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کدام بازارها از نرخ های جدید سود بانکی سود می برند؟ 

 معادله چند مجهولی
نرخ سود در اقتصاد ایران

بانک مرکزی در حالی بر اجرای مصوبه رعایت نرخ س��ود بانکی از یازدهم ش��هریورماه تاکید کرده اس��ت که 
تمامی تالش ها برای پایبندی سیستم بانکی بر نرخ سود در چهار سال اخیر با شکست روبه رو شده است؛ بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری دارای مجوز، مدت زمان طوالنی اس��ت که توجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار و 
بخشنامه های بانک مرکزی ندارند و فارغ از اولتیماتوم های بانک مرکزی، سودی باالتر از نرخ مصوب شورای پول و 
اعتبار به سپرده گذاران پرداخت می کنند.  به گزارش خبرآنالین، حاال بانک مرکزی بعد از ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی برنامه دارد تا انضباط را در بازار پولی کشور حاکم کند. از همین رو در نخستین گام برنامه نظام مند کردن نرخ...

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش داد

 ضرورت بازطراحی استراتژی
توسعه صنعت خودروی ایران
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جدول نرخ سود بانکی در یک دهه اخیر

فراخوان بانک ها برای تعیین تکلیف حساب های سپرده

در اندیشه بازسازی خودتان باشید
19 نکته آموزشی از میلیاردرهای جوان

پنج عادت طالیی مدیران موفق
هوش بازار و کاربرد آن در بازاریابی

معرفی 7 وب سایت برتر بازاریابی در جهان
چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 رئیس هیات مدیره کوالکام
از سمت خود کناره گیری می کند

یادداشت

یادداشت

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران

 دیپلماسی اقتصادی
 کاالی لوکس نیست

محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه دولت یازدهم، تا همین 
جا نیز نام نیکی از خود در نزد 
ایرانیان به یادگار گذاش��ته و او 
را کسی می دانند که با مهارت 
دیپلماتیک و توان باال توانست 
قدرت  ک��ردن  مج��اب  ب��رای 
سیاس��ی در ایران، اقتصاد را از 
دره مرگ بیرون بکش��د. وزیر 
خارج��ه دولت یازدهم که حاال 
با گرفتن رأی اعتماد دوباره از 
مجلس و عب��ور ایران از فضای 
ملتهب پی��ش از برج��ام، افق 
کار و برنامه ریزی در چارچوب 

وزارت  ماموریت ه��ای 
خارجه را روشن تر...

بررس��ی های آماری در واحد 
موسس��ه  تحقی��ق  و  مش��اوره 
»بامداد« براساس آمارهای هزینه 

و درآم��د خانواره��ای 
شهری بانک مرکزی ...

سیامک  قاسمی
کارشناس اقتصادی

3

رابطه قیمت نفت و 
قدرت خرید خانوار

2

3

مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار می کند:

STARTUP
Mini MBA

از یک ایدهي عالی به یک کسب و ر عالیاز یک ایدهي عالی به یک کسب و ر عالی

 آپچگونه یک استارت را شروع کنیم و به درآمدزایی برسانیم؟
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آمری��کا  دول��ت  هرچن��د 
دوران  در  اروپ��ا  اتحادی��ه  و 
ریاس��ت جمهوری باراک اوباما، 
هم��کاری نزدیک��ی را در وضع 
تحریم های اقتصادی علیه ایران 
و روسیه داشتند، اما این روابط 
در حال حاض��ر دیگر همچون 

گذشته همکارانه نیست. 
به گزارش واش��نگتن پست، 
ش��اید پی��ش از ای��ن اعضای 
اتحادی��ه اروپا گاه��ی به دنبال 
تضعی��ف  از  ش��دن  منتف��ع 
بودن��د،  آمری��کا  تحریم ه��ای 
ام��ا اکن��ون در س��ایه تصویب 
ب��ا دش��منان  مقابل��ه  قان��ون 
تحری��م،  طری��ق  از  آمری��کا 
واش��نگتن احتماال در آس��تانه 
بازگش��ت کامل به دوران تنش 
فرا آتالنتیکی بر س��ر استفاده از 

ابزار تحریم قرار دارد. 
ت��ا   80 ده��ه  اواس��ط  از 
اواس��ط ده��ه 2000 میالدی، 
آمریکا  تحریمی  سیاس��ت های 
اغل��ب منجر ب��ه درگیری های 
می ش��د.  فرا آتالنتیک��ی 
اعض��ای اتحادیه اروپ��ا همواره 
علی��ه  آمری��کا  تحریم ه��ای 
کش��ورهایی نظیر ایران و کوبا 
را ک��ه به ض��رر ش��رکت های 
اروپایی بود تضعیف می کردند. 
خص��وص  در  اروپ��ا  اتحادی��ه 
هس��ته ای  برنام��ه  از  نگران��ی 
ای��ران و نقض حقوق بش��ر در 
کوبا با آمری��کا هم نظر بود، اما 
راه حل ه��ای دیپلماتی��ک را به 
جنگ تج��اری ترجیح می داد. 
آمریکا تالش کرد با تحریم های 
ثانوی��ه ش��رکت های اروپایی را 

وادار به پیروی از سیاست های 
واشنگتن کند، اما اتحادیه اروپا 
با ش��کایت از طریق س��ازمان 
تجارت جهان��ی و وضع قانونی 
در زمین��ه ممنوعی��ت تبعیت 
ش��رکت های اروپای��ی از قانون 
تحریم ه��ای آمریکا، واکنش��ی 

متقابل نشان داد. 
با آمریکا  اروپا  اتحادیه  مشی 
ب��ا  اوبام��ا  دول��ت  دوران  در 
تحریم ه��ای آمریکا همکارانه تر 
ش��د و اروپایی ه��ا ب��ه منظور 
محدود کردن برنامه هس��ته ای 

ایران اقدام به قطع دسترس��ی 
ایران به سوئیفت و توقف خرید 
نفت از این کش��ور کردند. این 
همکاری ها به ضرر بس��یاری از 
شرکت های اروپایی تمام شد و 
البته به اقتصاد ایران نیز آسیب 
زد. حاصل این همکاری، انعقاد 
برجام ب��ود که ب��ه موجب آن 
اتحادیه  تحریم های  از  بسیاری 
اروپا علیه ایران برداش��ته ش��د 
اروپایی مجددا  و ش��رکت های 
موجود  فرصت های  پیگیری  به 
در ب��ازار ای��ران پرداختن��د. به 

همین دلیل اس��ت که اتحادیه 
اروپ��ا از وضع قان��ون تحریمی 
جدید در کنگره آمریکا خشنود 
نیس��ت. ای��ن قانون ب��ه جای 
تالش ب��رای اجم��اع ب��ا اروپا 
بر س��ر سیاس��ت های تحریمی 
مشترک، به قوه مجریه آمریکا 
اختیار می دهد ت��ا تحریم های 
ثانوی��ه ای را علیه ش��رکت های 
خارجی طرف معامله با روسیه 
به اج��را بگ��ذارد. بای��د توجه 
کرد ک��ه قانون تحری��م مقابله 
با دش��منان آمری��کا از طریق 

تحریم، محص��ول دولت ترامپ 
منعکس کننده  بلک��ه  نیس��ت، 
خواست های کنگره آمریکاست. 
آمریکا  ثانوی��ه  تحریم ه��ای 
جه��ت  آن  از  همچنی��ن 
حساس��یت برانگیز اس��ت ک��ه 
تالش های تحریمی علیه ایران، 
وابس��تگی اروپا به سوخت های 
فس��یلی وارداتی از روس��یه را 
افزای��ش داده اس��ت. در حال 
بزرگ تری��ن  روس��یه  حاض��ر، 
اتحادیه  خام  نفت  تامین کننده 
می ش��ود.  محس��وب  اروپ��ا 
از ای��ن رو، اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا 
محدودیت های قابل مالحظه ای 
در زمین��ه چگونگی همکاری با 
تحریم های ضد روس��ی آمریکا 
به وی��ژه در زمینه انرژی مواجه 
اس��ت، زیرا همکاری های قبلی 
اروپا با آمریکا بر سر تحریم های 
ایران، اروپا را بیش از گذش��ته 
به نفت روس��یه وابسته ساخته 

است. 
از ای��ن رو، به نظر می رس��د 
آمریکای��ی  سیاس��ت گذاران 
نمی توانند در آینده ای نزدیک، 
امیدوار به کسب حمایتی قوی 
از اروپا در زمینه تحریم ایران و 
روسیه باشند. کشورهایی نظیر 
آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال 
ترجی��ح می دهن��د ش��اهد لغو 
بخش��ی یا کامل تحریم ها علیه 
ایران و روس��یه باشند. بنابراین 
دول��ت ترام��پ نبای��د انتظ��ار 
داشته باش��د در صورت خروج 
از برج��ام، اروپا در زمینه وضع 
تحریم های مجدد علیه ایران با 

واشنگتن همراهی کند. 

واشنگتن پست گزارش داد

 آمریکا برای وضع تحریم های جدید علیه ایران
قادر به جذب حمایت اروپا نیست

فرص�ت ام�روز: نشس��ت مطبوعاتی 
مدیرعام��ل هلدین��گ میدکو ب��ا حضور 
اصحاب رس��انه در کرمان برگزار ش��د. در 
این نشس��ت که به هم��ت روابط عمومی 
این ش��رکت و به منظور آشنایی رسانه ها 
با اقدامات، شرکت ها و پروژه های هلدینگ 
میدک��و در کرمان بود دکتر پورمند ضمن 
خوش��امدگویی ب��ه فعاالن عرصه رس��انه 
در کرم��ان گف��ت: »امی��دوارم مجموعه 
مطالب و پرس��ش و پاسخ هایی که در این 
نشست مطرح می شود در توسعه کشور و 
ثروت آفرینی خصوصا برای اشتغال و تولید 
در سطح استان و کشور مفید و موثر باشد. 
اگرچ��ه هلدینگ میدکو در آذرماه س��ال 
1386 با مجوزی از سوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار با سرمایه یکصد میلیارد تومان 
تاس��یس ش��د، اما عمال از نیمه دوم سال 
87 آغ��از به کار کرد و نماد این ش��رکت 
ب��ا عنوان میدکو در نهم مهرماه 1390 در 
فرابورس باز می ش��ود.« پورمند ادامه داد: 
ترکیب سرمایه گذاری مجموعه میدکو به 
ح��دود 20 هزار میلیارد تومان می رس��د 
که شامل اصل س��رمایه گذاری می شود و 
تاکنون ح��دود 13 هزار میلیارد تومان در 
کرمان س��رمایه گذاری کردی��م و در حال 
حاض��ر میدکو از 16 ش��رکت تابعه و 35 

طرح و پروژه تشکیل می شود. 
او با ی��ادآوری محورهای ده گانه اقتصاد 
مقاومتی افزود: »ما اعتقاد داریم میدکو در 
همه این محورها پیش��رو است، اما اهداف 
کالن ما به صورت کمی این اس��ت که در 
نهایت میدکو به تولید چهاروش��ش دهم 
میلیون تن ش��مش ف��والد، 3میلیون تن 

آهن اس��فنجی، هفت و نی��م میلیون تن 
گندله سنگ آهن، 8میلیون تن کنستانتره 
س��نگ آهن، ی��ک و دو ده��م میلیون تن 
کک متالوژی، یک و یک دهم میلیون تن 
ذغال فرآوری شده، 400 هزار تن آهک و 
یونولیت، 24هزار تن فروسیلیس، 50هزار 
تن مس کاتود، 12 هزار تن لوله مس��ی و 
500 مگاوات تولید برق خواهد رس��ید.« 
وی با اشاره به مکان های پروژه های میدکو 
و اینک��ه عمده پروژه های این ش��رکت در 
کرمان قرار دارد، افزود: »نخس��تین دلیل 
انتخ��اب کرم��ان به  عن��وان اس��تانی که 
بیش��ترین پروژه های میدک��و در آن واقع 
است، به ش��عار ما برمی گردد که می گوید 

»توسعه ما از معدن آغاز می شود«. 
دکت��ر پورمند ب��ا بیان حج��م 20هزار 
میلیاردی سرمایه گذاری میدکو که شامل 
اص��ل س��رمایه گذاری و هزینه های مالی 
اس��ت، اضافه کرد: »ما ت��ا به االن 13هزار 
میلیارد تومان در اس��تان س��رمایه گذاری 
کرده ایم. در حال حاضر میدکو 16شرکت 
تابعه و 35 طرح و پروژه در حال اجرا دارد 
که بخش��ی از آنان تمام شده و تبدیل به 
کارخانه شده اند که در حال تولید هستند. 
حدودا 11ه��زار نفر در طرح ها و پلن های 
میدکو به صورت اس��تخدامی و پیمانکاری 
مش��غول به کار هس��تند ک��ه در صنعت 
فوالد هر یک شغل مستقیم 10برابر شغل 
غیرمس��تقیم دارد. ما تا به حال 100هزار 
فرصت ش��غلی ایجاد کرده ایم، ان ش��اءاهلل 
زمانی که پروژه های ما تمام ش��ود بیش از 
15هزار نفر اشتغال مستقیم 150 هزار نفر 
اشتغال غیرمستقیم فراهم خواهیم کرد.«

بررس��ی تطبیق��ی سیاس��ت های حمایتی و 
سیاس��ت های درآم��دی کش��ورهای مختل��ف 
معدن خیز و ایران نش��ان می دهد که کشورهای 
مختلف متناس��ب با ش��رایط خود، درآمدهای 
مالیاتی خاص از شرکت های فعال را داشته و در 
عین حال حمایت های خاص نیز به منظور افزایش 
سرمایه گذاری در بخش معدن در نظر می گیرند. 
اخذ حقوق دولتی در معادن ایران مطابق قانون 
معادن از صفر تا حداکث��ر 10درصد ارزش مواد 
معدنی اس��تخراج شده بر س��ر معدن است که 
درص��د مذکور با توجه ب��ه معیارهایی همچون 
محل وقوع معدن، نوع ماده معدنی و فاکتورهای 
دیگر مختص ماده معدنی، توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تعیین می شود. 
در این میزان، در جهت تشویق سرمایه گذاری 
از  جلوگی��ری  و  ف��رآوری  ارزش  زنجی��ره  در 
خام فروش��ی، تخفیفات ویژه ب��رای محصوالت 
معدنی که در محل معدن فرآوری ش��ود، در نظر 
گرفته می ش��ود. در رابطه با حق��وق دولتی ماده 
معدنی طال، در صورتی که بهره بردار نس��بت به 
تولید ش��مش اقدام کند، حقوق دولتی س��االنه 
برمبنای شمش تولیدی )3درصد متوسط بهای 
ش��مش تولیدی ط��ی دوره های س��ه ماهه(، در 
صورت تولید کنس��انتره، حقوق دولتی برمبنای 
کنس��انتره تولی��دی )5درصد متوس��ط ارزش 
کنس��انتره تولیدی س��ر معدن ط��ی دوره های 
س��ه ماهه( و در صورت عدم فرآوری ماده معدنی 
برمبنای خاک استخراجی محاسبه و اخذ می شود. 
درخصوص چگونگی اخذ حقوق دولتی ماده 
معدنی م��س، در صورتی که بهره بردار نس��بت 
به تولید کنس��انتره یا ش��مش مس اقدام کند، 
حقوق دولتی ساالنه برمبنای کنسانتره تولیدی 
ی��ا مس تولیدی آنها و در ص��ورت عدم فرآوری 

ماده معدنی برمبنای خاک استخراجی محاسبه 
و اخذ می شود. نرخ حقوق دولتی برای کنسانتره 
مس سونگون 5درصد متوسط ارزش کنسانتره 
تولیدی سر معدن طی دوره های سه ماهه و برای 
ش��مش مس س��ونگون 4درصد متوسط بهای 
شمش تولیدی طی دوره های سه ماهه است. بنا 
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به 
بررس��ی صورت گرفته در بخش معدن ایران به 
نظر می رس��د حاکمیت می تواند جهت افزایش 
رقابت پذی��ری در جذب س��رمایه های داخلی و 
خارجی به بخش معدن، اقدامات ذیل درخصوص 

سیاست گذاری را انجام دهد: 
* برای افزایش سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، 
نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی و نحوه استهالک 

آن در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد.
* اختیار انعقاد تفاهمنام��ه یا توافقنامه های 
مالیاتی خاص سرمایه گذاران معدنی میان دولت 

و سرمایه گذاران مطابق قانون به وجود آید.
* تضمین نامه ثب��ات رژیم مالی حداقل برای 
شش سال از طرف دولت به سرمایه گذاران بخش 

معدن و صنایع معدنی اعطا شود.
* با توجه به وضعیت استراتژیکی برخی از مواد 
معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای موارد 
مختلف، نرخ های مختلف مالیاتی )با توجه به درج 

اهمیت( تنظیم و ابالغ شود.
* اعتبار مالیاتی مشخص و درخور توجه برای 
هزینه های تحقیقاتی در بخش معدن و فرآوری 

در نظر گرفته شود.
معدن��ی  تجهی��زات  واردات  تعرف��ه  ن��رخ   *
)ماشین آالت نو و دست دوم( نیاز داخل تنظیم شود.

* ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای س��ه 
سال از طرف دولت ابالغ شود.

* ارتباط میان افزایش بهره وری و نرخ مالیات به وجود  آید. 

دکتر پورمند،  مدیرعامل میدکو خبر داد 

سرمایه گذاری 13 هزار میلیاردی میدکو در کرمان
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد

8 عامل افزایش رقابت پذیری در بخش معدن

صنعـت

بومی سازی و جایگزینی 1۶ پایه 
 هیدروژنی و اتوماسیون صنعتی 

در فوالد مبارکه
پروژه بومی سازی و جایگزینی 16 عدد پایه هیدروژنی به 
جای پایه های HNX  و اتوماسیون صنعتی در واحد باکس 
آنیلینگ نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با دستان توانمند 
کارکنان فوالد مبارکه و مش��ارکت ش��رکت های داخلی با 
موفقیت پایان یافت و با حضور دکتر س��بحانی مدیرعامل، 
معاونان، جمعی از مدیران فوالد مبارکه و مدی�����ران عامل 
شرکت های پیمانکاری حاضر در این پروژه به بهره برداری 
رسید. در این م���راسم دکتر سبحانی، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه با ابراز خرس��ندی از اجرای موفقیت آمیز این 
پروژه گف��ت: بهره برداری از این طرح که س��االنه بیش از 
70هزار تن افزایش ظرفیت تولید محصوالت ویژه در نورد 
سرد فوالد مبارکه را در پی دارد، مصداق بارز به بار نشستن 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی و گام برداشتن 
صحیح در مسیر تولید و اشتغال است. وی با تاکید بر اینکه 
انجام این پروژه بزرگ که برای نخستین بار در کشور انجام 
شد ریسک باالیی را نیز به همراه داشت، افزود: خوشبختانه 
مدیریت و کارشناس��ان فوالد مبارکه با اتکا به دانش فنی 
و خالقیت خود و با همکاری بس��یار خ��وب پیمانکاران و 
شرکت های سازنده داخلی توانستند شجاعانه و با جسارت 
هرچه تمام ت��ر این مهم را انجام دهن��د. مدیرعامل فوالد 
مبارکه با اش��اره به این مطلب که بهره برداری از این پروژه 
عالوه بر اینکه ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت این 
ناحیه را در برداش��ته و کش��ور ایران را نیز در دستیابی به 
یک��ی دیگر از تکنولوژی های عرصه صنعت فوالد رهنمون 
ساخته است، افزود: هنگام تصمیم گیری برای آغاز این طرح 
بزرگ عوامل بازدارنده ای پیش رو بود و مجموعه را از انجام 
آن برحذر می داشت، اما راهبردهای کالن کشور و تجارب 
مشابه فوالد مبارکه ما را دلگرم کرد. نتیجه این حمایت ها و 
همدلی ها این شد که بار دیگر دانش فنی کشور و همچنین 
توان تولید کمی و کیفی نورد س��رد فوالد مبارکه افزایش 

یافته است. 
وی ضمن قدردانی از وفاق و همدلی حاکم بر شرکت 
و شرکای تجاری کسب و کار فوالد مبارکه، اظهار کرد: 
بومی س��ازی و جایگزینی 16 عدد پایه هیدروژنی، 12 
کوره و اتوماس��یون صنعتی و بهره برداری از آنها عالوه 
ب��ر ارتقای دانش فنی، حدود 300 ت��ا 350 هزار یورو 
ب��ه ازای هر مجموعه پای��ه و کوره و... برای ش��رکت 
صرفه جویی به همراه داش��ته است. ضمن اینکه انجام 
این کار در داخل کشور عالوه بر اشتغال زایی و کاهش 
مصرف انرژی، اس��تفاده از مواد مصرفی و کاالی ایرانی 
را نیز به همراه داش��ته که از دیگر مزایای مهم اجرای 
این پروژه است. ایشان در پایان با تاکید بر اینکه اجرای 
این پ��روژه نماد عینی هماهنگی، خودباوری و ترجمه 
»ما می توانیم« است، از تمامی تالشگران حاضر در این 
پروژه قدردانی و خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند 

به عنوان یک الگو در کشور به کار گرفته شود. 

