: مارکترها باید فضایی را ایجاد کنند که 

مش��تری به طور پیوسته با شرکت در ارتباط باشد و او را به 
بازدیدهای مجدد و مکرر به وب سایت شرکت ترغیب کنند.

 اطالع�ات: دسترس��ی به اطالعات گس��ترده مربوط به 
کااله��ا و خدمات در اینترنت، ق��درت را از عرضه کننده به 
مش��تری منتقل کرده است. مش��تریان این اطالعات برای 
یافت��ن محصوالت موردنظر خود و مارکترها نیز از آن برای 

یافتن مشتریان استفاده می کنند. 
فردگرای�ی: فردگرایی به معنای توانایی و تمایل مارکتر 
ب��رای ارائه خدمات و کاالهای سفارش��ی اس��ت. به عبارت 
دیگر، باید برای هر فردی براساس ویژگی ها و خواسته های 

وی کاال و خدمات عرضه شود. 
صداق�ت: خصوصی ب��ودن، امنیت و محرمان��ه ماندن 
مشخصات مش��تریان اینترنتی باید تضمین شود. صداقت 
عامل اصلی به وجود آمدن حس اعتماد در مشتریان نسبت 

به سازمان است.  

مدل 7i  اینترنت مارکتینگ

نوشدارو

سرفیس بوک در نسخه مشکی رویت شد

چگونه از استرس برای بهبود 
عملکرد بهره بگیریم

تحقیقات نشان داده اند که استرس می تواند به 
بهبود عملکرد افراد کمک کند. همراه ما باش��ید 

تا چگونگی این مسئله را بررسی کنیم. 
به گزارش زومی��ت، همه افراد در زندگی خود 

اضطراب را تجربه کرده اند.
 اگ��ر هن��گام س��خنرانی ضربان قلب ت��ان باال 
م��ی رود یا از ترس کف دس��ت تان عرق می کند، 
این موارد نشانه هایی از استرس و بسیار طبیعی 
هس��تند. معموال اضطراب و اس��ترس شایع ترین 
عل��ت مراجعه اف��راد به درمانگاه ها اس��ت که در 
نتیج��ه ت��رس و ناامی��دی در زندگی ب��ه وجود 

می آید. 
البت��ه اضطراب دو نوع س��ازنده و مخرب دارد. 
نوع سازنده آن یک نوع اخطار است تا حواس مان 
را بیش��تر جم��ع کنی��م، موقعی��ت و خطرات را 
بسنجیم و مراقب منطقه امن خود باشیم. اما نوع 
مخ��رب آن موجب تنزل عملکرد و تصمیم گیری 

در زندگی می شود. 
در ادامه بررس��ی می کنیم که چگونه مطالعات 
جدی��د، اس��ترس و اضطراب را مفی��د و موجب 

بهبود زندگی معرفی کرده اند. 

استرس چیست؟ 
براس��اس گزارش انجمن روان شناسی آمریکا، 
استرس مجموعه ای از عالئم مانند حالت روحی 
تنش زا، افکار نگران کننده و تغییرات جس��می از 
جمله افزایش فشار خون است. البته شدت و نوع 
آن در افراد مختلف باهم تفاوت دارد. برای مثال 
یک فرد از خطر سقوط هواپیما مضطرب می شود 
و فردی دیگر هنگام پرسیدن زمان از یک غریبه 

دچار استرس می شود. 

هدف استرس چیست؟ 
همانط��ور ک��ه اش��اره کردیم، اس��ترس یک 
عکس العم��ل طبیعی به عنوان هش��دار در مقابل 
خط��رات اس��ت. در واق��ع هنگامی که ش��ما در 
وضعیت تنش زا قرار می گیرید، اضطراب به عنوان 
یک حالت مبارزه در شما فعال می شود و هیجان 
و انرژی پس از آن، ش��ما را برای اقدام س��ریع تر 

یاری می کند. 
ام��ا مش��کل از جایی ش��روع می ش��ود که در 
شرایط آرام و دور از تهدید دچار ترس و اضطراب 
ش��وید. رفتن به یک مصاحبه شغلی یا انجام یک 
س��خنرانی، احتماال شما را نمی کشد، اما بدن تان 
دچار هیجان و ترس می شود؛ درست مثل اینکه 

در لبه پرتگاه با یک دست آویزان باشید! 