جسارت و مسئولیت پذیری کارکنان و 
پیمانکاران

مختار بخشیان، معاون بهره برداری فوالد مبارکه نیز 
با اش��اره به عوامل موثر در کس��ب این موفقیت گفت: 
جس��ارت و مس��ئولیت پذیری کارکنان و پیمانکاران 
مج��ری این ط��رح باعث ش��د به رغم هم��ه موانع و 
ریسک های احتمالی، امروز شاهد به بار نشستن تمامی 

زحمات و بهره برداری از این پروژه باشیم. 
وی از دستیابی به دانش فنی بومی سازی و جایگزینی 
16 عدد پایه هیدروژنی و اتوماس��یون صنعتی در این 
پروژه به عنوان مهم ترین دستاورد این طرح یاد و از همه 

دست اندرکاران و مجریان آن قدردانی کرد. 

 تجهیزات بومی سازی شده 
و کاهش مصرف انرژی

براس��اس این گزارش، نادر حسین زاده، مدیر ناحیه 
نورد س��رد نیز گفت: امروز در ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه شاهد بهره برداری از پروژه ای هستیم که 
حاصل دو سال تالش شبانه روزی مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار این شرکت 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تمام فعالیت های انجام 
ش��ده در این راس��تا از ابتدا تا انتها به دس��ت توانای 
کارکنان داخلی بومی س��ازی ش��ده و ب��ه بهره برداری 

رسیده است. 
وی در تشریح ضرورت و اهمیت اجرای این پروژه، 
تصریح ک��رد: با توجه به افزایش تقاض��ای بازار برای 
ورق ه��ای وی��ژه و طوالنی ب��ودن س��یکل آنیل این 
گریدها و نبود ظرفیت کافی در این بخش، این واحد 
به گلوگاهی در تولید محصوالت س��رد مبدل ش��ده 
اس��ت، بنابراین توس��عه واحد بازپخت هیدروژنی در 
ناحیه نورد سرد اجتناب ناپذیر بود؛ ازاین رو در شرایط 
تحریم و قطع همکاری شرکت های خارجی، مدیریت 
ف��والد مبارکه بر آن ش��د تا نس��بت به انج��ام پروژه 
جایگزین��ی 16 عدد پایه هیدروژنی به جای پایه های 
HNX اق��دام کند. وی افزود: عملی��ات اجرایی این 
پروژه از مهرماه س��ال 94 آغاز و پیش بینی ش��د در 
یک بازه زمانی دوساله به اتمام برسد. خوشبختانه این 
امر محقق شد و هم اکنون پایه ها بدون هیچ مشکلی 
و با کاهش مصرف انرژی در حال تولید هستند. مدیر 
ناحی��ه نورد س��رد هزینه اجرای این پ��روژه را حدود 
29میلی��ارد تومان اع��الم کرد و یادآور ش��د: اجرای 
این پ��روژه با بهره گیری از توان داخل کش��ور، بیش 
از 17میلیارد تومان برای فوالد مبارکه صرفه جویی به 

همراه داشته است. 

یادداشت

دیپلماسی اقتصادی، کاالی 
لوکس نیست

محمدج��واد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه دولت 
یازده��م، تا همین جا نیز نام نیکی از خود در نزد 
ایرانیان به یادگار گذاش��ته و او را کسی می دانند 
که با مهارت دیپلماتیک و توان باال توانست برای 
مجاب کردن قدرت سیاسی در ایران، اقتصاد را از 
دره مرگ بیرون بکشد. وزیر خارجه دولت یازدهم 
ک��ه حاال با گرفتن رأی اعتماد دوباره از مجلس و 
عبور ایران از فضای ملتهب پیش از برجام، افق کار 
و برنامه ریزی در چارچ��وب ماموریت های وزارت 
خارجه را روشن تر می بیند، از برخی برنامه هایش 
رونمایی کرده، که از جمله مهم ترین ش��ان تالش 
برای نوسازی و بازس��ازی دیپلماسی اقتصادی یا 

دیپلماسی تجاری در چهار سال پیش رو است. 
اصطالح دیپلماسی تجاری پس از افتادن پرچم 
اردوگاه سوسیالیستی از دست میخاییل گورباچف 
بر خاک، و شکس��ت قطعی اندیشه های متوهم در 
ش��وروی س��ابق و همراهانش در اروپای شرقی و 
آمری��کای التین در ادبیات اقتصاد سیاس��ی، وزن 
بیش��تری پیدا کرد. در دنی��ای واقعی و در عمل 
سیاست خارجی نیز کش��ورها و دولت ها به جای 
متمرکز ش��دن یکپارچه بر امور نظامی در مسیر 
افزایش قدرت خود به س��وی اس��تفاده از برتری 
اقتص��ادی روی آوردند. در دنی��ای امروز، برتری 
اقتص��ادی یک مزی��ت اصلی قلمداد می ش��ود و 
کش��ورهای نیرومندتر اقتصادی، اهداف سیاس��ی 
خود را از مس��یر دیکته کردن توانایی هایشان در 
اقتصاد پیش می برند. ش��اید به همین دلیل است 
ک��ه تحریم اقتصادی نس��بت به همیش��ه کاربرد 

بیشتری پیدا کرده است. 
از همین رو دیپلماسی اقتصادی که در گذشته 
یک امر فرعی بود، با مش��خص ش��دن ارزش آن 
در دنی��ای امروز جایگاه خاص و واالیی پیدا کرده 
است. در یک کالم می توان گفت در دنیای امروز، 
فقدان دیپلماس��ی اقتصادی برای کش��ورها یک 
نقص بزرگ محسوب می ش��ود و زیان هایی را در 
پی دارد. در کشوری مانند ایران و به طور کلی در 
کشورهای در حال توس��عه، دیپلماسی اقتصادی 
بای��د از توان باالی��ی برخوردار باش��د، چراکه در 
دیپلماس��ی اقتص��ادی بای��د حرک��ت به س��مت 
کش��ورهای قوی تر و باالتر ک��ه دارای تکنولوژی 
برت��ر و پیش��رفته تر و بالطبع موقعی��ت اقتصادی 
بهتری هس��تند، تدوین شود تا به واسطه آن توان 

اقتصادی کشور تقویت شود. 
ایران به ویژه در ش��رایط امروز در وضعیتی قرار 
دارد که ضروری اس��ت مناب��ع ارزی قابل توجهی 
برای تزریق به اقتصاد در حال رکود یا رشد پایین 
خود تامین کند و همین باعث می ش��ود ضرورت 
ارتقای توان دیپلماس��ی اقتصادی، بیش��تر از هر 
زمان دیگری احساس شود. واقعیت این است که 
غرق شدن در مناسبات سیاسی با دنیای پیرامون 
و فقدان احس��اس نی��از به س��رمایه و تکنولوژی 
خارجی موجب شده ایران دیرتر از سایر کشورها 
نسبت به اهمیت دیپلماسی اقتصادی آگاهی پیدا 
کند. از س��وی دیگر دس��تگاه دیپلماسی ایران به 
دلیل یاد ش��ده، هرگز به صورت جدی در اندیشه 
تربیت دیپلمات اقتصادی نبوده اس��ت. این وضع 
پس از روی کار آمدن دولت نهم نس��بت به سایر 
زمان ه��ا وضعیت ناگوارتری پیدا ک��رد و معاونت 
اقتصادی در وزارت امور خارجه تضعیف و س��پس 

به محاق رفت. 
نادی��ده گرفتن توانایی ه��ای بخش خصوصی از 
س��وی دولت ها نیز مزید بر علت شد و دیپلماسی 
اقتص��ادی جایگاهی در سلس��له مراتب دس��تگاه 

خارجی پیدا نکرد. 
واقعی��ت تلخ دیگر این اس��ت که سیاس��ت در 
ایران ب��ر مقوله های دیگر، حاکمیِت بدون چون و 
چرا یافته و در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی 
جایی برای زاد و رش��د پیدا نکرده اس��ت. به وزیر 
محت��رم خارج��ه و دیگ��ر اف��راد و نهادهایی که 
می توانند در مس��یر توس��عه دیپلماسی اقتصادی 
فعالیت کرده یا تصمیم بگیرند، پیشنهاد می شود 
در گام نخس��ت، زنده س��ازی معاون��ت اقتصادی 
در وزارت خارج��ه را در دس��تور کار ق��رار داده و 
ی��ک مدیر توانمند و متخص��ص برای این منصب 
بااهمیت برگزینند. اس��تفاده از تجربه کشورهای 
موفق دارای دیپلماسی اقتصادی قوی نیز باید در 

نظر گرفته شود. 
اتاق بازرگانی ای��ران برای انتقال تجربیات خود 
و همچنی��ن بی��ان تنگناه��ا و راهکارهای کارآمد 
ب��ه وزارت خارج��ه آمادگی دارد. اس��تقرار تیمی 
از اقتصاددان��ان و بازرگان��ان توانمند به اش��کال 
گوناگون در سفارتخانه کشورهای دارای بیشترین 
دادوستد و اس��تفاده از ظرفیت اتاق های مشترک 
بازرگانی وابسته به این اتاق و به ویژه کمیته ایرانی 
اتاق بازرگانی بین المللی نیز می تواند در دس��تور 
کار قرار بگی��رد. به هر حال نباید از یاد ببریم که 
دیپلماس��ی اقتصادی، کاالی لوکس��ی نیست که 
استفاده از آن ضرورتی نداشته باشد، بلکه توجه و 
تقویت دیپلماسی اقتصادی از الزامات امروز ایران 

است. 
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حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران
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فرص�ت امروز: ج��واد حس��ین زاده، 
مع��اون اقتص��ادی مرکز آمار ای��ران در 
نشس��ت خب��ری که صب��ح روز ش��نبه 
در این مرکز برگزار ش��د ب��ا بیان اینکه 
ش��اخص های قیمت ه��ای مصرف��ی کل 
کش��ور ترکیبی از شاخص قیمت شهری 
و روس��تایی اس��ت که برای نخستین بار 
از س��وی مرکز آمار منتش��ر خواهد شد، 
گفت: از جمله نیازهای توس��عه در حوزه  
آمار، دسترس��ی به اطالع��ات با جزئیات 
جغرافیایی اس��ت ک��ه به همی��ن دلیل 
مرکز آمار از این ماه ش��اخص  قیمت های 
مصرفی کل کشور را منتشر خواهد کرد. 
وی اف��زود: پیش از ای��ن اعالم نرخ تورم 
به تفکیک ش��هر و روس��تا انجام می شد 
و هم اکن��ون ای��ن امکان ایجاد ش��ده تا 
ب��ه صورت کش��وری و ملی ای��ن آمارها 
در اختیار س��ازمان ها و کارشناسان قرار 
گیرد. به گفته معاون اقتصادی مرکز  آمار 
ای��ران، برنامه جامعی در این مرکز وجود 
دارد تا آمارهای کالن به تفکیک شهری، 
روس��تایی و منطقه ای اعالم شود، چراکه 
در حال حاضر نیازها به س��مت آمارهای 
جزئی تر و محلی تر سوق پیدا کرده است. 

تفاوت معنادار در سطح قیمت 
مناطق شهری و روستایی

حسین زاده گفت که در ابتدای هر ماه 
تورم ش��هری و روس��تایی از سوی مرکز  
آمار منتشر می ش��ود که برای تولید این 
نرخ ت��ورم ب��ه 60 هزار کارگاه ش��هری 
مراجع��ه  روس��تایی  کارگاه  23ه��زار  و 
صورت می گیرد. وی اف��زود: در مجموع 
350 ه��زار مظن��ه قیمتی ب��رای ایجاد 
ای��ن آمار جمع آوری ش��ده ک��ه مربوط 
ب��ه 451 قلم در س��بد ش��هری و 259 
قلم در س��بد روستایی اس��ت. وی ادامه 
داد: کارشناس��ان مرک��ز آم��ار در 225 
شهرس��تان، 290 منطقه شهری و 517 
آبادی برای جمع آوری  مظنه های قیمتی 
مراجع��ه می کنند. معاون اقتصادی مرکز  
آم��ار ایران با بیان اینک��ه در حال حاضر 
20 میلی��ون نفر یا ب��ه عبارتی 26درصد 
جمعیت کش��ور در حوزه روس��تا ساکن 
هستند، گفت: تفاوت معناداری در سطح 
قیمت و الگوی مصرف در مناطق شهری 
و روس��تایی وج��ود دارد ک��ه باید به آن 

توجه شود. 
26درصد تولید ناخالص کل کشور در 

مناطق روستایی
حس��ین زاده همچنی��ن گف��ت که در 
طرح هزینه درآمد که هر س��اله از سوی 

مرکز  آمار منتش��ر می شود ساختار سبد 
مصرفی خانوارهای ش��هری و روس��تایی 
متف��اوت اس��ت، به عنوان مثال مس��کن 
س��هم 30درص��دی در خانوار ش��هری و 
س��هم 11 درصدی در خانوار روس��تایی 
دارد. وی در ادام��ه گفت: مرداد ماه تورم 
ملی 7.9درصد، تورم ش��هری 7.7درصد 
و ت��ورم ش��هری 8.8درصد بوده اس��ت. 
به گفته حس��ین زاده، ح��دود 40درصد 
هزین��ه روس��تایی خوراک��ی و 60درصد 
غیر خوراک��ی اس��ت، در حالی که در یک 
خانواده ش��هری 26 درص��د هزینه یک 
خان��واده خوراک��ی و 74درص��د مابقی 
غیرخوراک��ی اس��ت. مع��اون اقتص��ادی 
مرک��ز  آمار ای��ران با بی��ان اینکه مناطق 
روستایی 19درصد در هزینه خانوارهای 
کل کشور س��هم دارند، گفت: 26 درصد 
تولی��د ناخال��ص کل کش��ور در مناطق 
روس��تایی به دس��ت می آید و به همین 
دلیل توج��ه به این مناطق بس��یار مهم 
است. حسین زاده با بیان اینکه سال پایه 
اعالم حساب های ملی هم اکنون سال 90 
است، گفت: در مهرماه سال پایه تورم به 
س��ال 95 تغییر خواهد کرد. وی افزود: با 

تغییر س��ال پایه سبد کاالی تورم شهری 
از 451 م��ورد ب��ه 455 قلم افزایش پیدا 
خواهد کرد. همچنین مظنه های قیمتی 
تورم شهری از 220 مورد به 290 مظنه 

افزایش می یابد. 
بانک مرکزی نرخ تورم بر پایه سال 
آماری جدید را امروز منتشر می کند

از س��وی دیگر مع��اون اقتصادی بانک 
مرک��زی از انتش��ار نرخ ت��ورم مرداد ماه 
روز  در  جدی��د  پای��ه  س��ال  براس��اس 
یکش��نبه خبر داد. وی افزود: براس��اس 
برنامه ریزی ها، با تغییر س��ال پایه آماری 

س��بد خانوار برای تعیین نرخ تورم تغییر 
می کن��د و کاالها در این س��بد حذف یا 
اضاف��ه می ش��وند. وی اظهار داش��ت: بر 
این اس��اس آمارهایی مربوط به شاخص 
قیمت که پیش از این بر مبنای سال پایه 
1390 محاسبه و گزارش می شد، از این 
پس بر اس��اس سال پایه 1395 محاسبه 
خواهد شد. به این ترتیب آمار مربوط به 
تورم مردادماه سال جاری براساس سال 
پایه جدید یعنی 1395 منتشر می شود، 
ضمن اینک��ه در گزارش ه��ای آتی نهاد 
ناظ��ر بر ب��ازار پول، آماره��ای اقتصادی 
بر مبن��ای س��ال پایه 1395 محاس��به 
خواهد ش��د. وی ادامه داد: بانک مرکزی 
در گزارش ه��ای پیش��ین آم��ار مربوط 
به تغییرات ش��اخص قیمت را براس��اس 
س��ال پای��ه 1390 محاس��به می ک��رد. 
محاس��به ش��اخص قیم��ت و تح��والت 
قیمت��ی نیازمند وجود ی��ک نقطه مبدا 
برای مقایس��ه قیمت کااله��ای متفاوت 
با قیمت ثبت ش��ده در این مبدا آماری 
است. افزون بر این تغییر الگوی زندگی، 
جایگزینی کااله��ای قدیمی با کاالهای 
جدید، تغیی��رات ذائقه مصرف��ی، تغییر 
درآمد س��رانه و ایجاد نیازهای جدید در 
گذر زمان باعث می ش��ود ترکیب کاالی 
مصرفی خانوار در طول زمان تغییر کند. 
این عض��و هیأت عامل بان��ک مرکزی با 
تاکی��د ب��ر اینک��ه در حال حاضر س��بد 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در 
مناطق ش��هری ایران براساس سال پایه 
1390 مش��تمل بر 385 سرفصل کاال و 
خدمت اس��ت، اف��زود: در تجدید نظر به 
عم��ل آمده اخیر، 2 س��رفصل حذف، 2 
سرفصل ادغام و 4 سرفصل به سبد فعلی 
افزوده ش��ده و مجموعا 386 قلم کاال و 
خدمت انتخاب ش��ده است که براساس 
قیمت گیری از این اقالم، ش��اخص تورم 

محاسبه می شود. 

///////

تورم ملی مرداد؛ 7/9 درصد

شاخص جدید تورم رونمایی شد
حمل و نقل ریلی

تجارت

رشد 7 درصدی ترانزیت ریلی در 
مرداد امسال

شرکت راه آهن ایران از رشد 7درصدی ترانزیت ریلی 
در مردادم��اه س��ال 1396 خبر داد. طب��ق برآوردهای 
صورت گرفته از عملکرد ثبت ش��ده خطوط ریلی ایران 
در ماه گذشته 84 میلیون تن – کیلومتر به شکل روزانه 
متوسط عملکرد باری راه آهن بوده و این موضوع رشدی 
7درصدی را در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 
نش��ان می ده��د. راه آهن همچنین اعالم ک��رده رکورد 
عملکرد ریلی کشور در سال 1396 رشدی 15درصدی 
از نظر تناژ در قیاس با مدت مشابه سال گذشته داشته و 
همچنین برنامه ریزی ها به دنبال آن است که در ماه های 
آینده این رقم به شکل بیش��تری افزایش پیدا کند. به 
گزارش ایس��نا، در حوزه ترانزیت بار نیز از ابتدای سال 
تاکنون عرصه ریلی افزایش��ی 57درص��دی را به ثبت 
رسانده و به رکورد 523 هزار تن رسیده است در حالی 
که این رقم در سال گذشته 332 هزار تن بود. براساس 
آماره��ای ارائه ش��ده از س��وی راه آهن، حم��ل گوگرد 
باالترین آمار عملکرد در این حوزه را داش��ته و مس��یر 
ترکمنستان به سمت خلیج فارس نیز بیشترین اهمیت 
را در حوزه خطوط ریلی باری ایفا کرده است. طبق اعالم 
راه آهن، رشد حجم مواد معدنی و البته رشد جابه جایی 
گندم از طریق ریل تاثیرگذارترین دالیل این بهبود آمار 
بوده اس��ت تا جایی که می توان افزایش 162درصدی را 

در این موارد به ثبت رساند. 

توسعه همکاری ایران و هنگ کنگ 
در بخش طال و جواهر

هیات تجاری هنگ کنگ طی نشستی با نمایندگان 
سازمان توس��عه تجارت ایران، درباره قوانین و مقررات 
تج��اری و زمینه  های همکاری  تجاری و نمایش��گاهی 
مشترک میان دو کشور در بخش طال و جواهر گفت وگو 
کردند. مس��عود کمالی اردکانی، مدیرکل دفتر توس��عه 
محصوالت صنعتی و معدنی گفت: مهم ترین موضوع در 
روابط تجاری در حوزه طال و جواهر، انتقال تکنولوژی، 
تجهیزات و دانش روز از هنگ کنگ به ایران اس��ت. لو، 
رئیس اتحادیه طال و جواهر هنگ کنگ مهم ترین هدف 
خود برای حضور در این جلس��ه را برقراری و توس��عه 
ارتباط با فع��االن ایرانی، انتقال تکنولوژی و فناوری در 
این بخش برشمرد و خواستار تشریح قوانین و مقررات 

ایران در حوزه واردات صنعت طال و جواهر شد. 

یادداشت

رابطه قیمت نفت و قدرت خرید 
خانوار

بررس��ی های آماری در واحد مش��اوره و تحقیق 
موسسه »بامداد« براساس آمارهای هزینه و درآمد 
خانوارهای شهری بانک مرکزی ایران طی 10سال 
اخیر نش��ان می دهد هزینه ناخالص واقعی خانوار 
در سال 1395 حتی از سال 1386 نیز کمتر بوده 
اس��ت؛ این واقعی��ت، بیانگر کاه��ش قدرت خرید 
خان��وار یا همان رک��ود تقاضا در س��طح تقاضای 
مصرف کننده به عنوان مهم تری��ن جزء از تقاضای 

کل در اقتصاد ایران است. 
ب��رای این رکود عمیق تقاض��ا در اقتصاد ایران، 
دالیل متعددی را می توان برشمرد، اما در اینجا به 
دنبال بررس��ی تنها یکی از دالیل هستیم؛ قیمت 

جهانی نفت! 
ش��اید اگ��ر به ه��ر محق��ق اقتص��ادی بگویید 
کاهش قیمت جهان��ی نفت و به دنبال آن کاهش 
درآمده��ای نفتی ای��ران منجر ب��ه کاهش میزان 
تقاض��ای واقع��ی خان��وار منهای هزینه مس��کن 
می ش��ود، در ابتدا کمی با تردید به این گزاره نگاه 
کند، زیرا در س��اختار اقتص��ادی ایران درآمدهای 
نفتی بخش��ی از درآمدهای دول��ت بوده و طبیعی 
است که با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای 
دولت کاه��ش یافته و به تبع آن، ش��اهد کاهش 

تقاضای دولت در اقتصاد باشیم. 
اما بررس��ی ها نش��ان می دهد درآمدهای نفتی 
همچ��ون اثر بهمنی ب��ا ایجاد رک��ود در تقاضای 
دولت��ی، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش 
نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، منجر 
ب��ه کاهش قدرت خرید خان��وار و کاهش تقاضای 
واقعی خانوار نیز می ش��ود؛ به زبان ساده با کاهش 
درآمدهای نفتی، پول تازه کمتری در سطح جامعه 
قابل عرضه است و این کاهش نقدینگی موثر خود 

منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است. 
تقاضای واقعی خانوار ی��ا هزینه ناخالص واقعی 
خانوار همانند درآمدهای نفتی ایران در س��ال 90 
در باالترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با 
کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران طی سال های 
91 و 92 ب��ه دلی��ل تحریم ه��ای همه جانبه و در 
س��ال های 93 و 94 به دلیل کاهش قیمت جهانی 
نف��ت، هزینه ناخالص خانوار نی��ز به دنبال آن در 

یک روند کاهشی قرار گرفته است. 
موض��وع نق��ش کاه��ش درآمده��ای نفتی در 
س��ال های اخیر در کاهش تقاضای کل در اقتصاد 
ایران به ویژه تقاضای دولتی و تقاضای خانوار وقتی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند که اکثر پیش بینی ها 
حاکی از اس��تمرار پایین مان��دن قیمت نفت طی 
س��ال های آینده حتی تا س��ال 2020 است و این 
ش��رایط ویژه، امکان خروج کام��ل اقتصاد ایران از 
رکود تقاضا در س��ال های آینده را بس��یار پیچیده 

می کند. 
 

سیامک  قاسمی
کارشناس اقتصادی



بان��ک مرک��زی در حال��ی بر 
اجرای مصوبه رعایت نرخ س��ود 
ش��هریورماه  یازدهم  از  بانک��ی 
تاکید کرده اس��ت ک��ه تمامی 
پایبندی سیستم  برای  تالش ها 
بانکی بر نرخ سود در چهار سال 
اخیر با شکس��ت روبه رو ش��ده 
است؛ بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری دارای مجوز، مدت زمان 
طوالنی اس��ت ک��ه توجهی به 
مصوبات ش��ورای پول و اعتبار 
مرکزی  بانک  بخش��نامه های  و 
اولتیماتوم های  ندارند و فارغ از 
بان��ک مرک��زی، س��ودی باالتر 
از ن��رخ مصوب ش��ورای پول و 
اعتبار به سپرده گذاران پرداخت 

می کنند. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، حاال 
بانک مرکزی بعد از س��اماندهی 
بازار غیرمتش��کل پول��ی برنامه 
دارد ت��ا انضب��اط را در بازار پولی 
کش��ور حاکم کن��د. از همین رو 
در نخستین گام برنامه نظام مند 
ک��ردن نرخ س��ود بانک��ی را در 
دس��تور کار خود قرار داده است. 
در واقع، بانک مرکزی در شرایطی 
از تصمی��م خ��ود ب��رای نظارت 
دقیق ت��ر بر مش��کل نرخ س��ود 
پرده برداری کرده که گرفتاری ها 
در ای��ن حوزه با کاهش نرخ تورم 
در اقتصاد ای��ران رخ داد. به این 
ترتیب با تصمی��م بانک مرکزی 
نرخ سود بانکی برای سپرده های 
یک س��اله حداکث��ر 15درصد و 
ب��رای س��پرده های کوتاه م��دت 
تعیین ش��ده  حداکثر 10درصد 
اس��ت. این نرخ البته نه به تازگی 
که مدت هاس��ت مصوب ش��ده 
اس��ت، اما رعایت آن در سیستم 
بانکی با فراموشی خودخواسته ای 

همراه شد. 

دردسرهایپولگرانقیمت
بانک ه��ای  وقت��ی  حت��ی 
خصوصی و دولتی خود جلس��ه 
گذاش��تند و تواف��ق کردند که 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی و 
تس��هیالت را کاهش دهند، باز 
هم پیش��نهاداتی باالت��ر از حد 
توافق شان را برای مشتریان در 
چنته داش��تند. این پیشنهادات 

باال البته در عمل هزینه تجهیز 
مال��ی را در ای��ران افزایش داده 
و سبب ش��ده است بخش مولد 
اقتصاد با پول گران قیمتی برای 

فعالیت خود روبه رو باشد. 
ن��رخ ت��ورم در ای��ران ب��رای 
نخس��تین ب��ار در چه��ار دهه 
اخی��ر، چهار س��ال پیاپی رو به 
کاهش نه��اد و همین مس��ئله 
سبب شد عوارض جانبی ناشی 
از این اتفاق پدیدار ش��ود. برای 
نخس��تین بار در سال های اخیر 
نرخ واقعی سود بانکی در ایران 
مثب��ت ش��د و س��پرده گذارانی 
که س��ال ها عادت داشتند سود 
منف��ی دریاف��ت کنن��د، با نرخ 
واقع��ی س��ود مواجه ش��دند و 
همین مس��ئله به انگیزه ها برای 
س��پرده گذاری در بانک ها دامن 

زد. 
بانک ها در حالی س��پرده های 
ری��ز و درش��ت را ب��ا نرخ های 
و  20درص��د  و  18درص��د 
باالت��ر می پذیرفتند که  حت��ی 
بازارهای موازی و مقصد سنتی 
پس اندازهای ایرانی، دیگر رونق 
خ��ود را از دس��ت داده بود؛ نه 
بازار طال و سکه کشش چندانی 
ب��رای حض��ور س��رمایه گذاران 

داشت و نه بازار ارز. 
رکود بازار مس��کن و خودرو 
نی��ز مزی��د ب��ر عل��ت ب��ود تا 
رسوب  بانک هایی  در  نقدینگی 
کند ک��ه حاال از پ��س ریختن 
دیوارهای تحریم و کوتاه شدن 
قد تورم، مش��کالت واقعی شان 
آش��کار ش��ده بود؛ مش��کالتی 
چون باال بودن حجم تسهیالت 
معوق که دارایی های سمی در 
نظام  بانکی خوانده می ش��ود و 
مجهز نبودن ب��ه ابزارهای روز 
دنی��ا در بانکداری. ام��ا ماجرا 
اینج��ا بحران ه��ای گذش��ته و 
پیش روی نظام بانکی نیس��ت؛ 
ح��اال با اع��الم بان��ک مرکزی 
مبنی بر نظارت سفت و سخت 
ب��ر نرخ س��ود بانک��ی می توان 
انتظ��ار تغییرات ج��دی را در 
سرمایه گذاری  موازی  بازارهای 

در ایران داشت. 

اجارهبهاتابعدستوربانک
مرکزی

آماره��ا نش��ان می ده��د نرخ 
ایران نس��بت  پس انداز پول در 
ب��ه اس��تانداردهای بین المللی، 
به دلیل نی��ش دیرپای تورم بر 
ارزش پول اندک اس��ت، همین 

مس��ئله س��بب ش��ده پس انداز 
در ای��ران ب��ه معاوض��ه پول به 
نقدشوندگی  قدرت  با  کاالهایی 
باال مانند طال و سکه و ارز و در 
مواردی مسکن تعبیر شود. این 
ش��یوه از پس انداز تا چهار سال 
گذش��ته نیز به وف��ور در میان 
سرگردان  سرمایه های  صاحبان 
مشاهده می ش��د، اما با اتفاقات 
پی��ش گفته چنین اقداماتی ولو 
برای دوره ای موقت از دس��تور 

کار خارج شد. 
حکایت  پیش بینی ها  برخ��ی 
تصمی��م  ب��ا  ک��ه  دارد  آن  از 
اخی��ر بان��ک مرک��زی و ابالغ 
آن به بانک ها به نظر می رس��د 
ب��ازار اجاره به��ا در آخرین ماه 
تابس��تان، یعنی دقیقه 90 نقل 
و انتقاالت مستاجران، به دلیل 
تاکید بان��ک مرکزی ب��ر مهار 
نرخ سود، نخس��تین تاثیر را از 
اتفاق��ات اخیر تجرب��ه کند، به 
عبارتی باید منتظر افزایش نرخ 

اجاره بها بود. 
اجاره به��ا ک��ه در مقایس��ه با 
قیمت فروش مس��کن، افزایشی 
قاب��ل توجه و حتی بیش از نرخ 
تورم را ش��اهد بوده، بار دیگر به 
بازاری پرکشش تبدیل می شود. 

رشد اجاره بها در روزهای پایانی 
ش��هریور دور از ذه��ن نیس��ت 
چرا ک��ه دریافت اجاره می تواند 
زمینه را برای جبران کاهش یا 
به عبارت بهتر مهار نرخ س��ود 
در بانک ه��ا فراه��م کند. عرف 
بازار اجاره مسکن نشان می دهد 
میان��ه خرداد ت��ا میانه تیر موج 
اول جابه جای��ی و ش��هریورماه 
موج دوم جابه جایی مستاجران 
رخ می دهد. به این ترتیب شاید 
اگر این مصوب��ه پیش از خرداد 
 ی��ا پ��س از ش��هریور ب��ه اجرا 
از گزند  در می آمد، مس��تاجران 
جه��ش اجاره به��ا الاق��ل برای 
ی��ک س��ال پی��ش رو در امان 

می ماندند. 

چراغسبزبهبازارهای
دیگر؟

بای��د در نظ��ر داش��ت تورم 
بلن���دم��دت  و  س��اخت��اری 
تغییرش��کل رفتار م��ردم را در 
اقتصاد به همراه داش��ته است؛ 
مردم ایران بی��ش از آنچه الزم 
نقدینگی  افزایش  درصدد  است 
و حف��ظ و البته باال بردن حجم 
نقدینگی ش��ان هستند. شاید از 
این روس��ت که دالل��ی، از این 
دس��ت خریدن و از آن دس��ت 
فروخت��ن کااله��ا برای کس��ب 
سود و رصد بازارهایی چون طال 
و سکه و ارز واجد اهمیت شده 

است. 
کارشن���اس��ان اقت��ص��ادی 
می گوین��د با تصمیم اخیر بانک 
مرکزی مبنی بر افزایش نظارت 
بر نرخ ه��ای ابالغ��ی و مصوب 
س��ود بانک��ی، می ت��وان انتظار 
داشت که دوباره رفتارهایی تازه 
برای حف��ظ قدرت خرید پول و 
پیشگیری از تحلیل رفتن آن در 
بازار رخ بدهد. این حساس��یت 
به خصوص در بازار ارز و س��که 

بیش از سایر بازارهاست.
 از همی��ن رو توصی��ه آنه��ا 
ب��ه بانک مرک��زی اس��تفاده از 
ابزارهای سیاست گذاری درست 
ب��رای هدایت پول ه��ا به بخش 
مولد اس��ت تا ورودشان به بازار 

سوداگری و داللی. 

با تصویب اخیر بانک مرکزی 
و تعیی��ن دس��تورالعملی که به 
ش��بکه بانکی ابالغ ش��ده است 
از روز ش��نبه همزم��ان ب��ا 11 
بانک ه��ا  تمام��ی  ش��هریورماه 
و موسس��ات اعتب��اری مکل��ف 
هستند نرخ س��ود علی الحساب 
سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 
را حداکث��ر 15درص��د و برای 
س��پرده های کوتاه مدت حداکثر 
ت��ا 10درص��د محاس��به کنند. 
بر این اس��اس دیگ��ر پرداخت 
خارج  و  غیرمتعارف  س��ودهای 
از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
برای حساب های مدت داری که 
از تاریخ مشخص ش��ده گشایش 
پی��دا می کن��د ممن��وع خواهد 
ب��ود، در عی��ن ح��ال ک��ه باید 
حساب های روزشمار فعلی با هر 
نرخ سودی که در حال پرداخت 
اس��ت ب��ه حداکث��ر 10درصد 

کاهش یابد. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
فعل��ی  م��دت دار  حس��اب های 
ک��ه در بس��یاری از بانک ه��ا با 
نرخ ه��ای باالت��ر از 15درص��د 
پرداخ��ت می ش��ود ت��ا زم��ان 
نرخی  تغییر  قرارداد  سررس��ید 
نخواهد داش��ت و به روال قبلی 
خواهد بود، ام��ا در زمان پایان 
باید براساس  قرارداد یک س��اله 
بانک مرکزی  بخش��نامه جدید 
تغییر کن��د. بر این اس��اس در 
فاصله چند روز مانده به اجرایی 

شدن دستورالعمل بانک مرکزی 
در رابط��ه ب��ا نرخ س��ود بانکی 
برخی بانک ه��ا در پیامک هایی 
اعالم  خ��ود  س��پرده گذاران  به 
کرده ان��د ب��ا توجه ب��ه ابالغیه 
بان��ک مرک��زی در رابطه با نرخ 
سود تا انتهای هفته جاری برای 

تعیی��ن وضعی��ت حس��اب های 
خود مراجعه کنند.  سرکشی به 
برخی از این بانک ها و پرس��ش 
در رابطه با پیامک های ارس��الی 
ب��ا ای��ن توضیحات هم��راه بود 
ک��ه با توجه ب��ه اینک��ه باید از 
براساس  نرخ ها  11ش��هریورماه 

ابالغیه بانک مرکزی تغییر کند 
س��پرده گذاران مناسب است به 
بانک مراجعه ک��رده و وضعیت 
س��پرده های کوتاه مدت خود را 
روش��ن کنند، چرا ک��ه از هفته 
آین��ده نرخ س��ود فعل��ی تعلق 
گرفته به حساب های کوتاه مدت 

ب��ه حداکث��ر 10 درصد کاهش 
می یابد. از این رو می توانند این 
حس��اب ها را جابه جا کرده و به 

مدت دار تغییر دهند. 
ج��دول باال نرخ س��ود بانکی 
را در بیش از 10 س��ال گذشته 

نشان می دهد. 