اضطراب چه تأثیری بر عملکردتان 
می گذارد

همیش��ه در طول تاری��خ، اضط��راب به عنوان 
عام��ل عدم موفقی��ت، کاهش حافظ��ه و تمرکز 
معرفی ش��ده است و بازیگران و ورزشکاران برای 
غلبه بر آن راه های زیادی را امتحان کرده اند. اما 
در عص��ر حاضر پی برده ایم که نه تنها اس��ترس 
عملکرد را تضعیف نمی کند، بلکه می تواند باعث 

تقویت آن شود. 
طی مطالعه ای که در س��ال ۲۰۱۷ روی افراد 
مختلف انجام ش��د، محققان پی بردند اشخاصی 
که ح��وادث زندگی را به جای تهدید، به چش��م 
چالش ن��گاه کرده ان��د، انرژی باالت��ر و عملکرد 
بهتری داشته اند. این اشخاص در شرایط تنش زا 
به ج��ای س��رکوب و س��رزنش، اضط��راب خود 
را پذیرفت��ه و آن را ب��روز داده اند. ب��ا این روش 
هیجانات و توان ش��ان برای تصمیم گیری و عمل 

بهبود یافته است. 

اضطراب تان را بپذیرید
وقتی دچار اس��ترس می ش��وید، سطح هیجان 
ش��ما باال م��ی رود و دو راه پی��ش رو دارید؛ در 
راه اول می توانید هیجان تان را س��رکوب کنید و 
استرس تان را از بین ببرید و در راه دوم می توانید 
این احس��اس را با روی باز بپذیرید و درد ناچیز 

آن را تحمل کنید. 
یعن��ی به ج��ای خجال��ت کش��یدن از لرزش 
دست تان یا فکر کردن به اینکه اضطراب موجب 
شکست تان می شود، با خود بگویید: »این انرژی 
به م��ن کم��ک می کن��د دقیق تر اق��دام کنم و 
موفق تر ش��وم.« خبر خوب بعدی هم این اس��ت 
که از نظر بیولوژیک، اضطراب قدرت ذهنی تان را 
باال می برد و هرچقدر بیشتر ذهن تان را نسبت به 
اضط��راب مثبت کنید، قوی تر و موفق تر خواهید 

بود. 

اختالالت اضطراب را جدی بگیرید
در کن��ار تمام مزایا و م��وارد خوبی که از بروز 
اس��ترس گفتیم، الزم اس��ت توجه کنید اختالل 
اضطراب حاد به گونه ای که فرد نتواند به زندگی 
روزمره خود ادامه دهد و برای حضور در اجتماع، 
مدرسه یا محل کار دچار مشکل شود، مسئله ای 
جدی اس��ت. هرچند این اختالالت قابل درمان 
هس��تند، ام��ا متأس��فانه اکثر اف��راد درمان این 
موض��وع را به تعوی��ق می اندازن��د و مدت زمان 
زیادی تحت فش��ار و ناراحتی ناش��ی از آن قرار 
می گیرن��د. می توان ب��ا مراجعه به روان ش��ناس 
و انج��ام تکنیک ه��ای آموزش��ی و مراقبت های  
درمانی بهبود یافت و احساس بهتر و آسوده تری 

نسبت به زندگی پیدا کرد. 
FORBES :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: آلباما
albama. co :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: تجارت الکترونیک

توضیح بیشتر: 
س�ه اصل مهمی که آلباما از نخستین روز تأسیس خود 
س�عی کرده همواره به آنها پایبند بوده و با رعایت این 
سه اصل به طور پیوس�ته حوزه های متنوعی از صنعت 
بازرگان�ی، حمل ونقل و تج�ارت بین المل�ل را به دایره 

فعالیت خود بیفزاید، شامل این موارد است: 
- مشاوره صحیح و حرفه ای

- تضمین بهترین قیمت
- ارائه خدمات پشتیبانی مناسب.

مشاوره حرفه ای با بهترین قیمت

معرفیاستارتاپ

نسخه مشکی رنگ س��رفیس بوک مایکروسافت در 
ویدئوی معرفی نسل 8 پردازنده های اینتل رویت شد. 
ب��ه گزارش زومیت، س��ه م��اه پیش مایکروس��افت 
تبلت س��رفیس پرو جدید را جایگزین س��رفیس پرو ۴ 
کرد که اکتبر ۲۰۱۵ عرضه ش��ده ب��ود. ویژگی مهم 
آن استفاده از نس��ل ۷ پردازنده های اینتل کبی لیک 
به جای نس��ل ۶ اس��کای لیک در س��ری ۴ سرفیس 
است. اما ظاهراً نسل جدید سرفیس بوک هم در حال 
تولید اس��ت. مایکروسافت تا به امروز جایگزین کاملی 
برای س��رفیس بوک  عرضه نکرده است. فقط پارسال 