جدولنرخسودبانکیدریکدههاخیر

فراخوانبانکهابرایتعیینتکلیفحسابهایسپرده

کدامبازارهاازنرخهایجدیدسودبانکیسودمیبرند؟

معادله چند مجهولی نرخ سود در اقتصاد ایران ماراتنبانکهابرایجذبسپرده
موججدیدجابهجاییسپردهها

بانک مرکزی اعالم کرده که از یازدهم شهریورماه، 
بانک ها باید نرخ سود 15درصدی را اعمال کنند؛ بر 
این اساس، ماراتن بانک ها برای جذب سپرده رسما 
آغاز ش��ده و بانک ها و س��پرده گذاران تنها تا پایان 
این هفته فرصت دارن��د تا با نرخ قبلی، در بانک ها 

سپرده گذاری کنند. 
به گزارش مهر، بر همین اس��اس تقالی بانک ها 
ب��رای جذب یا حداق��ل تمدید س��پرده های قبلی 
ادام��ه دارد، به خصوص اینکه ممکن اس��ت باز هم 
بس��اط نرخ شکنی از س��وی برخی بانک ها گسترده 
شود و مردم سپرده های شان را جابه جا کنند؛ آنگاه 
آن دس��ته از بانک های��ی ک��ه در چارچوب ضوابط 
بانک مرک��زی پیش می روند، قطعا متضرران اصلی 
خواهن��د بود. در ای��ن میان، گزارش ه��ای میدانی 
از ش��عب بانک��ی حکای��ت از آن دارد ک��ه برخ��ی 
کارمن��دان بانک ها، همچنان به ت��الش خود برای 
جذب س��پرده ها ادامه می دهن��د و همین امر هم 
سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به 
شعب مراجعه کرده و درباره چند و چون سپرده ها 

و نرخ های سود، سوال کنند. 
یک��ی از کارمن��دان بانکی با بیان اینکه مش��کل 
اصلی بانک ها صندوق های س��رمایه گذاری بود که 
به واسطه آن می توانس��تند نرخ سود باالتری را به 
مشتریان پیشنهاد دهند، می گوید: اگرچه نرخ سود 
در م��ورد س��پرده های کوتاه م��دت و بلندمدت، در 
ش��عب بانکی و در قالب حس��اب های بانکی، همان 
نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت، اما به هر 
حال صندوق ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانک ها 
می توانس��تند به واسطه آن، جذب سپرده بیشتری 

داشته باشند. 
وی می افزاید: اکنون براس��اس بخش��نامه بانک 
مرکزی، صندوق سرمایه گذاری بانک ها نیز مکلفند 
در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه 
دیگری برای س��وددهی وجود ندارد. بنابراین خود 
ای��ن امر، ریزش س��پرده ها را س��بب خواهد ش��د؛ 
اگرچه ممکن است که این ریزش خیلی قابل توجه 

نباشد. 
البت��ه یک ب��ار دیگر هم تجربه شکس��ت مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار در نرخ س��ود بانکی وجود 
داشته و بر مبنای آن، برخی بانک ها افتتاح دو نوع 
حس��اب را برای واریز س��ود انجام می دادند؛ به این 
معنا که در یک حس��اب، سود براساس نرخ مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار واریز می ش��د و در حس��اب 
دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می شد؛ اما 
اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خالف مصوبه 

بانک مرکزی می داند. 
پیمان قربانی می گوید: براس��اس بخشنامه بانک 
مرک��زی، ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب 
سپرده توس��ط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط 
به محاس��به و اعالم ن��رخ موثر س��ود آن به بانک 
مرک��زی و اخ��ذ تاییدیه از این بانک اس��ت. ضمن 
اینک��ه بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری مکلفند از 
اعم��ال هر گونه روش��ی که منجر ب��ه افزایش نرخ 
موثر سود سپرده ها شود، اجتناب کنند که از جمله 
آن، از طریق اتخاذ روش های مختلف حس��ابداری 
و محاس��باتی ی��ا اعمال تغیی��رات نرم اف��زاری در 

سیستم های رایانه ای است. 
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی ادامه می دهد: 
بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران 
و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های 
نرم اف��زاری طرف قرارداد آنها � حس��ب مورد � تحت 
پیگ��رد قانونی ق��رار خواهند گرفت؛ ضم��ن آنکه در 
ص��ورت احراز مش��ارکت ی��ا همکاری ش��رکت های 
نرم افزاری طرف قرارداد با بانک ها و موسسات اعتباری 
در ارتکاب تخلف، ش��بکه بانک��ی از ادامه همکاری با 

شرکت های مذکور منع خواهد شد. 
در این میان البته سپرده گذاران چندان نسبت به 
کاهش نرخ س��ود اس��تقبالی ندارند و به طور قطع، 
ب��ه دنبال جایی می گردند که به سپرده های ش��ان، 
س��ود بیش��تری دهد، البت��ه به نظر می رس��د که 
بس��یاری از آنها، دور موسس��ات اعتباری غیرمجاز 
را خط کش��یده اند و دیگر سپرده های خود را برای 
دریافت س��ود بیشتر، به این موسسات نمی سپارند، 
بنابراین سپرده گذاری ها حول محور بانک ها صورت 
می گیرد و به طور قطع، س��پرده ها اگر قرار باش��د 
برای دریافت س��ود بیشتر راه به جایی ببرند، قطعا 

بانک ها و موسسات شناسنامه دار خواهد بود. 
نکته حائز اهمیت در این میان، رفتار موسس��ات 
اعتباری مجاز اس��ت که به طور قطع همسان سازی 
نرخ س��ود آنها با دیگر بانک ها، س��بب کوچ بخش 
عمده ای از منابع به سمت بانک ها می شود، چراکه 
اگر س��پرده گذاری، نرخ سود یکس��ان را میان یک 
بانک و موسسه اعتباری دریافت کند، قطعا به دلیل 
امنیت باالتر یک بانک، ترجیح می دهد سپرده خود 
را به دس��ت بانک بسپارد تا اینکه آن را در موسسه 
اعتباری که هنوز به ص��ورت کامل از بانک مرکزی 

مجوز نگرفته، بسپارد. 
به هر حال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این 
بخشنامه به ظاهر س��ختگیرانه بانک مرکزی برای 
نرخ های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است 
که به منظور یکسان سازی نرخ سود و تثبیت آن به 

بانک ها دیکته شده است. 
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دریچه

مدیرعاملبانکدی:
بانکهایخصوصیهمراه

باسیاستهایدولتگامبرمیدارند
مدیرعامل بان��ک دی می گوید بخ��ش خصوصی و 
به ویژه بانک های خصوصی هم��واره تالش کرده اند که 
در کن��ار دولت و سیاس��ت ها و برنامه های دولتمردان، 
بهترین و مناسبت ترین خدمات را به مردم و مشتریان 

ارائه کنند. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی،  محمدرضا قربانی 
با گرامیداش��ت ی��اد و خاطره ش��هدای دولت و به ویژه 
سی و ششمین سالگرد شهادت شهید رجایی و باهنر، 
آغ��از هفته دولت و روز کارمن��د را به همه دولتمردان 
و کارمن��دان از جمله کارکنان تالش��گر و ارزش آفرین 
بانک دی تبریک و تهنیت گفت. او همچنین با تبریک 
به رئیس جمه��ور و هیأت دولت برای اس��تقرار دولت 
دوازدهم ابراز امیدواری کرد که این دولت بتواند منش��ا 
خدمات و دستاوردهای بزرگی برای ایران اسالمی باشد. 
مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه همراهی و همگامی 
بخش خصوصی با دولت  توانسته است موانع و مشکالت 
زیادی را برطرف کند، ادامه داد: هر چند که مسئولیت 
اصلی مدیریت کش��ور در حوزه ه��ای مختلف از جمله 
بخش اقتصادی با دولت هاس��ت، ام��ا بخش خصوصی 
به ویژه نظام بانکی می تواند با ارائه محصوالت و خدمات 
متنوع در راستای برنامه های کالن دولت و کشور نقش 
موثری ایفا کند.  قربانی با اشاره به برخی برنامه های بانک 
دی در مسیر بالندگی اقتصادی کشور گفت: بانک دی 
با وجود جوانی همواره تالش کرده است که نقش قابل 
توجهی در اقتصاد ملی ایفا کند و هم راستا با برنامه های 
کالن دولت ها در زمینه ارائه خدمات و محصوالت جدید 
کوشا باش��د.  به گفته مدیرعامل بانک دی، حمایت از 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان، ارائه انواع تسهیالت به 
صنایع کوچک و متوسط، طراحی بسته های ویژه برای 
حمایت از تولید داخل و منطبق بر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی از جمله برنامه ها و اهدافی اس��ت که در بانک 
دی در اولویت قرار داشته و دارد.  قربانی با اشاره به روز 
کارمند، کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی را اقشار 
پرتالش و خدومی دانست که برای تحقق اهداف کالن 
کش��ور بسان سنگ زیرین آسیاب خاضعانه در کوشش 
م��داوم هس��تند. او همچنین کارکنان بان��ک دی را با 
توجه به اینکه عموم آنها را قشر جوان تشکیل می دهند 
مزیت بزرگ رقابتی بانک عنوان کرد و گفت: کارمندان 
بانک دی که همگی از جمله کارشناسان خبره و جوان 
عرصه بانکی کشور هستند، با پیش گرفتن مسیری رو 
به بالندگی عالوه بر اینکه آینده ای روشن برای خود در 
نظام بانکی ترسیم می کنند در اعتالی نام و نشان بانک 

دی نیز کوشا هستند.  

نامهرئیسکمیتهامدادبهمعاون
اولرئیسجمهوریدرقدردانیاز

بانکملت
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( در نامه ای خطاب به 
معاون اول رئیس جمهوری، از عملکرد بانک ملت قدردانی 
کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سیدپرویز فتاح 
در این نامه با اشاره به تبصره 2۶ قانون بودجه سال 1۳95 
مبنی بر اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت از محل 
منابع قرض الحسنه بانک ها به طرح های اشتغال زایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گفت: بانک ملت با پرداخت مبلغ 
2۴15 میلیارد ریال یعنی 11درصد بیش از سهم تکلیفی، 
باالترین سهم پرداخت را نسبت به سایر بانک ها عهده دار 
شده و زمینه ایجاد 1۷ هزار و 5۳8 طرح اشتغال و به تبع 
آن توانمندی و خوداتکایی بخش��ی از خانواده های تحت 

حمایت این نهاد را فراهم کرده است. 
وی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرده 
است که بانک ملت در چند سال اخیر، با ارائه تسهیالت 
اش��تغال زایی، زمینه خودکفایی و خروج 9۳ هزار و ۴2 
خان��وار را از زیر چتر حمایتی کمیته امداد فراهم کرده 

است. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۳.851دالر آمریکا

۴.۶۴1یورو اروپا

۴.9۴2پوند انگلیس

1.052درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

522.۶00مثقال طال

120.۶50هر گرم طالی 18 عیار

1.182.000سکه بهار آزادی

1.21۶.100سکه طرح جدید

۶۳۷.000نیم سکه

۳۶۶.000ربع سکه

2۴8.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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معامللات  روز  نخسللتین  در 
بللورس اوراق بهادار تهللران این 
هفتلله شللاخص کل تا آسللتانه 
کانال ۸۳ هللزار واحدی باال رفت 
و با ۳۵۵ واحد رشللد مواجه شد 
و به رقم ۸۲ هزار و ۸۹۶ واحدی 
تهران  بورس  معامله گران  رسید. 
در حالی شللاهد تقویت معامات 
سللهام در بیللن بللازار اولی ها و 
سللهم های بزرگ بازار بودند که 
در این بین شرکت های صادراتی 
به تبع تقویت قیمت  در بازارهای 
جهانی با پیشرو شدن گروه فلزات 
اساسللی و معدنی هللا در کانون 
توجه قرار گرفتنللد. در معامات 
روز شنبه ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان، صنعتی و 
معدنی گل گهر به ترتیب با ۱۱۹، 
۹۳ و ۸۴ واحد تاثیر مثبت روی 
دماسللنج بازار سللهام بیشترین 
نقش افزاینده را بر شللاخص کل 
داشتند، اما در مقابل گروه مپنا، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
و بانک ملت به ترتیب با ۴۲، ۲۵ 
و ۲۴ واحد تاثیر منفی بیشترین 
نقش کاهنده را روی شاخص کل 

داشتند. 

معامالت پرحجم در 
شرکت های بزرگ

معاماتللی  روز  نخسللتین  در 
هفته بورس تهللران با معاماتی 
پرحجللم در میان شللرکت های 
بللزرگ و عمدتا حاضللر در بازار 
اول روبلله رو بللود. ایللن در حالی 
اسللت کلله معامله گللران بورس 
تهللران بللا واگللذاری سللهام در 

شللرکت های کوچک یا برخوردار 
از سهام شللناوری پاییللن در بازار 
دوم ترجیح دادند تا سللهم هایی 
برخوردار از ساختار بنیادی قوی 
و تحت تاثیر قیمت های جهانی را 
در سبد سرمایه گذاری ها جایگزین 
کنند. چشم انداز روشن بازارهای 
جهانللی بللرای کامودیتی ها و در 
عین حال انتظار برای تغییر نرخ 

ارز باعللث شللده تا بورس 
شللرکت های  روی  تهران 
حسللاب  صادرات  محللور 
ویژه ای باز کنند. هر چند 
که هنوز بازار سهام نسبت 
به دورنمای اقتصاد و رکود 
حاکم بر کسب و کار با اما و 

اگرهایی مواجه است.  

با گروه های بازار سهام
روز  معامللات  در 
شللنبه در گللروه فلللزات 
میلیللون   ۱۷۷ اساسللی 
سللهم بلله ارزش نزدیک 
 به ۳۸ میلیللارد تومان در 
۱۰ هزار و ۶۳۷ نوبت مورد 
دادوسللتد قللرار گرفت و 

تعدادی از نمادهای پرمعامله این 
گروه با رشللد مناسبی در قیمت 
پایانللی مواجلله شللدند، هرچند 
نمادهایللی که بیللش از ۲ درصد 
افت در قیمت داشللته باشند نیز 
در ایللن گروه کللم نبودنللد. در 
گروه خللودرو نیز حجم معامات 
به بیش از ۷۰ میلیون سللهم نیز 
و ارزش تللا بیللش از ۱۰ میلیارد 
تومان بالغ شد. در این گروه تعداد 
بیشللتر نمادها حدود یک واحد 
در قیمت پایانی به سللمت باال یا 
پایین نوسللان داشتند. نمادهایی 
در گللروه محصوالت شللیمیایی 

بر شللاخص کل تاثیر سازنده ای 
داشللتند. در این گروه نزدیک به 
۸۰ میلیون سهم به ارزش بیش از 
۱۳میلیارد تومان در ۶۰۵۴ نوبت 

مورد دادوستد قرار گرفت. 

آیفکس با صعود 7 واحدی 
در ارتفاع 947 واحدی 

ایستاد

معاماتللی  روز  نخسللتین 
فرابللورس ایللران در هفته جدید 
با معامله بیللش از ۱۹۹ میلیون 
ورقه بهادار بلله ارزش یک هزار و 
۳۷۰ میلیللارد ریال پایان یافت و 
شاخص کل نیز با رشد ۷ واحدی 
همراه شد. روز شنبه ۴ شهریورماه 
بالغ بر ۱۰۳میلیون سهم به ارزش 
۳۰۸ میلیللارد ریللال در مجموع 
بازارهای اول و دوم دادوستد شد 
و نمادهای معاماتی شرکت های 
ذوب آهن اصفهان و پتروشللیمی 
زاگرس به ترتیب بیشترین حجم 
و ارزش معامللات را در ایللن دو 

بللازار تجربه کردنللد.  همچنین 
شللاخص کل فرابورس در ارتفاع 
۹۴۷ واحدی ایسللتاد. سلله نماد 
شللیمیایی به نام های »زاگرس«، 
»مارون« و »خراسان« و دو نماد 
از گروه فلزات اساسی به نام های 
»میدکللو« و »ذوب« بیشللترین 
تاثیللر مثبت را بر شللاخص کل 
 فرابللورس تللا سللطح حداکثللر

 ۴ واحد به جا گذاشللتند 
و دو نمللاد »دماونللد« و 
»شراز« تا سطح ۱.۵ واحد 
تاثیر منفللی بر این نماگر 
داشللتند.  نماد معاماتی 
مبین وان کیش که بیش 
عرضلله  از  هفتلله  دو  از 
اولیلله آن می گللذرد روز 
شللنبه در صدر نمادهای 
پربازدید و جزو نمادهایی 
قرار گرفت که بیشللترین 
افزایش قیمللت را تجربه 
کرد. در نمللاد »اوان« که 
بللا صف خریللد معامات 
را به پایان رسللاند بیش از 
۴۶ هزار سللهم دست به 
دست شللد و رشد قیمت 
پایانی تا نزدیکللی ۵ درصد رقم 
خللورد. در همین حال در جریان 
بازار نماد معاماتی شللرکت های 
بیملله کارآفریللن و صنعتللی و 
معدنی شمال شرق شاهرود پس 
از برگزاری مجمع عمومی عادی 
سللاالنه و دسللتورات این مجمع 

بازگشایی شدند. 

طبقه بندی جدید بازار پایه 
فرابورس

روز شللنبه بازار پایه فرابورس 
ایللران در سلله تابلللو معاماتی 
 ۹۲ دادوسللتد  میزبللان  خللود 

میلیون سللهم به ارزش نزدیک 
به ۲۳۶میلیارد ریال قرار گرفت.  
براسللاس طبقه بنللدی جدیللد 
در خصللوص بللازار پایلله نماد 
شللرکت های گسللترش صنایع 
پیللام، تولید سللموم علف کش، 
سللدید،  تجهیللزات  و  لوللله 
بازرگانللی  کللف،  تولی پللرس، 
آینده سازان بهشت پارس، بانک 
شهر، صنایع بسته بندی مشهد، 
پتروشللیمی اصفهللان و کارتن 
مشللهد به تابلللو ج بللازار پایه 
منتقل شللد و روز شنبه در این 
تابلو گشایش یافتند. طبق اعام 
مدیر عملیات و اعضای فرابورس 
ایللران نیللز قیمت گللذاری این 
نمادهای منتقل شده به تابلو ج 
بازار پایه منوط به معامله حجم 
مشخصی از سهام به شرح دو در 
هزار سللرمایه پایه هر شرکت با 
کف ۱۰۰ هزار سهم و سقف ۱۰ 
میلیون سللهم بود و در صورت 
عدم انجام معامله به این شرح، 
معامات انجام شده مورد تایید 
قللرار نگرفته و بازگشللایی نماد 
به جلسلله معاماتی بعد موکول 
می شللود. تابلو اوراق تسهیات 
مسکن نیز شاهد معامله حدود 
۹۷ هللزار ورقه تسلله به ارزش 
۷۴میلیارد ریال بود. تسه ها در 
تمامی نمادهللای با افت قیمت 
روبه رو و در بازه قیمتی ۷۵۸ تا 
۷۹۱ هزار ریال دست به دست 
شللدند. در نهایت بازار اوراق با 
درآمد ثابللت فرابورس با معامله 
۷۱۳ هللزار ورقه به ارزش ۷۱۱ 
میلیارد ریال روبه رو شد. اسناد 
خزانلله مرحله دهم بیشللترین 
حجللم و ارزش معاماتی را در 

این بازار تجربه کرد.  

شرکت های صادرات محور تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی صعودی شدند 

اقبالمعاملهگرانبورسبهسهمهایبنیادیمحور
خبر

آزمون های بازار سرمایه برگزار شد
بیسللت و نهمین دوره آزمون های بازار سرمایه سوم 
شهریور در تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان به طور 
همزمان برگزار شللد. در این دوره تنها دو آزمون اصول 
بازار سللرمایه و معامله گری بازار سللرمایه به صورت قلم 
و کاغذی برگزار شللد و مابقی آزمون ها همانند گذشته 

به صورت الکترونیکی و فقط در تهران انجام می شود. 

عرضه 31 هزار تن گندم دوروم در 
تاالر صادراتی

در نخستین روز هفته، ۵ هزار و ۲۵۸ تن قیر و عایق 
رطوبتللی در تاالر صادراتی بللورس کاالی ایران عرضه 
شللد. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز شللنبه ۴ 
شللهریورماه میزبان عرضه ۳۱ هللزار و ۵۰۰ تن گندم 
دوروم استان خوزسللتان بود. این گزارش حاکی است 
۴۷ هزار و ۱۳۳ تن گندم خوراکی و ۶۳ تن جو دامی 
در قالللب طللرح قیمت تضمینی در تللاالر محصوالت 
کشاورزی عرضه شد. افزون بر این، ۱۲۵ تن جو دامی، 
۴ هللزار تن گنللدم دوروم، ۹۶ هللزار و ۷۵۰ تن گندم 
خوراکی، یک هزار و ۵۷۵ تن شللکر سللفید، ۲۰۰ تن 
روغن خام سللویا و ۲۳۳ هزار و ۵۰ قطعه جوجه یک 
روزه در تاالر محصوالت کشللاورزی عرضه شللد. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشللیمی بللورس کاالی ایران 
روز شللنبه عرضه ۸۳هزار و ۷۲ تن وکیوم باتوم، لوب 
کات، مواد پلیمری و شیمیایی را تجربه کرد. بازار فرعی 
بورس کاالی ایران نیز شللاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و 

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات بود. 

رشد 100 درصدی ارزش معامالت 
بازار فیزیکی در مردادماه 96

ارزش معامللات بازار فیزیکی مردادماه سللال ۱۳۹۶ 
نزدیک به ۳،۶۰۰ میلیارد ریال است که این میزان ارزش 
حاصل معامله ۲۵۲هزار تن انواع فرآورده های نفتی، گاز 
و سایر حامل های انرژی است. بر این اساس بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران طی مردادماه سال ۹۶ نسبت به مدت 
مشابه سللال قبل از رشللد ۱۰۰درصدی برخوردار بوده 
اسللت. این درحالی است که روز شنبه مورخ ۴ شهریور 

۹۶، شاهد ۱۳عرضه در بازار فیزیکی خواهیم بود.

سخنان جانت یلن بازارها را آرام کرد
سللخنان جانت یلن، رئیللس بانک مرکللزی آمریکا 
موجللب بازگشللت امید به بازارهای این کشللور شللد. 
لحن صحبت های رئیس فللدرال رزرو آمریکا در آخرین 
سخنرانی خود در ایالت وایومینگ بسیار آرام بود و هیچ 
سللخنی در خصوص سیاست های پولی و مالی به میان 
نیامد. این سخنرانی رئیس بانک مرکزی موجب شد روند 
مثبت شاخص ها در آخرین روز معاماتی هفته به ثبت 
برسد. در این بین، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا 
نیز در سخنانی تنها به مسئله حمایت از تولیدات داخلی 
پرداخت و ابهامات در خصوص آینده سیاست های پولی 
در این منطقه همچنان بدون پاسللخ ماند. این در حالی 
است که در بازارهای آمریکا شاخص داوجونز و اس اند پی 
هر کدام با رشد ۰.۱ درصدی همراه شدند و نزدک روند 
منفی ۰.۰۹ درصدی را از آن خود کرد. در بازارهای اروپا، 
حمله تروریستی اخیر در بلژیک و رعب و وحشتی که در 
اروپا به دلیل حمات تروریستی اخیر پدید آمده موجب 
کاهش شاخص ها در آخرین روز معاماتی هفته شد. در 
این بازارها، شاخص یورواستاکس با کاهش ۰.۱ درصدی 
همراه شللد در حالی که فوتسللی لنللدن ۰.۰۸ درصد 
منفی شللد و داکس آلمان و کک فرانسلله نیز هر کدام 
بللا افت ۰.۱ درصدی معامللات را خاتمه دادند. در بازار 
آسیا، شللاخص نیکی ژاپن رشد ۰.۵ درصدی داشت در 
 حالی که تاپیکس ژاپن ۰.۳ درصد مثبت شد. در بورس
 هنگ کنگ شللاخص اصلی رشللد ۱.۲ درصدی داشت 
در حالی که شللاخص CSI چین نیللز روند مثبت ۱.۶ 

درصدی را از خود به جای گذاشت. 

نگاهی بر نخستین پیش بینی »امید«
شللرکت تامین سللرمایه امید نخستین پیش بینی 
درآمد هر سللهم سللال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۶ 
را حسابرسی نشده و با سرمایه ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
ریال منتشر کرد. شرکت تامین سرمایه امید نخستین 
پیش بینی درآمد هر سللهم سال مالی منتهی به ۳۰ 
آذرماه ۹۶ را مبلغ ۲۷۶ ریال اعام کرده اسللت که در 
مقایسه با سال مالی گذشته معادل ۲۹درصد کاهش 
داشللته است. »امید« سود خالص در سال مالی ۹۶ را 
مبلللغ یک هزار و ۳۷۷ میلیللارد و ۷۵۴ میلیون ریال 
عنوان کرد. یادآوری می شللود شرکت تامین سرمایه 
امید سللود هر سهم در سللال مالی منتهی به ۳۰ آذر 

۱۳۹۵ را مبلغ ۳ ۸۸ ریال اعام کرده است. 
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اچ تی سی بخش واقعیت مجازی 
وایو را می فروشد

بخ��ش واقعیت مجازی اچ تی س��ی که با هدس��ت 
واقعیت مجازی وایو در دنیا شناخته می شود، یکی از 
واحدهایی اس��ت که ظاهرا این کمپانی تایوانی قصد 
فروش آن را دارد. منابع نزدیک به اچ تی س��ی اعالم 
کردند این غ��ول تایوانی برای برون رفت از ش��رایط 
فعلی و تغییر اوضاع، ف��روش بخش واقعیت مجازی 

را بررسی می کند. 
به گ��زارش بولتن نیوز به نق��ل از زومیت، منبعی 
که نمی خواهد نامش فاش ش��ود، اعالم کرده اس��ت 
که اچ تی س��ی قص��د دارد با این تصمی��م زیان دهی 
خود را جبران کند و با ثبات بیش��تری مسیر خود را 
ادامه دهد. البته در این گزارش اعالم ش��ده است که 
کمپانی تایوانی همچنین به دنبال یک س��رمایه گذار 
اس��تراتژیک می گردد تا بتواند فعالیت این بخش را 

ادامه دهد. 
یکی از کارمندان داخلی اچ تی سی مدعی شده که 
فروش کامل این بخش همچنان در دستور کار است 
چرا ک��ه ورود به عرضه محصوالت و س��رویس های 
مختلف نمی تواند خواسته تمام افراد را برآورده کند. 
از طرف دیگر این کمپانی تایوانی تنها برندی نیست 
که در گستره وسیعی از صنایع فعالیت می کند، ولی 
با رقبای سرس��ختی چون سامسونگ و گوگل که بر 
تم��ام فعالیت های خود کنت��رل دارند، فاصله زیادی 

دارد. 
البته هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی اچ تی سی 
چ��ه خواهد بود و کدام گزینه مورد نظر مدیران این 
کمپانی اس��ت، اما این منب��ع داخلی اعالم کرده که 
ممکن اس��ت هیچ تصمیم خاصی گرفته نشود و این 
غ��ول فناوری همچن��ان در مقاب��ل هرگونه تغییری 

مقاومت کند و به روند قبلی خود ادامه دهد. 
از اوای��ل س��ال ۲۰۱۶، اچ تی س��ی بخ��ش وایو را 
به عنوان یک زیرمجموعه مس��تقل جدا کرده اس��ت 
تا بتواند اختیارات بیش��تری به ای��ن بخش بدهد و 
امی��دوار باش��د که عملک��رد خوب بخ��ش واقعیت 
مج��ازی بتواند ضمن جب��ران بخش��ی از زیان های 
اچ تی سی، به ثبات و سودآوری کمپانی کمک کند. 

گزارش مالی اچ تی س��ی برای فص��ل دوم ۲۰۱۷، 
نش��ان از ضرر ۷۲.۴۷ میلیون دالری این کمپانی در 
س��ه ماهه منتهی به سی ام ژوئن دارد. اما فروش قابل 
قبول گوشی یو ۱۱ باعث شده است این غول تایوانی 
به آینده خوش بین باشد، چرا که درآمد اچ تی سی در 
س��ه ماهه دوم ۲۰۱۷ برابر با ۵۳۰ میلیون دالر بوده 
اس��ت. این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در 

سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد. 
هنوز مشخص نیست اچ تی سی چه زمانی تصمیم 
نهای��ی خ��ود را در رابطه با بخ��ش واقعیت مجازی 

می گیرد. 

رفتار اپل با توسعه دهندگان ایرانی 
بازتاب جهانی پیدا کرد

اپلیکیشن های محبوب ایرانی، اپ استور یکی پس 
از دیگری در حال حذف ش��دن هس��تند و این روند 
در هفته گذشته س��رعت بیشتری به خود گرفت. با 
این حال کاربران ایرانی بار دیگر از طریق شبکه های 
اجتماعی، صدای خود را به گوش رسانه های جهانی 
رس��اندند ت��ا بلکه پاس��خی از س��وی اپ��ل دریافت 
 کنند. طی چند روز گذش��ته با اس��تفاده از هشتگ 
»StopRemovingIranianApps«  در توییتر، 
کاربران ایرانی موفق به آغاز کمپینی مجازی شده اند 
که توجه  رس��انه های سراس��ر جه��ان را جلب کرده 

است. 
اما روز پنجش��نبه، پس از حذف شدن اپلیکیشن  
»اس��نپ« از اپ اس��تور، م��وج خبری رفت��ار اپل با 
توس��عه دهندگان ایران��ی ب��ه »نیوی��ورک  تایمز« و 
بس��یاری از وب س��ایت ها و خبرگزاری ه��ای دیگ��ر 
از جمله واشنگتن پس��ت، تک کرانچ، ورج، مش��یبل 
و انگجت رس��ید. اپ��ل نیز در این می��ان صرفا اصل 
ماجرا یعنی حذف ش��دن اپلیکیش��ن های ایرانی را 
تأیید کرده و به هیچ یک از رسانه ها پاسخ دقیقی در 

خصوص علت حذف شدن اپ ها نداده است. 
آذری جهرم��ی،  محمدج��واد  می��ان  ای��ن  در 
وزی��ر ارتباط��ات دول��ت دوازده��م ه��م ک��ه روز 
پنجش��نبه از پیگی��ری حقوق��ی این مس��ئله خبر 
 داده ب��ود، ب��ه جم��ع کاربران��ی ک��ه ب��ا هش��تگ

تویی��ت    »StopRemovingIranianApps« 
می کردن��د پیوس��ت و در تویی��ت خود ک��ه به زبان 
انگلیسی ارسال شده، نوشت: »بیشتر کاربران ایرانی 
از زمان آغ��از این کمپین مجازی، ت��الش کردند با 
زبان انگلیس��ی در این رابط��ه توییت کنند و صدای 
مخالف��ت خود با سیاس��ت های اخیر اپ��ل را به این 

شکل به گوش رسانه های جهانی برسانند.«
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یا شناسنامه دار  رجیس��تری 
وس��ایل  و  گوش��ی ها  ک��ردن 
الکترونیک��ی یک��ی از راه های 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق اس��ت که 
در  مربوط��ه  ط��رح  هرچن��د 
اج��رای  قبل��ی  دولت ه��ای 
ناموفق��ی داش��ته، ام��ا مدتی 
اس��ت که دوباره م��ورد توجه 
ق��رار گرفته و وزی��ر ارتباطات 
دولت یازدهم، اجرای آن را به 
نخستین ماه های شروع فعالیت 
وزیر جدید محول کرده است. 

به گزارش ایس��نا، مسئوالن 
از  جلوگی��ری  راه  بهتری��ن 
قاچاق گوش��ی را اجرای طرح 

رجیستری می دانند. 
بدی��ن صورت که ب��ا اجرای 
ثبت ش��ماره سریال گوشی در 
رگوالتوری، در صورت واردات 
غیرقانونی موبایل، س��یم کارت 
روی آن فعال نش��ده و توسط 
هم��راه،  تلف��ن  اپراتوره��ای 
این دس��تگاه های  به  خدماتی 

تلفن ارائه نشود.
 با وج��ود این، در گذش��ته 
ک��ه  عجوالن��ه ای  طرح ه��ای 
مش��کالتی از جمل��ه دور زدن 
قانون رجیس��تری را به همراه 
داش��ت، باعث شد این طرح با 

ناکامی چندباره همراه شود. 
به اعتق��اد محم��ود واعظی، 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزی��ر 
اطالع��ات دول��ت یازده��م، با 
رجیستری  طرح  شدن  اجرایی 
راحتی  ب��ه  همراه،  تلفن ه��ای 
گوشی های  پیدا ش��دن  امکان 
گمش��ده وجود خواهد داشت. 

رجیس��تری گوشی های همراه؛ 
طرح��ی ک��ه ش��ماره س��ریال  
موبای��ل توس��ط واردکنندگان 
قانون��ی در گمرک و س��ازمان 
ارتباط��ات  مق��ررات  تنظی��م 
رادی��وی ثبت می ش��ود، راهی 
برای کاهش قاچاق عنوان شده 
که پیش از ای��ن هم دو بار در 
دولت ه��ای گذش��ته به صورت 
ناموف��ق اجرایی ش��ده و افراد 
س��ودجو موفق ب��ه کپی کردن 
کد IMEI گوش��ی های قاچاق 

شده بودند. 

گوشی های قدیمی مشکلی 
نخواهند داشت

اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت 
گوشی های همراهی که پیش از 
از  تصویب طرح رجیس��ترینگ 
راه ه��ای غیرقانونی و به صورت 
قاچاق وارد و خریداری شده اند 
همواره  مسئوالن  داشت،  وجود 
وع��ده دادن��د صاحب��ان ای��ن 
گوشی ها دچار مشکل نشوند و 
برنامه ریزی به نحوی اس��ت که 
اگر مصرف کنن��ده ای حتی یک 
دقیق��ه قبل از اج��رای طرح از 

تلفن همراه خود استفاده کرده 
باشد، به صورت خودکار شناسه 
مورد نظر خود را دریافت کند. 

اما حس��ین فالح جوش��قانی، 
سرپرس��ت معاون��ت نظ��ارت و 
اعمال مقررات س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، 
تیرماه س��ال گذش��ته از اجرای 
خبر  رجیستری  طرح  آزمایشی 
داده بود ک��ه البته در آن زمان 
رجیستری به دلیل آماده نبودن 
تعویق  به  زیرس��اخت های الزم 

افتاد. 

نی��ز واعظ��ی  آن  از   پ��س 
 شهریور ماه گفته بود موضوعات 
فنی طرح رجیس��تری در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به انجام 
رسیده و پایلوت طرح رجیستری 
به وزارت ارتباطات داده ش��ده و 
تحویل اپراتوره��ای تلفن همراه 
شده اس��ت. از طرفی رجیستری 
دو بار در دولت های قبلی مطرح 
ش��د و شکس��ت خورد. بنابراین 
اگرچ��ه هیچ ک��س در دول��ت یا 
بی��رون از دول��ت مواف��ق قاچاق 
گوشی نیس��ت اما باید مطمئن 
باش��یم که این طرح مش��کلی را 
برای مردم ایجاد نکند و به محض 
اینکه ش��رایط مهیا ش��ود آن را 

اجرایی خواهیم کرد. 
دهق���انی نی��ا،  حمیدرض��ا 
مدی��ر کل فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات س��تاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز با اش��اره 
به احصاء نتایج از شهریور سال 
۹۵ اظه��ار کرده ب��ود که طرح 
رجیس��تری در بخش های فنی 
از آذر س��ال گذشته آغاز شده و 
در حال حاضر مراحل مربوط به 
تس��ت های این طرح در مرحله 
پایلوت در ح��ال انجام و مثبت 
اس��ت.  ب��وده  موفقیت آمی��ز  و 
نخس��تین پایل��وت ای��ن طرح 
آزمون های  برگ��زاری  معنی  به 
تست س��یگنالینگ، ارتباط بین 
اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها 
و س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی است که باید 
تس��ت های مربوط به آنها برقرار 

شود. 

یک کارش��ناس حوزه تج��ارت الکترونیکی موضوع 
امضای الکترونیکی را حاوی مباحث هویتی و حقوقی 
دانست و گفت کس��ی که در فضای مجازی از طریق 
امض��ای الکترونیکی تعهدنام��ه ای را قبول می کند به 

لحاظ قانونی به انجام آن تعهد ملزم می شود. 
بهرام حقیقی، کارش��ناس حوزه تجارت الکترونیک 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه زیرس��اخت های 
اصلی تجارت الکترونیک در کشور هنوز به طور کامل 
فراهم نشده است، تأکید کرد: یکی از اصلی ترین این 
زیرس��اخت ها بحث امضای الکترونیکی است که بارها 
مطرح شده اما به دلیل اینکه اجماعی روی آن صورت 
نگرفته هنوز عملی نش��ده اس��ت. اگر موضوع امضای 
الکترونیکی در کشور به سرانجام برسد. می تواند رشد 

جهشی حوزه تجارت الکترونیک را رقم بزند. 
وی ب��ا بیان اینکه موضوع امض��ای الکترونیکی کار 
س��خت و پیچیده ای نیس��ت اما مس��تلزم اتفاق نظر 
نهادهای مختلف قانونی است، گفت: در این خصوص 
بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
ارتباط��ات و نیروی انتظامی و حت��ی قوه قضاییه نیز 
باید به یک تفاهم نظر برای اجرایی سازی این امضای 

الکترونیکی برسند. 
این کارش��ناس حوزه تج��ارت الکترونیک موضوع 

امضای الکترونیکی را حاوی مباحث هویتی و حقوقی 
دانس��ت و گفت: کسی که در فضای مجازی از طریق 
امض��ای الکترونیکی تعهدنام��ه ای را قبول می کند به 
لحاظ قانونی به انجام آن تعهد مجبور اس��ت. امضای 
الکترونیکی درواقع وجاهت قانونی معامالت و طرفین 
معامله را تعیین می کند، اگر این مس��ئله حل ش��ود، 
صحت معام��الت الکترونیکی تضمین ش��ده و انجام 

معامالت در فضای الکترونیکی نیز رشد می کند. 
حقیق��ی ب��ا اش��اره ب��ه تصوی��ب قان��ون تجارت 
الکترونیکی در س��ال ۱۳8۲، اظه��ار کرد: کارگروهی 
برای پیگیری این قانون تشکیل شد و آیین نامه هایی 
در حوزه تجارت الکترونیک تدوین ش��د. با اس��تفاده 
از ای��ن قانون می توان ب��ه متولی گری دولت در حوزه 
تجارت الکترونیک امیدوار بود تا از طریق هدایت گری 

دولت مشکالت این حوزه حل شود. 
وی با اش��اره ب��ه موازی کاری های صورت گرفته در 
حوزه مدیریت و نظارت تجارت الکترونیکی در کشور 
گفت: در این حوزه هم س��ازمان نظ��ام صنفی و هم 
انجم��ن کس��ب و کارهای اینترنتی و جدی��دا اتحادیه 
کس��ب و کارهای اینترنتی را ه��م داریم که باعث هدر 
رفت��ن نیروه��ای فعال این حوزه می ش��ود و مس��یر 
حرکت��ی فعاالن ح��وزه کس��ب و کارهای اینترنتی را 

مختل می کند. 
این کارش��ناس حوزه تجارت الکترونیک در پایان با 
اش��اره به افق های آینده حوزه تجارت الکترونیک در 
کشور، اظهار کرد: مردم نسبت به گذشته سطح توقع 
باالتری را از کس��ب و کارهای اینترنتی دارند به همین 
ترتیب در آینده نیز از این فضا اس��تفاده های بیشتری 
خواهد داش��ت. تجارت الکترونیکی در آینده بیش��تر 
در حوزه BTB رش��د خواهد داشت. حوزه BTB به 
تجارت و معامالت کالن بین شرکت های بزرگ اشاره 
دارد که ارزش اقتصادی تجارت الکترونیک در کشور 

را افزایش می دهد. 
تج��ارت الکترونیکی به ش��کل کنونی آن در س��ال 
۱۹۹۱ محق��ق ش��ده و از آن زم��ان ه��زاران ه��زار 
کس��ب و کار تج��اری وارد این دنیا ش��ده اند. این نوع 
تج��ارت الکترونیک��ی ب��رای آسان س��ازی معامالت 
اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از 
این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطالعات و انتقال 
الکترونیکی س��رمایه که ه��ر دو اواخر ۱۹۷۰ معرفی 
ش��ده اند، به شرکت ها و سازمان ها اجازه ارسال اسناد 
الکترونیکی و تجارت کردن با ارس��ال اس��ناد تجاری 
مثل س��فارش های خرید ی��ا فاکتوره��ا را به صورت 

الکترونیکی داد. 

امضای الکترونیکی همسنگ امضای جوهری

رجیستری موبایل ها به دولت یازدهم نرسید
اخبار اخبار

وزیر ارتباطات: از فیلترشکن 
استفاده نمی کنم

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات با بیان اینکه 
مسئوالن در چارچوب مقررات می توانند درخواست 
رف��ع فیلترین��گ برای خود داش��ته باش��ند، درباره 
ت��الش برای برطرف ک��ردن چالش های فرهنگی در 
راستای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی مانند توییتر 
توضیحاتی ارائه کرد.  به گزارش ایس��نا، محمدجواد 
آذری جهرم��ی  در یک برنامه تلویزیونی، در پاس��خ 
به اینکه آیا از فیلترش��کن اس��تفاده می کند، گفت: 
از فیلترش��کن استفاده نمی کنم زیرا ما در چارچوب 
مق��ررات می توانی��م به کارگ��روه تعیی��ن مصادیق 
درخواس��ت بدهیم تا مجوز دهن��د برای اینکه فیلتر 
نداشته باشیم.  وی درباره نگاهش به فضای مجازی 
و ش��بکه های پیام رسان تصریح کرد: بستن ابزارهای 
ارتباط��ی ممکن اس��ت به عنوان یک مس��کن عمل 
کن��د اما واقعا راه حل نیس��ت. پیام رس��ان ها منافعی 
برای کش��ور دارند و ضررهایی هم دارند اما تاکنون 
جمع بن��دی ما ای��ن بوده که منافع بی��ش از ضررها 
بوده اس��ت، هرچند ضررها هم تأثیرگذار هستند. ما 
بای��د تالش کنیم این ضررها را به خصوص در حوزه 

فرهنگی کاهش دهیم.
 