س��رفیس بوک باز طراحی ش��ده را ب��ا پردازنده قبلی 
و س��خت افزار بهتری عرضه کرد ک��ه ویژگی مهم آن 
گرافیک ارتقا یافته و عمر باتری بیش��تر بود، اما با در 
نظر گرفتن قیمت سرس��ام آور ای��ن محصول تا حدود 
۳۲۹۹ دالر استفاده از پردازنده نسل قبل ارزش خرید 
این دس��تگاه را پایین می آورد. اخیرا اینتل نخس��تین 
سری از نس��ل 8 پردازنده های سری core را معرفی 
کرده اس��ت و ویدئویی برای معرفی بعضی ویژگی های 
آن که کاربران از س��ری جدید انتظار داشتند منتشر 
ک��رد، ام��ا به ط��ور غیر منتظ��ره ای در ای��ن ویدئو از 

دس��تگاهی استفاده شده که بسیار شبیه ورژن مشکی 
رنگ از سرفیس بوک است. اگر چه مایکروسافت هنوز 
س��رفیس بوکی ب��ا وضوح تصویر 4K و رنگ مش��کی 
ب��رای عرضه معرف��ی نکرده و تنها رنگ در دس��ترس 
فقط نقره ای اس��ت، اما همانطور ک��ه در تصویر دیده 
می شود این لپ تاپ ۱۳.۵ اینچی وضوح تصویری برابر 
با ۲۰۰۰ × ۳۰۰۰ دارد. این دس��تگاه غیر از رنگ آن از 
هر لحاظ��ی از جمله تکیه گاه ل��والی مانیتور و مکان 
دکمه ای برای جدا س��ازی مطمئن مانیتور بسیار شبیه 

سرفیس بوک به نظر می رسد. 

برای مطالعه 767 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: گرفتن شریک نسبت به سایر 
روش های تأمین مالی معایب و مزایای خاص خود را 
دارد. این تا حد زیادی به خود ش��ما بر می گردد. اگر 
آدم خوش بین و اهل گذشتی هستید گرفتن شریک 
برای شما مناسب است. همچنین اگر تصور می کنید 
در برخ��ی از امور مربوط به کارت��ان تخصص الزم را 
نداری��د، باز هم یک ش��ریک خ��وب و توانا که دارای 

این تخصص ها باشد بسیار مفید است، اما با خودتان 
صادق باش��ید و ببینید ک��ه در کاری که دارید انجام 
می دهی��د خودتان را همه چیز دان می دانید یا خیر؟ 
اگر پاسخ مثبت اس��ت به هیچ عنوان شریک نگیرید 
که بعدا دچار دردس��ر خواهید ش��د. ام��ا با توجه به 
موارد باال، اگر قصد شریک گرفتن دارید توجه داشته 
باشید عالوه بر تخصص و مکمل شما بودن، فرد مورد 
نظر اهل گذش��ت باشد. ابتدا همه موارد را با یکدیگر 
بنویس��ید و چارچ��وب ش��راکت را مش��خص کنید. 

جنگ اول به از صلح آخر اس��ت. به هوش و استعداد 
طرف مقابل نیز توجه داش��ته باشید. به طوری که در 
چالش ه��ای پی��ش رو بتوانید از ش��ریک تان کمک 
بگیرید. به مس��ائل حقوقی هم توجه داش��ته باشید. 
به هیچ وجه ش��راکت ۵۰-۵۰ با کسی برقرار نکنید. 
یا ۵۱درصد سهام را برای خودتان بردارید که کنترل 
ش��رکت از دس��ت تان خارج نش��ود یا با گرفتن یک 
امتی��از ویژه ۵۱درصد را به طرف مقابل بدهید که در 

نهایت یک نفر حرف آخر را بزند. 

شراکت کاری

پرسش: صاحب یک کسب و کار خدماتی هستم و قصد گسترش کارم را دارم، اما سرمایه الزم برای این کار زیاد و از توان 
من خارج است. می خواهم شریک بگیرم. چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

قنادی 
شیرینی هایی برای تست

شیرینی فروش��ی بزرگی بود و با اینکه یک ماه 
از مراس��م افتتاحیه اش می گذش��ت از ش��یرینی 
فروشی های دیگه محله ش��لوغ تر بود. آقا ارسالن 
همسایه طبقه باالیی هفته گذشته به من سفارش 
کرد که اگر شیرینی می خوایم حتما از قنادی بهار 

خرید کنیم. 
عصر پنجش��نبه شیرینی فروش��ی شلوغ بود. به 
مح��ض ورود جوانی خوش تی��پ و خوش بیان به 
سمت ما آمد و با مهربانی گفت: هر دستوری دارید 
ما در خدمت شما هستم و بعد مانند خدمتکاران 
ژاپنی کمرش را در مقابل من به احترام خم کرد. 
از ادب ای��ن جوان خیلی خوش��م آمد. با اش��اره 
دس��ت ما را به س��مت دیگری از شیرینی فروشی 
راهنمایی می کرد که ش��یرین های مختلفی برای 
تست گذاشته بودند. با لبخند به ما تعارف کرد که 