رفع فیلتر توییتر با رفع چالش های فرهنگی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین درباره 
مواضعش برای رفع فیلت��ر یوتیوب و توییتر تصریح 
کرد: به دلیل نگاه قبلی که وجود داش��ته، مواضع بر 
بستن این ش��بکه ها بوده است، اما می شود این نگاه 
را ب��ا احترام به فرهنگ و اطمین��ان دادن به مراجع 
تغییر داد. خود توییتر هم پیشقدم شده و درخواست 
داده که حاضر اس��ت شرایط ما را بررسی کرده و به 

فرهنگ و عقاید ما احترام بگذارد. 
آذری جهرمی ادامه داد: ما نیز طبیعتا این مس��ئله 
را در ش��ورای عالی فضای مج��ازی منعکس کردیم. 
اگر آنجا بتوانند به جمع بندی برس��ند و چارچوب به 
تأیید آنها برسد ما می  توانیم این مسئله و چالش های 
فرهنگی آن را حل کنیم که این شبکه های اجتماعی 
رفع فیلتر ش��ود.  وی با بیان اینکه در حوزه نقش��ه 
ه��م چالش هایی وجود دارد، اف��زود: در حال حاضر 
داده های زیادی از کش��ور روی یک اپلیکیش��ن قرار 
می گیرد که برای رژیم صهیونیس��تی اس��ت. مردم 
کاری ب��ه اینک��ه از ای��ن داده ه��ا ممکن اس��ت چه 
اس��تفاده ای شود ندارند، آنها س��رویس می خواهند. 
نمی ش��ود خودم��ان در داخ��ل حرک��ت نکنی��م و 

دسترسی به این سرویس ها را هم ببندیم. 

دسترسی به سرعت ۲۰ مگابیتی در برنامه 
4ساله

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به بهبود 
ش��رایط دسترس��ی به اینترنت بیان کرد: ما تعهدی 
که در مجل��س دادیم این بوده ک��ه در طول برنامه 
چهارس��اله متوسط سرعت دسترس��ی خانگی را در 
ش��رایطی که در حال حاضر ۶ تا 8 مگابیت بر ثانیه 

است، به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه برسانیم. 
آذری  جهرم��ی همچنی��ن با اش��اره ب��ه اعتراض 
مردم به قطعی های اینترن��ت اظهار کرد: در ابتدای 
آغ��از به کار فعالیت من، ۷۰ درصد اینترنت کش��ور 
از جن��وب و روی فیبر نوری تأمین می ش��د. طبیعتا 
اگر این فیبر نوری دریایی خوب دفن نشده باشد بر 
اثر لرزش ها و لنگر انداختن کش��تی قطع می شود و 
حداقل زمانی که الزم اس��ت نقطه یابی و وصل شود، 
حداقل دو روز است که کشور دچار اختالل می شد. 

رونمایی از تلویزیون جدید اپل
براس��اس گزارش های منتشر شده، شرکت اپل در 
کنار معرفی نس��ل جدید گوشی های آیفون و ساعت 
هوش��مند، از تلویزی��ون اپل  4K در ماه س��پتامبر 
س��ال ج��اری رونمای��ی خواهد ک��رد.  ب��ه گزارش 
ایس��نا، انتظار می رود این محصوالت جدید توس��ط 
ش��رکت اپل به طور رسمی طی یک رویدادی در ماه 
سپتامبر س��ال جاری معرفی و رونمایی شوند.  طی 
چند ماه گذش��ته، جزییات مختلفی در مورد نس��ل 
جدید تلویزیون های اپل  افش��ا ش��ده است. در اوایل 
ماه آگوست، گفته شد که این تلویزیون اپل  از دالبی 

ویژن و اچ دی آر ۱۰ پشتیبانی می کند. 
براس��اس اع��الم بلومبرگ، ای��ن تلویزی��ون )اپل 
تی وی( جدید به یک پردازنده  با س��رعت باال مجهز 
اس��ت که امکان اس��تریم محتوا با رزولوش��ن 4k را 
فراهم می کند. ب��ا اینکه امروزه قیمت تلویزیون های 
4k  رو به کاهش اس��ت، اما الزم به ذکر اس��ت که 

همه  آنها از محتوای HDR پشتیبانی نمی کنند. 
در تلویزی��ون جدید اپل امکان پخش و اس��تریم 
مع��روف ش��بکه   اورجین��ال  محت��وای  از   برخ��ی 

 NetFlix ب��ا فناوری HDR10 و با پش��تیبانی از 
دالب��ی ویژن وجود دارد، اما ب��ا توجه به اینکه اخیراً 
iTunes  در  HDR4K تعدادی فیلم با کیفی��ت
انگلس��تان پخش شده اس��ت، می توان گفت که اپل 
برای اس��تریم محتوای 4K و HDRدر نسل جدید 
تلویزیون هایش اعالم آمادگی کرده اس��ت. بلومبرگ 
گ��زارش کرده اس��ت که این غ��ول تکنول��وژی، با 
اس��تودیوهای فیلم س��ازی مذاکراتی را آغاز کرده تا 
بتوان��د نس��خه 4K فیلم ها را توس��ط iTunes در 

اختیار کاربران قرار دهد. 

تازه های فنــاوری

.IFA معرفی ساعت هوشمند سامسونگ در



نقش تصمیم اخیر بانک 
مرکزی بر بهبود جریان تولید 

خودروسازان و قطعه سازان
عضو انجم��ن تخصص��ی همگن قطعه س��ازان 
خودروی کشور می گوید در صورتی که دو مشکل 
اصل��ی، نرخ بهره های بانک��ی و قیمت باالی دالر 
اصالح و منطقی ش��ود، قطعا بسیاری از مشکالت 

در عرصه تولید کشور حل خواهد شد.
  محمدرضا نجفی منش اظهار داش��ت: چنانچه 
نرخ س��ود و بهره های بانکی همانند سایر کشورها 
شود و نرخ دالر نیز واقعی شود، مسلما شرکت ها 
نیازمند هیچ گونه حمایتی از سوی دولت نخواهند 
بود.  به گ��زارش خبر خ��ودرو، وی تصریح کرد: 
با کاهش نرخ س��ود بانکی و همچنین حرکت در 
مسیر واقعی ش��دن نرخ ارز، مسلما بازار تولید به 
شرایط رقابتی رسیده و این روند نیز جریان تولید 

خودروسازان و قطعه سازان را بهتر خواهد کرد. 
وی کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی را گامی مثبت 
در جه��ت رقابت  پذیری و رونق تولید دانس��ت و 
گف��ت: بالطبع کاهش س��ود س��پرده های بانکی 
باعث می شود که اقتصاد از وضعیت کنونی خارج 
و س��پرده س��رمایه گذاران به بخش ه��ای مولد و 

سودآور سوق پیدا کند.  
وی با اش��اره به لزوم بهبود فضای کس��ب و کار 
در کش��ور تصریح کرد: در صورتی که سود بانکی 
متع��ادل ش��ود، مس��لما تولید در کش��ور توجیه 
خواهد داش��ت.  وی افزود: متاسفانه با سودی که 
به سپرده های بانکی اختصاص پیدا می کند، هیچ 
تولی��دی توجیه ندارد، بنابراین با هر گونه کاهش 
س��ود سپرده ها و تسهیالت بانکی تولید منطقی و 

توجیه پذیر می شود. 

هیوندای فروش پیکاپ خود را 
در ایاالت متحده تأیید کرد

 اوای��ل س��ال 2015، ش��رکت هیون��دای در 
نمایشگاه اتومبیل دیترویت از پیکاپ مفهومی به 

نام Santa Cruz رونمایی کرده بود. 
این پیکاپ وانت موفق شد در همین نمایشگاه 
جوایز متعددی کس��ب کند که نشان از طراحی 

چشمگیر خودرو دارد. 
بس��یاری از بازدیدکنندگان امیدوار بودند این 
مدل را در خیابان ها ش��اهد باش��ند و ش��رکت 
هیوندا، نسخه تولیدی از این وانت را برای تولید 
در نظر گیرد. به گزارش پرشین خودرو، حال به 
نظر می رسد شرکت کره ای برنامه ای برای عرضه 
خ��ودرو در بازار ایاالت متح��ده دارد، بازاری که 
بسیاری از شرکت ها برای آن سفره پهن کرده اند. 
Michael J. O’Brien یکی از مدیران شرکت 
کره ای در ایاالت متح��ده این خبر را تأیید کرد 
و گف��ت: هیوندا برنامه دارد ت��ا پیکاپ آینده در 

بازاری چون ایاالت متحده به فروش برسد. 
ب��ا  گفت وگ��و  در   Michael J. O’Brien
رویترز بیان داش��ت: خودروساز کره ای به دنبال 
عرض��ه وانت پیکاپ��ی در ایاالت متحده اس��ت. 
متأس��فانه J. O’Brien مشخص نکرد این وانت 
 Santa Cruz پیکاپ نس��خه تولیدی کانسپت
خواه��د بود یا آنکه یک مدل مش��ابهی را دیدار 

خواهیم کرد. 
وی همچنین مش��خص نس��اخته چ��ه زمانی 
این محصول م��ورد انتظار از راه می رس��د اما با 
 توجه ب��ه برنامه ریزی پیش��ین هیوندا، نس��خه 
به روزرسانی شده شاس��ی بلند محبوب سانتافه 
دو س��ال دیگ��ر عرضه می ش��ود و نس��ل جدید 

توسان را تا سال 2020 شاهد نخواهیم بود. 
انتظار م��ی رود وانت پیکاپ جدی��د از پلتفرم 
شاسی بلند کراس اوور توسان بهره ببرد. پیشتر 
گزارش داده ش��د این وانت سال 2018 به عنوان 

یک مدل 2019 معرفی می شود. 
همچنین ممکن است این وانت با نسل جدید 
توس��ان همزمان باش��د و در این صورت بایستی 

چند سالی را به انتظار بنشینیم. 
 هنگام��ی ک��ه وانت جدی��د در کنار س��انتافه 
به روز ش��ده و نس��ل جدید توس��ان راهی بازار 
ایاالت متحده می ش��وند، باید آینده درخشانی را 
برای بازار هیوندا در ایاالت متحده انتظار داشت. 
میزان فروش خودرو در ایاالت متحده با کاهش 
11درصدی روبه رو بود و امید می رود این کاهش 

به افزایش تغییر جهت دهد. 
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وزی��ر  دی��دگاه  ب��ا  همس��و 
تج��ارت و  مع��دن   صنع��ت، 
 مبنی   بر احیای سند استراتژی 
توس��عه صنعتی کش��ور، مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
اسالمی با بررس��ی  »دورنمای 
صنع��ت خ��ودروی جه��ان در 
اف��ق 2030« به سیاس��ت گذار 
صنعتی پیش��نهاد کرده اس��ت 
که اس��تراتژی توس��عه صنعت 
براس��اس  را  ای��ران  خ��ودروی 
تحوالت جهانی بازطراحی کند. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
گزارشی  در  اس��المی  ش��ورای 
پژوهش��ی  مقال��ه  از  برگرفت��ه 
موسس��ه مکن��زی ب��ا عن��وان 
»تح��والت صنعت خ��ودرو در 
افق 2030« از سیاس��ت گذاران 
صنعتی خواس��ته که ب��ا ایجاد 
زیرساخت ها و بسترهای مناسب 
زمینه حضور خودروس��ازان در 
عرص��ه جهانی را فراه��م کند. 
در ای��ن گزارش که ب��ا زیرتیتر 
صنع��ت  ب��رای  »درس های��ی 
خودروی ایران« منتش��ر شده، 
کارشناس��ان این مرکز پیشنهاد 
دادن��د ک��ه اس��تراتژی صنعت 
ش��رایط  در  ای��ران  خ��ودروی 
کنونی باید با تمرکز بر تغییرات 
ب��ازار خ��ودرو و ورود بازیگران 
جدی��د، تمرکز بر ام��ور تحقیق 
و توس��عه، طراحی مهندسی و 
نرم افزاری،  سیستم های  توسعه 
تقویت صنای��ع مرتبط و تجهیز 
ش��بکه تامی��ن و تنوع بخش��ی 
خدمات پس از فروش در طول 
چرخ��ه عمر محص��ول، تهیه و 

تدوین شود. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
اهمی��ت این موض��وع از آن رو 

است که صنعت خودروی ایران 
قص��د دارد بعد از پش��ت  س��ر 
گذاش��تن دوره سخت تحریم ها 
از طریق مش��ارکت های جهانی 
تح��والت اساس��ی را در رون��د 
محص��والت  عرض��ه  و  تولی��د 
خود رق��م بزن��د. در این زمینه 
تاکی��د  کارشناس��ان  برخ��ی 
دارند در ش��رایطی روند توسعه 
خودروسازان کشور با اوج گیری 
تحریم ه��ا متوقف و این موضوع 
ای��ن صنعت مهم  عقب ماندگی 
در کش��ور را به دنبال داشت که 
در ش��رایط کنون��ی نمی توان با 
نگاه گذش��ته به کش��ف مسیر 
خ��ودرو  صنع��ت  در  توس��عه 

پرداخت. 
هم اکنون  ترتی��ب  ای��ن  ب��ه 
بای��د  ایران��ی  خودروس��ازان 
همس��و با رویکرده��ای جهانی 
خودروسازان جهانی پیش بروند 

و در قراردادهای مشارکت خود 
ب��ا خارجی ه��ا مس��یر جدیدی 
را برای توس��عه رق��م بزنند. از 
آنجا که دورنمای خودروس��ازی 
توس��عه  از  حکای��ت  جهان��ی 
تبدی��ل  و  برق��ی  خودروه��ای 
به خودروه��ای قاب��ل رقابت و 
مناس��ب در بازار تا سال 2030 
خودروس��ازان  بنابرای��ن  دارد؛ 
ایرانی نیز باید با درس گرفتن از 
تجربیات جهانی استراتژی خود 
را در مس��یر تغییرات نیاز بازار 
مصرف و روندهای تکنولوژیکی 
ک��ه در این عرص��ه وجود دارد، 

پیش ببرند. 
ک��ه  درس های��ی  جمل��ه  از 
خودروس��ازی ایران در مواجهه با 
تحوالت و همس��و شدن با مسیر 
تکاملی صنعت خودرو باید مورد 
توجه قرار دهد، کس��ب آمادگی 
به منظور همسو شدن با تغییرات 

ب��ازار، تقویت صنای��ع مرتبط و 
تجهیز ش��بکه تامی��ن به منظور 
افزایش  هزین��ه،  حداقل س��ازی 
درجه انعطاف پذیری با تمرکز بر 
ام��ور تحقیق و توس��عه، طراحی 
مهندس��ی و توسعه سیستم های 
نرم افزاری و تنوع بخشی خدمات 
پ��س از فروش در ط��ول چرخه 

عمر محصول است. 

دورنمای صنعت خودروی 
جهان

م���رکز  گ���زارش  بن���اب��ر 
پژوهش های مجلس در شرایط 
کنونی اقتصاد کش��ورها به دلیل 
توسعه و رشد بازارهای نوظهور، 
ش��تاب فناوری ه��ای جدی��د و 
مش��تریان  اولویت های  تغیی��ر 
دس��تخوش تح��والت اساس��ی 
ش��ده اس��ت. در این بین ظهور 
مدل ه��ای کس��ب وکار جدی��د 

انقالبی  ایجاد تح��والت  موجب 
در صنایع شده است که صنعت 
خودرو نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. به این ترتیب در صنعت 
خ��ودروی جه��ان چه��ار روند 
فناوری محور، ش��امل روش های 
درون شهری،  س��فرهای  متنوع 
خودروهای خودران، برقی سازی 
و س��رویس های تبادل داده در 
خ��ودرو در ح��ال ش��کل گیری 
اس��ت. بر این اس��اس بیش��تر 
بازیگ��ران و متخصصان صنعت 
ای��ن  ک��ه  معتقدن��د  خ��ودرو 
چه��ار مح��ور ش��تاب دهنده و 
و  یکدیگر هستند  تقویت کننده 
هر ی��ک از بازیگران این صنعت 
ب��رای بق��ای خ��ود مجب��ور به 

پذیرش این تحوالت هستند. 
هرچند عده ای از کارشناسان 
تحوالت  که  کرده اند  پیش بینی 
اف��ول صنعت  مذک��ور، موجب 
خودرو می ش��ود، اما پیش بینی 
از این  موسس��ه مکنزی حاکی 
اس��ت که ش��تاب گیری رش��د 
س��فرهای  حمل و نق��ل  ب��ازار 
درون ش��هری طبق ای��ن چهار 
به عن��وان  می توان��د  رون��د 
مناب��ع جدی��د تامی��ن درآم��د 
خودروس��ازان محس��وب شود. 
طبق  این پژوهش، خودروسازان 
براساس هشت دورنمای کلیدی 
»انق��الب صنعت خودرو در افق 
2030« و در قال��ب چهار محور 
اصلی ش��امل تغییر روند بازار و 
منابع درآمدی جدید، تغییر در 
رفتار و عادت های سفر، توسعه 
و نفوذ فناوری های پیش��رفته و 
رقاب��ت و همکاری ه��ای نوی��ن 
می توانند مس��یر توسعه خود را 

دنبال کنند. 

خودروس��ازان و واردکنن��دگان خودرو 
به رغ��م صراحت قانونی مبنی بر پرداخت 
خس��ارت توق��ف خ��ودرو در تعمیرگاه، 
همچن��ان از پرداخ��ت این خس��ارت به 

مصرف کنندگان خودداری می کنند. 
براس��اس اصالحیه آیین نام��ه اجرایی 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خ��ودرو، عرضه کنن��دگان ای��ن محصول 
در ای��ران موظ��ف هس��تند در صورت��ی 
 که خ��ودروی تحت گارانت��ی )تضمین( 
آنه��ا بی��ش از دو روز کاری یا مدت زمان 
اس��تاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه 
ی��ا ناتوانی در رفع عی��ب در تعمیرگاه ها 
متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به 

مالک آن پرداخت کنند. 
در م��اده 1۷ ای��ن قانون تاکید ش��ده 
اس��ت: »عرضه کنن��ده خ��ودرو موظ��ف 
اس��ت چنانچه رفع عیب خودرو در دوره 

تضمی��ن که ناش��ی از خس��ارت حاصل 
از حادث��ه یا تصادف نباش��د، بیش از دو 
روز کاری ی��ا زمان اس��تاندارد تعمیرات 
تایید ش��ده، به ط��ول انجامد، ب��ه تامین 
خودروی مشابه جایگزین در طول مدت 
تعمیرات و در ص��ورت عدم امکان، برای 
پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام 

کند«. 
به گ��زارش پرش��ین خ��ودرو، اگرچه 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
خ��ودرو  مصرف کنن��دگان  حق��وق  از 
مص��وب هیات دولت بوده و اوایل س��ال 
گذش��ته )1395( از س��وی مع��اون اول 
رئیس جمه��وری ب��رای اجرا ب��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، خودروس��ازان و 
واردکنندگان خودرو ابالغ شده است، اما 
براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته 
ش��رکت های خدم��ات پ��س از ف��روش 

خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو 
همچن��ان به این قان��ون تمکین نکرده و 

از اجرای کامل آن خودداری می کنند. 
در این زمینه ش��رکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ای��ران در گ��زارش خود از 
ارزیابی وضعیت خدم��ات پس از فروش 
خودرو در طول سال 1395، اعالم کرده 
که ش��رکت های خدمات پ��س از فروش 
خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو 
همچن��ان از پرداخ��ت خس��ارت خواب 
)توقف( خودرو در تعمی��رگاه خودداری 

می کنند. 
در این گ��زارش عنوان ش��ده که تنها 
تعداد معدودی از این شرکت ها صرفا در 
صورت دریافت شکایت مشتریان، نسبت 
به پرداخت خس��ارت خواب خودرو اقدام 
می کنن��د که آن هم تنها تعداد معدودی 
از مش��موالن ای��ن خس��ارت را ش��امل 

می شود. 
در این شرایط باید دید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان مس��ئول نظارت 
بر حس��ن اجرای قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو در دوران فعالیت 
وزی��ر جدید چه برخ��وردی با این تخلف 
خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو 

خواهد داشت. 
البت��ه این وزارتخان��ه در دوران وزارت 
محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر پیش��ین نیز 
در س��ال 139۴ ب��ه تمام خودروس��ازان 
و واردکنن��دگان خودرو اب��الغ کرده بود 
ک��ه باید قانون پرداخت خس��ارت خواب 
خودرو را تا پایان این س��ال به طور کامل 
اجرایی کنند با این حال این اتفاق نیفتاد 
و خودروس��ازان و واردکنندگان همچنان 

بر نقض قانون اصرار می کنند! 
ایسنا

خودروسازان همچنان به خریداران خسارت پرداخت نمی کنند! 
  