از هر کدام که مایل هستیم تست کنیم. 
کنار هر کدام از شیرینی ها یک برگه تایپ شده 
رنگی بود که اس��م شیرینی و مواد و میزان کالری 
و میزان قند و چربی و از این جور چیزها نوش��ته 
بود. برای نخستین بار در ایران با چنین صحنه ای 
مواجه ش��ده بودم. تو دلم گفتم: بی خود نبود آقا 
ارس��الن به ما سفارش این قنادی رو داده بود. در 
همین فکره��ا بودم که خانمی با لباس س��فید و 
تمیز و روس��ری بنفش به س��مت ما آمد، سینی 
کوچکی از ش��یرینی را به س��مت من تعارف کرد 
و گفت: این ش��یرینی پیشنهادی ما برای عصرانه 

شماست.
 میزان چربی و قند کامال کنترل ش��ده اس��ت. 
با عالمت س��ر تش��کر کرد و گفتم: آفرین چه کار 
خوب��ی که ش��ما میزان کالری و قن��د و چربی رو 
تو یه برگه جداگانه نوش��تید. لبخند زیبایی زد و 
گفت: آق��ای حمیدیان مدیر قنادی فارغ التحصیل 
صنای��ع غذای��ی از هلند هس��تند. برای ایش��ان 

سالمتی مردم بسیار مهم است. 
ش��یرینی کوچکی را که برای تس��ت در دهانم 
گذاش��تم بودم طعم و عطرش حال خوبی به من 
دس��ت داد. چند نوع ش��یرینی انتخاب کردم. در 
کمتر از چند دقیقه یک بسته بندی متفاوت قرمز 
رن��گ که تا حاال در هیچ قنادی ای ندیده بودم در 
دستم بود انگار ش��یرینی را کادوپیچ کرده بودند. 
دم در صندوق مردی بلندقامت و با پیراهن سفید 
ایستاده بود. جعبه شیرینی را برای فاکتور خدمت 
ایش��ان دادم. بالفاصله وزن ک��رد و یک فاکتور به 
م��ن داد که  عالوه برنوع ش��یرینی و وزن خالص، 
قیم��ت و می��زان کالری و زمان مناس��ب مصرف 

روش نوشته شده بود.
 در قس��مت باالی فاکتور وزن جعبه ش��یرینی 
از کل وزن کم ش��ده بود. ب��رای من خیلی جالب 
ب��ود که چرا قنادی ها کاغذ را به قیمت ش��یرینی 
می فروش��ند. همیش��ه به این ش��یوه از کاس��بی 
اعتراض داشتم و خدا روشکر در یک قنادی مدرن 
که همه چیز عالی بود هزینه جعبه با کس��ر وزن 
آن جداگانه محاسبه شده بود. فاکتور رو پرداخت 
کردم و در حال خارج شدن بودم که آقا ارسالن را 
دم در دیدم: پس از س��الم و احوالپرسی با شوق و 
ذوق گفت: کار خوبی کردی که از اینجا ش��یرینی 
خریدی، کارت اش��تراک گرفتی؟ با تعجب گفتم 
کارت اش��تراک؟! گفتم: آها یه چیزی اون خانمه 
گفته بود، اما من متوجه منظورش نش��دم گفتم، 
نمی خوام، ب��ا خنده گفت: بیا یه کارت اش��تراک 
ه��م بگیر تا ه��ر وق��ت الزم دونس��تی از طریق 
سایت آنالین س��فارش بدی و بالفاصله دم منزل 
تحویل بگیری. گفتم: یعنی ش��یرینی فروش هم 
سرویس رایگان گذاشته؟ لبخندی زد و گفت: این 
شیرینی فروشی با همه تفاوت داره هم در سالمت 
ه��م در پاکیزگی و نظافت و هم در رعایت حقوق 
مش��تری و قیمت و کیفیت. گفتم: آقا ارسالن من 
اگه نیم کیلو ش��یرینی بخوام براشون می صرفه با 
یه پیک رایگان بیارن دم خونه. آقا ارسالن عینک 
رو از روی چش��ماش برداش��ت و گفت: در دنیای 
امروز کس��ب و کار رقابتی اس��ت و هر کس مزیت 

رقابتی داشته باشه برنده است.
 ش��اید وقتی دو دو تا کنیم قابل صرفه نباش��ه، 
اما برای اینکه بتونه رضایت مشتری رو بگیره این 
کار رو می کنه و هزینه اش از طریق تعداد بیش��تر 

مشتریان جبران می شه. 
در حالی ک��ه از قنادی بهار خارج می ش��دم به 
کس��ب و کار در عصر جدید فکر می کردم که تنها 
کس��انی موفق هس��تند که آداب کسب و کار رو به 

صورت حرفه ای بلد باشند. 

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: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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