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش داد

ضرورت بازطراحی استراتژی توسعه صنعت خودروی ایران
اخبار اخبار

نگین خودرو، لیدر بازار خودرو در 
ایران است

نگین خودرو در سه ماهه اول سال 96 توانست به 
رشد فروش 33درصدی برس��د و این یعنی در بازار 

داخلی ما رتبه اول را داشته و داریم. 
محم��د مرتضایی، مدی��ر بازاریاب��ی نگین خودرو 
نماینده رس��می رنوی فرانسه در ایران، در گفت وگو 
با خبرنگار پرش��ین خودرو ضمن بی��ان این مطلب 
گفت: شرکت نگین خودرو توسعه خوبی در کار خود 
داشته که این مهم به چند دلیل رخ داده که می شود 
به گسترش خوب فعالیت ها، افزایش ارتباط مطلوب 
با ش��رکت مادر در فرانس��ه، توس��عه نمایندگی ها و 
بهبود خدمات پس از فروش در سال گذشته و سال 

جاری اشاره کرد. 
 وی ادامه داد: ما س��رمایه گذاری خوبی در بخش 
خدم��ات پس از فروش انج��ام دادیم که تاثیر خوبی 
روی برند نگین خودرو و رنو در بازار داخلی گذاشت. 
مرتضایی تصریح کرد: ورود تلیسمان و کلئوس به 
بازار ایران کمک شایان توجهی به رشد فروش نگین 
خودرو کرد، این در شرایطی بود که این دو محصول 
باکیفیت و زیبا حت��ی زودتر از رونمایی در برخی از 
نقاط اروپا به بازار ایران رسید و موجب رشد صعودی 

فروش در نگین خودرو شد. 
مدی��ر بازاریابی نگین خودرو در خصوص توس��عه 
نمایندگی های خدمات رس��ان در نگی��ن خودرو نیز 
گفت: از س��ال گذشته کار توس��عه آغاز شد و تعداد 
نمایندگی ه��ای نگی��ن خ��ودرو را از 35 به ۷5عدد 
رس��اندیم و این یعنی در عرض یک سال 30 نماینده 
جدید تجهیز شدند تا بهترین خدمات را به مشتریان 

نگین خودرو و رنو ارائه دهند. 

رشد صنعت خودرو در گرو کاهش 
دخالت مستقیم دولت است

 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی معتقد است هرچند اقدامات خوبی در یکی 
دو سال اخیر در صنعت خودرو صورت گرفته اما الزم 
اس��ت وزارت صنعت و معدن در دور جدید فعالیت، 
صرفا در بعد سیاست گذاری ها در حوزه خودروسازی 
حضور داش��ته باش��د و کمتر در مدیریت ها در این 

حوزه دخالت کند. 
به گ��زارش خبر خودرو، رامی��ن نورقلی پور اظهار 
داش��ت: مجل��س و نماین��دگان کمیس��یون صنایع 
انتظار دارن��د تا وزیر جدید صنعت و معدن همزمان 
با سیاس��ت گذاری در حوزه صنعت خودروی کشور، 
اج��ازه دخالت زیرمجموعه های ای��ن وزارتخانه را بر 

بازار خودرو ندهد. 
وی با تاکید بر لزوم سیاست گذاری همراه با نظارت 
دولت بر مجموعه خودروس��ازان داخلی خاطرنشان 
کرد: ما نمی خواهیم دخالت مستقیم بر بازار خودرو 
وجود داش��ته باشد، هرچند ممکن است این دخالت 
در حمایت از خودروس��ازان باش��د که مسلما باز هم 

این رویه اقدام پسندیده نیست. 
وی تصری��ح کرد: به هر میزان به طور مس��تقیم از 
خودروس��ازان حمایت ش��ود، قطعا ب��ه ضرر صنعت 
خودروی کش��ور حرکت ش��ده اس��ت، ام��ا هر قدر 
ش��رایط و سیاس��ت گذاری ها به گون��ه ای باش��د که 
خودروسازان بسته به شرایط عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو، مس��تقل تر عمل کنند مسلما صنعت خودرو 
در مسیری هدایت می شود که در کنار کاهش قیمت 
تولیدات نهایی، شاهد افزایش کیفیت و توجه بیشتر 
به حوزه آر اند دی و تحقیق و توسعه در این صنعت 

خواهیم بود. 

نقش بی چون و چرای خروج 
موتورسیکلت های فرسوده در تحرک بازار

این روزها بازار موتورس��یکلت نی��ز از جریان کلی 
اقتص��اد بی نصیب نمانده اس��ت با این ح��ال انتظار 
می رود با اس��تارت فعالیت دولت دوازدهم و اهتمام 
و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی، ضمن اینکه 
اقتص��اد از وضعیت کنونی خارج می ش��ود، همزمان 
تدبی��ری برای رفع رکود و رونق بازار و تولید صنعت 

موتورسیکلت نیز اندیشیده شود. 
و  دوچرخ��ه  فروش��ندگان  اتحادی��ه  رئی��س 
موتورس��یکلت تهران در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبر 
خ��ودرو اظه��ار داش��ت: برای رون��ق تولی��د و بازار 
موتورسیکلت ها الزم است دولت در این دوره به طور 
جدی تر ورود ک��رده و فکری به حال تولیدکنندگان 
و ب��ازار فروش و رونق در ای��ن صنعت کند.  محمد 
خادم منصوری با اش��اره به روند افت تقاضا در بازار 
موتورس��یکلت طی دو س��ال اخیر گف��ت: با وجود 
اینکه هر س��اله بازار موتورسیکلت در فصل تابستان 
با اس��تقبال متقاضیان مواجه می شود، اما امسال به 
دلی��ل جریان تولی��دات جدید این ش��رایط بر بازار 

حاکم نیست. 
وی تصریح کرد: برای کاهش هزینه تولید و رونق 
بازار موتورس��یکلت های داخلی بای��د از تولیدکننده 
داخلی حمایت شود. بی شک با ورود بخش خصوصی 
به جریان فعالیت در صنعت موتورسیکلت، پیش بینی 
می شود درصدی از مشکالت تولید و اشتغال در این 

حوزه از صنعت برطرف شود. 

تازه های خودرو

مرسدس-اِی ام جی Project One خودرویی جذاب که تا سال ۲۰۲۰ عرضه می شود.



یکی از اعضای منتخب هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان 
اینکه اتحادیه حداکثر تا دو هفته آینده فعالیت خود را آغاز می کند، گفت: با 
توافق بین اعضای هیأت مدیره این اتحادیه شروعی قوی را تجربه می کند. فرشاد 

وکیل زاده در پاسخ به این سوال که اتحادیه جدید 
از چه زمانی ش��روع به کار می کن��د؟ اظهار کرد: 
طبق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی نحوه تش��کیل و 
برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری، داوطلبان 
سه روز کاری فرصت دارند شکایات خود را نسبت 
به رون��د انتخابات با ذکر دالیل و مس��تندات به 
صورت مکتوب به دبیرخان��ه هیأت عالی نظارت 
ارجاع دهند، پس از آن دبیرخانه حداکثر ۱۵ روز 
فرصت دارد تا به بررس��ی شکایات واصله بپردازد. 
به گ��زارش تجارت نی��وز، وی ادام��ه داد: بر این 
اس��اس چنانچه تا پایان چهارم شهریور شکایتی 
در دبیرخانه ثبت نش��ود، دبیرخانه موظف است 
بالفاصل��ه با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و 

بازرس نسبت به تحویل اعتبارنامه های آنها اقدام کرده و پس از آن عمال اتحادیه 
جدید شروع به کار می کند، اما چنانچه اعتراضی به دبیرخانه ارسال شود، شروع 
به کار اتحادیه حداکثر تا ۱۵ روز و تا زمان بررسی شکایات به تعویق خواهد افتاد. 

این عضو منتخب هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در پاسخ به اینکه 
براساس نتایج انتخابات، دو نفر از اعضای هیأت مدیره دارای رأی یکسان بوده و 
برای تعیین س��مت باید توافق انجام شود، توضیح داد: برای تعیین سمت دبیر 
هیأت مدیره و خزانه دار باید توافقی صورت بگیرد 
که در م��ورد آن در حال مذاک��ره و تبادل نظر 
هستیم. چنانچه توافقی حاصل نشود این کار از 
طریق قرعه کش��ی انجام خواهد شد، امیدوارم با 
توجه به حاشیه های موجود و تبادل نظرهایی که 
بین اعضا صورت می گیرد این توافق به بهترین 
شکل ممکن انجام شود تا شاهد تولد اتحادیه ای 
قوی باش��یم. وکیل زاده با اش��اره به ش��ایعات 
روزه��ای اخیر مبنی بر اینک��ه برخی از اعضای 
منتخب وابس��ته به شرکت های دولتی یا دارای 
ن��گاه دولتی و حتی فاقد کس��ب وکار اینترنتی 
هس��تند، تصریح کرد: دوس��تانی ک��ه به عنوان 
اعضای هیأت مدیره انتخاب ش��ده اند، براساس 
چارچوبی که قانون نظام صنفی مش��خص کرده و توس��ط هیأت عالی نظارت 
بررسی شده، تأیید صالحیت شده اند و قانون هم محدودیتی از این باب در نظر 
نگرفته است، لذا منع قانونی برای تأیید صالحیت این افراد وجود نداشته است. 

کارشناس اقتصادی، رونق کسب و کار را از مهم ترین اولویت های 
کاری دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی برشمرد و اعالم کرد که 

دس��ت کم ۶۰۰ متغیر و محدودیت 
در فضای کس��ب و کار کشور وجود 

دارد. 
 به گ��زارش خبرگ��زاری صدا و 
س��یما، حیدر مستخدمین حسینی 
افزود: برنامه ریزی و سیاست گذاری 
تیم اقتص��ادی دولت باید به نحوی 
باش��د ک��ه در کوتاه تری��ن زم��ان 
مملکت  کسب و کار  فضای  گره های 

را باز کند.
 وی با بیان اینکه تولید و اشتغال 
از مباحث جدی امروز کشور است، 
تحقق پذیری  الزمه  داش��ت:  اظهار 
مولفه های مورد نظر بهبود بخش��ی 
ب��ه فض��ای کس��ب و کار در جامعه 

است.
 این کارش��ناس اقتصادی اصالح ساختار نظام بانکی را دومین 

اولوی��ت کاری مه��م دولت جدید دانس��ت و گف��ت: دولت وعده 
بازنگری و اصالح س��اختار نظام بانکی کش��ور را داده ولی تاکنون 
حرکت خاصی در این حوزه صورت 

نگرفته است.
کاری  اولوی��ت  س��ومین  وی   
دولت دوازدهم را تغییر کوتاه مدت 
اف��زود:  و  برش��مرد  سیاس��ت ها 
حرکت��ی ک��ه بان��ک مرک��زی در 
هفت��ه گذش��ته انج��ام داد )ابالغ 
سود  الزامات  بخشنامه هشت بندی 
بانکی( مقدمه خوب��ی برای اصالح 

سیاست های پولی کشور بود.
یادآور شد:   مستخدمین حسینی 
رفع موان��ع تولید، ایجاد اش��تغال، 
مهار تورم و رکود از جمله مطالبات 
از رئیس جمهور  اقتص��ادی م��ردم 
دوازدهم است و امید می رود دولت 
به ویژه تیم اقتصادی با برنامه ریزی مناسب و تالش جهادی بتواند 

پاسخ های مثبتی به مطالبات بحق ملت دهد. 

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران در طرح پایش فضای کسب و کار، 
اطالعات گسترده ای را در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار جمع آوری 

و تجزیه و تحلیل می کند. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، 
در اج��رای ماده ۴ قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب وکار مص��وب ۱۳۹۰ مجل��س ش��ورای 
اس��المی، طرح ملی پایش ش��اخص های ملی 
محیط کس��ب وکار کش��ور- به��ار ۱۳۹۶، ویژه 
آمارگیری از فع��االن اقتصادی بخش خصوصی 
و تعاونی کش��ور از چهارم ش��هریورماه به مدت 
۲۰روز در سراسر کش��ور با همکاری مرکز آمار 
و اطالعات اقتصادی ات��اق ایران به مرحله اجرا 
درخواه��د آمد. هدف کل��ی از اجرای این طرح، 
ش��ناخت وضعیت جاری محیط کسب وکار در 
ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و س��االنه 
است. مجموعه اعضای فعال اتاق های بازرگانی، 

صنایع و معادن و کش��اورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، جامعه هدف 
این طرح را تشکیل می دهند. اجرای این طرح به روش نمونه گیری تصادفی 
اس��ت و طی آن نزدیک به ۴ هزار فعال اقتصادی با مراجعه به س��امانه پایش 

محیط کسب وکار در پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعالم نظر خود 
در مورد وضعیت محیط کس��ب وکار کشور در فصل گذشته  )بهار ۱۳۹۶( از 
طریق تکمیل پرسش��نامه الکترونیکی مرب��وط، در این طرح آمارگیری ملی 
مش��ارکت می کنن��د. در این ط��رح اطالعات 
گسترده ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط 
کسب وکار کش��ور جمع آوری و مورد تجزیه و 
تحلی��ل قرار گرفته و پس از ترکیب یافته های 
آن با س��ایر داده های آماری موجود در کشور، 
وضعیت محیط کس��ب وکار در س��طوح ملی، 
استانی، بخش های اصلی اقتصادی و همچنین 
رش��ته فعالیت های اقتصادی عمده بر حسب 
طبقه بندی اس��تاندارد فعالیت های اقتصادی  
)ISIC. Rev4( را نش��ان خواه��د داد. نتایج 
ای��ن طرح تا پایان مهرم��اه در اختیار کاربران 
طرح از جمله سیاس��ت گذاران، برنامه ریزان و 
پژوهش��گران قرار خواهد گرفت. تاکنون مرکز 
آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران در دو نوبت فصل پاییز و فصل زمس��تان 
س��ال ۱۳۹۵، پایش ملی شاخص محیط کس��ب وکار را به سرانجام رسانده و 

نتایج آن را اعالم کرده است. 

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری از تحقق اقتص��اد دانش بنیان بر 
پای��ه توانمندی انس��انی با روندی پرش��تاب در چهار س��ال آین��ده خبر داد. 
به گ��زارش امتداد نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 

فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون  س��تاری  س��ورنا 
رئیس جمه��وری در برنام��ه تلویزیون��ی »تیتر 
امشب«، ایجاد زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری 
را مهم ترین اولویت دول��ت دوازدهم عنوان کرد 
و افزود: ایجاد و توس��عه زیست  بوم کارآفرینی و 
نوآوری، تقویت کس��ب و کارهای فن��اور و نوآور 
و ش��رکت های دانش بنی��ان در دس��تور کار ما 
در دول��ت دوازده��م قرار دارد. مع��اون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوری یک��ی از ضرورت های 
توسعه ش��رکت های دانش بنیان را ارتقای سهم 
آنه��ا در اج��رای طرح ه��ای مل��ی و بین المللی 
دانست و گفت: ارتقای توان صادرات محصوالت 
دانش بنی��ان، افزای��ش جذب س��رمایه گذاری و 

همکاری ه��ای خارجی در طرح های فناورانه از ضرورت های دیگر این بخش از 
اقتصاد کشور است که معاونت علمی و فناوری با ایجاد زیرساخت های حمایتی 
الزم آن را دنبال می کند. وی با اش��اره ب��ه حمایت های گوناگون در صادرات، 

معافیت ها، معرفی محص��والت، ثبت اختراعات و پتنت ذیل قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، گفت: دولت در بستر مناسبی چون قانون حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان از این شرکت ها با اعطای معافیت مالیاتی یا گمرکی 
حمایت می کند یا از طری��ق کریدور صادرات 
محصوالت و خدم��ات دانش بنیان زمینه ورود 
ای��ن محصوالت را ب��ه بازاره��ای منطقه ای و 
جهانی فراهم می کند. ستاری با اشاره به ورود 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به عرصه 
حمایت از کس��ب و کارهای فناور  ادامه داد: در 
حوزه مالی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
یا VC برای حمایت از آنها وارد بورس شده اند 
تا زمینه ورود سرمایه گذاران در عرصه استارتاپ 
فراه��م ش��ود، زیرا راه حمایت از نس��ل جدید 
کس��ب و کارها این است که اقتصاد و پول را به 
محیط عل��م و دانش بیاوریم. س��تاری با بیان 
اینکه پایه و اس��اس اقتصاد دانش بنیان نیروی 
انسانی خالق اس��ت، اظهار کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان بر پایه توانمندی 
نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و خالق یکی از مهم ترین اولویت های معاونت 
علمی و فناوری است که در چهار سال آینده به طور جدی دنبال خواهد شد. 

۶۰۰ متغیر و محدودیت در فضای کسب و کار کشور وجود داردآغاز به کار اتحادیه کسب وکارهای مجازی؛ ۲ هفته دیگر تحقق اقتصاد دانش بنیان با روندی پرشتاب تا ۴ سال آینده آغاز دوره جدید پایش محیط کسب وکار در اتاق بازرگانی ایران

بعد از انتش��ار پیام رئیس فرهنگس��تان هنر درباره ۵۰۰ تابلو از 
آثار هنرمندان بزرگ و سپس توضیح مشاور هنری بانک پاسارگاد، 
اکنون آیدین آغداش��لو که آثار خود را به بانک پاس��ارگاد فروخته 
است، درباره چگونگی واگذاری آثارش به این بانک توضیحاتی داد. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی معلم دامغانی، رئیس فرهنگس��تان 
هن��ر ۱۱ مردادماه، پیام��ی را درباره ۵۰۰ تابل��و از آثار هنرمندان 
بزرگ ایرانی، خطاب به اهالی فرهنگ و هنر و مس��ئوالن منتش��ر 
ک��رد. او در پیامش اعالم کرد: »بیش از ۵۰۰ تابلو از آثار نقاش��ان 
ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به 
بهانه نمایشگاه و غیره، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان 
تحمیل ش��ده، در اختیار این نهاد فرهنگی اس��ت. ش��رکت پارس 
آریان به سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است، که 

ادعاست و باید اثبات شود.«
غالمرضا نامی، مش��اور هنری بانک پاس��ارگاد بعد از انتشار این 
پیام، درباره آثار هنری مورد اش��اره در نامه رئیس فرهنگستان هنر 
به ایسنا گفت: بانک پاسارگاد در دوران ریاست قبلی در فرهنگستان 
هنر، قراردادی را با مؤسسه فرهنگی و هنری صبا بست که زیر نظر 
فرهنگستان هنر است و آثار برخی هنرمندان را خرید که همان جا 

به عنوان موزه و محل نمایش آثار نگهداری می شد. 
مشاور هنری بانک پاسارگاد درباره متن پیامی که معلم دامغانی 
منتش��ر کرد، نیز تصریح کرد: چون بانک پاسارگاد از طریق مراجع 
قضایی برای پیگیری کارش اقدام کرده، به نظر می رسد آقای معلم 
ه��م از این موضوع آزرده ش��ده  و چنین ادبیاتی را در متن پیامش 
به کار برده اس��ت. بانک پاسارگاد ۱۰ روز پیش از انتشار این پیام، 
ش��کایت کرده است. البته آقای معلم، انسان فرهیخته و هنرمندی 

است و نمی دانم چرا چنین پیامی را منتشر کرده  است. 
روایت آیدین آغداشلو درباره فروش آثارش

حاال بعد از گذشت کمتر از یک ماه از این موضوع، آیدین آغداشلو 
ک��ه به تازگ��ی به تهران بازگش��ته اس��ت، در واکنش ب��ه ادعاهای 
رسانه ای ش��ده گفت: در س��ال ۱۳۸۷ بنا بر سفارش��ی که از طرف 
بانک پاس��ارگاد دریافت ک��ردم، چند قرارداد با ای��ن بانک امضا و 
س��پس آثارم را تکمیل کردم و تحوی��ل بانک دادم و پول خودم را 
هم از طرف ق��رارداد گرفتم. ضمنا اس��ناد خریدوفروش آثار تماما 
ب��ا حضور م��ن و آقای امین تفرش��ی به نمایندگ��ی از طرف بانک 

پاسارگاد امضا و تحویل داده شد. 
او در پاسخ به این ادعا که هنرمندان فریب خورده اند و به جهت 
اس��کان آثار در مؤسس��ه صبا موافقت کرده  به بانک پاس��ارگاد اثر 
ارائه داده اند، بیان کرد: من مطلقا قراردادی را با مؤسس��ه صبا امضا 
نکردم و این قرارداد را مس��تقیما با خود بانک پاس��ارگاد و شخص 
آقای امین تفرش��ی امضا کردم. آثار را هم به خود بانک پاس��ارگاد 
تحوی��ل دادم و مبل��غ آن نی��ز از جانب بانک به حس��اب من واریز 
ش��د. حتی خاطرم هست بانک پاسارگاد یک حساب جداگانه برایم 
افتت��اح و مبلغ مدنظر را به آن حس��اب واریز کرد و از آن روز، من 

صاحب یک شماره حساب در این بانک شده ام. 
این نقاش و مورخ تاریخ هنر به این پرسش که آیا شما هیچ وقت 
از مجموعه بانک پاس��ارگاد در مؤسسه صبا دیدن کرده اید؟ پاسخ 
داد: بله؛ چند سال قبل همراه برخی دیگر از اهالی فرهنگ و هنر به 

افتتاحیه موزه بانک پاسارگاد دعوت شدم و آنجا یک سخنرانی هم 
انجام دادم. در متن سخنرانی ذکر کردم که بانک پاسارگاد با افتتاح 
این موزه، یک عمل درس��ت و بجای فرهنگی انجام داده است. آن 
سخنرانی در س��اختمان صبا و در محل موزه بانک پاسارگاد انجام 

شد. 
آغداش��لو درباره تأثیر ورود بانک ها و مؤسس��ات مالی خصوصی 
به حوزه اقتصاد هنر، معتقد اس��ت: در همه جای دنیا وجود چنین 
رویکرد فرهنگی - اجتماعی از بنگاه های بزرگ مالی انتظار می رود. 
بسیاری از بانک ها و بنگاه های متمول مالی، از منظر تعهد اجتماعی 
ک��ه در قبال جامعه خود دارن��د، دارای موزه ه��ا و مراکز فرهنگی 
هس��تند و به جهت امکان��ات مالی، حمایت تمام عی��اری از هنر و 
هنرمندان سرزمین ش��ان می کنند و زمینه س��از رون��ق اقتصاد هنر 

می شوند. 
او ادام��ه داد: البت��ه برخ��ی رویکرده��ای دیگ��ری را هم لحاظ 
می کنن��د، مثال بانک ها در اروپا با خرید مس��تقیم آثار هنرمندان و 
همین طور برگزاری نمایش��گاه های مختلف هنری، به معافیت های 
مالیاتی دس��ت پیدا می کنند که شیوه ای رایج در سراسر دنیاست. 
برخی پا را از این فراتر گذاش��ته و در تجارت هنر فعالیت می کنند 
و آث��ار هنرمندان را در س��طح وس��یع خری��داری و مجموعه داری 
می کنند. با لطبع، اگر این سرمایه گذاری به طور هوشمندانه صورت 
پذیرد، بانک هم می تواند به سود خوبی برسد. شرکت در حراجی ها 
می تواند یک س��رمایه گذاری مناسب برای بانک ها باشد. کما اینکه 
بانک پاس��ارگاد با ش��رکت در حراج »کریستیز« یک مجسمه را به 
ده ها برابر قیمتی که خرید، به فروش رساند. این راه هم در نهایت، 

به نفع هنرمند و اقتصاد هنر تمام خواهد شد. 

رد پای پاسارگاد در اسکار
ای��ن هنرمن��د ادامه داد: س��رمایه گذاری بانک ها فق��ط به حوزه 
هنرهای تجس��می خالصه نمی ش��ود، بلکه بانک ها در سراسر دنیا، 
به خصوص بانک های کشورهای غربی، سرمایه اولیه آثار نمایشی را 
هم تقبل می کنند و در س��رمایه آن آثار شریک می شوند. حقیقت 
است که بدون شراکت بانک ها، امکان تهیه فیلم هایی که میلیون ها 
دالر هزین��ه دارند، مقدور و ممکن نیس��ت. در ایران، همین بانک 
پاس��ارگاد در فیلم »جدایی نادر از س��یمین« ب��ه کارگردانی آقای 
اصغر فرهادی س��رمایه گذاری کرد ک��ه آن فیلم جایزه خیلی مهم 

اسکار را هم گرفت. 
آغداشلو درباره تأثیر تأسیس موزه بانک پاسارگاد نیز گفت: بانک 
پاس��ارگاد با انجام این کار، گام اول را برداش��ته و این مسیر قاعدتا 
باید توس��ط سایر مؤسس��ات مالی دنبال شود و ادامه پیدا کند. در 
واقع، اگر گامی که بانک پاس��ارگاد برداش��ته، مورد استقبال سایر 
مؤسس��ات مالی قرار بگیرد و به یک الگو تبدیل ش��ود، آن هنگام 
تأثیر شگرف این سرمایه گذاری ها در بازار هنر ایران آشکار می شود. 
بانک پاس��ارگاد در حال حاضر سرمایه چاپ و نشر بسیاری از کتب 
نفی��س را هم برعهده گرفته و تعداد زیادی از نس��خ قدیمی و مهم 
هنر ایران را به چاپ نفیس رس��انده که اتفاق بس��یار خوبی است و 

جای تقدیر دارد. 

اس��تارتاپ ها برای حرکت موفق، باید موانع اصلی کس��ب وکار خود 
را شناس��ایی کنند و اس��تراتژی مناس��بی برای عب��ور از چالش های 
بازدارنده به کار بگیرند.   ش��وان باک، کارآفرین و مدیرعامل ش��رکت 
VIP Contributer ک��ه تابه حال چندین ب��ار زمینه کاری خود را 
تغییر داده اس��ت، در مقاله ای دالیل توقف رشد یک استارتاپ را برای 

کارآفرینان جوان توضیح می دهد: 
ای��ن اتفاق برای من هم رخ داد. در اوای��ل دوران کارآفرینی ناگهان 
متوجه ش��دم همه چیز متوقف ش��ده است، اما من خوش شانس بودم. 
کارم را رها نکردم، کس��ب و کارم را تغییر دادم و حاال به هزاران نفر در 
امر تجارت مشاوره می دهم. در این مدت متوجه شدم که دالیل اصلی 

توقف رشد شرکت، به چند دسته تقسیم می شود: 
کمبود فرصت

به گزارش دریک آنالین، برخی از کس��ب وکارها اصوال برای رش��د و 
مقیاس پذیری س��اخته نشده اند. وقتی من برای نخستین بار استارتاپ 
خدمات خشک ش��ویی و تحویل را تأسیس کردم، این حقیقت ساده را 
درک نمی کردم: هیچ کسب وکاری در این حوزه به رشد میلیون دالری 
نمی رس��ید. من هرچقدر هم که تالش می کردم، به یک ش��رکت چند 
میلیون دالری تبدیل نمی ش��دم. مثل این اس��ت فکر کنید با یک تیم 

فوتبال کوچک یا محله ای، می خواهید قهرمان لیگ قهرمانان شوید. 
بگذارید به عنوان ضمیمه یک نکته را اضافه کنم. ممکن است برخی 
بگویند این حرف ها درس��ت نیس��ت، ما می توانیم کسب وکارمان را به 
مناطق دیگر گس��ترش دهیم یا فرانشیز کنیم. بله، من نمی گویم هیچ 
راهی برای مقیاس دهی و رش��د این ش��رکت ها وجود ندارد، اما برخی 
تجارت ها بس��یار س��اده تر و با ریسک بس��یار کمتری رشد می کنند و 
راه خودش��ان را می یابند. اگر در صنعتی هس��تید که رش��د شرکت ها 
چالش برانگیز است یا احتمال و ریسک شکست باال است، ممکن است 
ایده خوبی باشد که دنبال فرصت های دیگری برای کسب وکار بگردید. 

خستگی
حقیقت این اس��ت که بسیاری از ما خسته می شویم! بازاریابی ما را 
خسته می کند، از محصول مان و حتی از تخصص مان خسته می شویم. 
خس��تگی باعث می ش��ود بازاریابی مان را متوقف کنی��م، تمرکزمان را 
از هدف اولیه و اصلی کس��ب وکار برداریم و ب��ه ایده های جدیدی که 

فرصت های بالقوه بهتری برای کار هستند جذب شویم. 
ناگهان به ذهن تان رسیده است که بهتر است همه چیز را بفروشید و 
استارتاپ جدیدی تأسیس کنید؟ فکر می کنید زمینه جالبی که شما را 
جذب کرده است، به همان سادگی که شما فکر می کنید پیشرفت تان 
را تضمین می کند؟ صادق باش��یم، من هم از این احساس��ات در امان 
نیس��تم، ول��ی واقعیت این اس��ت که اگر به خاطر خس��تگی بخواهید 
کس��ب وکارتان را تغییر دهید، اش��تباه بزرگی می کنید. اگر دس��تگاه 
خودپ��ردازی دارید که اس��کناس های ۱۰۰دالری بیرون می دهد، چرا 
باید س��عی کنید سیم کش��ی آن را ع��وض کنید و ماش��ین جدیدی 
بس��ازید؟ این همان بالیی است که مردم سر سیس��تم بازاریابی خود 
می آورند یا وقتی توس��ط دورنمای یک شرکت پربازده فریفته شده اند، 
در س��ر می پرورانند. تعداد این افراد بس��یار زیاد است. آنها می گویند 
کسب وکارش��ان را متوقف می کنند، چراکه می خواهند ایده جدیدی را 

امتحان کنند. این دیوانگی است. 
 کارمندان

اگر بخواهید به ش��ایعاتی که بازاریابان تبلیغ می کنند گوش دهید، 
احتم��اال فکر می کنید همه می توانند به راحت��ی و بدون هیچ زحمتی 

پ��ول دربیاورن��د. فقط کافی اس��ت از اینترنت اس��تفاده کنند و بدون 
هیچ کارمند و هیچ مهارتی، درآمد به س��مت آنها جاری می شود! لطفا 
واقع بین باش��ید. شاید یکی دو مورد استثنا راه های خاص خودشان را 
برای کس��ب درآمد داشته باشند، ولی آنها فقط استثنا هستند. درست 
مثل این اس��ت که من به گروهی از میلیاردرها اش��اره کنم و به ش��ما 

بگویم بیایید این محصوالت را بخرید تا شما هم میلیاردر شوید! 
تقریب��ا تمام کس��ب وکارها برای رش��د خ��ود به کارمن��د احتیاج 
دارند. اگر رش��د ش��رکت ش��ما متوقف  شده است، ش��اید باید روی 
یک��ی دو کارمن��د دیگر س��رمایه گذاری کنید تا به مس��یر موفقیت 
برگردید. هنگامی که با اس��تخدام کارمندان روی منابع انسانی خود 
سرمایه گذاری می کنید، ممکن اس��ت به خاطر حقوق و دستمزدی 
که باید پرداخت کنید، حس کنید سود کوتاه مدت شما کاهش پیدا 
کرده است اما حقیقت چیس��ت؟ شما مالک یک کسب وکار هستید 
و ۹۹.۹۹ درصد از کس��ب وکارها، برای کسب درآمد و پول درآوردن، 

به کارمند نیاز دارند. 

تمرکز بیش ازحد بر عوامل خارجی
هنگامی ک��ه ای��ن مقال��ه را می نویس��م، در حال برنامه ری��زی برای 
اس��تراتژی بازاریاب��ی س��ال آینده هس��تم. م��ن س��وژه های جدید و 
هیجان انگیز زیادی در فهرس��ت خود نوشته ام، ولی یکی از جالب ترین 
ش��ماره هایی ک��ه روی آن کار می کنم، طرحی ب��رای نرخ تماس های 
انتقال��ی فروش مان اس��ت. بدون اینکه تعداد تماس ها در س��ال آینده 
تغییری داشته باشد، ما افزایش ۵درصدی در نرخ تبادالت مان خواهیم 
داشت که معادل با ۱.۱۵۲ میلیارد دالر خواهد بود. این  یک رقم و نرخ 

داخلی است که ارزش تمرکز و توجه دارد. 
به عالوه من به کاهش هزینه های مش��تریان، بهبود عملکرد کارکنان 
و افزای��ش ارجاعات نیز فکر می کنم. اگر فقط روی فرصت های داخلی 
تمرک��ز کنیم، می توانیم با افزای��ش بهره وری درآمد خود را افزایش، یا 
هزینه ها را کاهش دهیم و به  این ترتیب خالص سود نهایی را باال ببریم. 
اگر تمرکز ب��ر فرصت های داخلی را در اولویت قرار ندهید، از درآمد و 

سود هنگفتی چشم پوشی کرده اید. 
رشد کس��ب وکار آسان به دست نمی آید، ولی این روش اصال دشوار 
نیس��ت. فکر کنید در مدل کس��ب وکار س��ابق تان، فرصتی دارید که 
کافی اس��ت روی آن سرمایه گذاری کنید. با تمرکز بر بهبود سیستم و 
پروس��ه ها، هم در آموزش کسب وکارتان سرمایه گذاری کنید و هم در 

استخدام افراد مناسب و مورد نیاز. 
***

ما در مورد اینکه چرا استارتاپ ها از رشد بازمی مانند صحبت کردیم. 
دو نکته اول صرفا دالیل توقف رشد هستند؛ اما دو نکته آخر، می توانند 

به عنوان آغاز استراتژی رشد مورداستفاده قرار بگیرند. 
شما در حال حاضر باید چه افرادی را استخدام کنید؟ 

ب��ا حل کدام چالش های داخلی، می توانید س��ود بیش��تری داش��ته 
باشید؟ 

چگونه می توانید مش��تریان بالقوه را به مش��تریان اصلی خود تبدیل 
کنید؟ 

در مورد پیش فروش ها و ارجاعات چگونه عمل خواهید کرد؟ 
استراتژی ارتباط با مشتری شما چیست؟ 

با توجه به نکات و اطالعاتی که در این مقاله ذکر ش��د، حاال تصمیم 
با خود شما است که آیا می خواهید رشد داشته باشید یا نه. 

هفته گذشته کوالکام اعالم کرد که Derek Aberle  رئیس هیات مدیره این شرکت از تاریخ ۳۱ دسامبر از سمت خود کنار می رود. 
در همین راستا شماری از مدیران عالی رتبه این کمپانی نیز با انتشار یک بیانیه خبری مشترک از آقای Aberle  به خاطر خدمات 

ارزنده اش و همچنین ۱۷ سال همکاری با این شرکت از وی تقدیر و تشکر کردند. 
به گزارش دیجیاتو، »Aberle« ۴۷ساله نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که به خاطر همکاری طوالنی مدتش با کوالکام و همچنین 

تمامی تالش هایی که این شرکت در طول دوران فعالیتش انجام داده »به خود می بالد«. 
بعد از ترک Aberle اما الکس راجرز که هم اکنون ریاست واحد پتنت های کوالکام را بر عهده دارد و همزمان به عنوان نایب رئیس 

هیات مدیره کار می کند، مستقیما به شخص مدیرعامل گزارش خواهد داد تا فرد جایگزین برای Aberle منصوب شود. 
خبر استعفای آقای Aberle در حالی اعالم می شود که کوالکام به خاطر دعوای حقوقی گسترده اش با اپل و البته مناقشاتی که با 

نهادهای ناظر بر آنتی تراست دارد )این نهادها بر رقابتی بودن فعالیت شرکت های مختلف نظارت می کنند( سخت درگیر فرآیندهای 
حقوقی پیچیده شده است. الزم به ذکر است آقای Aberle در سال ۲۰۱۴ میالدی و بعد از هشت سال فعالیت در پست های باالی 

مدیریتی واحد پتنت های کوالکام به این سمت منصوب شد. 
 

دفاع آیدین آغداشلو از فروش آثارش به بانک پاسارگاد

پیوند اقتصاد و هنر چه دالیلی باعث توقف رشد استارتاپ می شوند

 رئیس هیات مدیره کوالکام
از سمت خود کناره گیری می کند
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گزارشدریچه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار 
در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این نشست موضوع رهبری 
تغییر و تحول در پروژه های مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار مطرح ش��د. در بخش 
علمی نشس��ت، دکتر س��امان پیش��وایی با تش��ریح علل توجه به تغییر و تحول در 
سازمان ها قبل و بعد از پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب وکار مطالب مهمی را 
عنوان کرد. همچنین تجربه موفق همکاری شهرداری تهران با دانشگاه علم و صنعت 
و روند اجرای پروژه و وضعیت فعلی گام های اجرایی پروژه در این نشست تشریح شد. 
در سومین نشست از سری نشست های هم اندیشی در مدیریت فرآیندهای کسب وکار 
که توس��ط نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در 

ایران برگزار  شد، نمایندگان سازمان های دولتی و خصوصی حضور یافتند. 

نشست هم اندیشی مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار برگزار شد

رئی��س مجمع نمایندگان اس��تان کرمان در پیام تبریک خود به مناس��بت 
هفته دولت گفت که روان سازی فضای کسب و کار و تکریم کارآفرینان دغدغه 

مدیران در دولت جدید قرار گیرد. 
به گزارش ایس��نا،  دکتر حس��ین امیری خامکانی، رئیس مجمع نمایندگان 
اس��تان کرمان در مجلس شورای اسالمی در پیامی ضمن تبریک هفته دولت 
گف��ت:  مجمع نمایندگان اس��تان کرم��ان رجا واثق دارد ک��ه دولتمردان در 
کش��ور و استان کرمان و در این روزهای س��خت بیکاری و اقتصاد به ویژه در 
آغاز دولت جدید تالش خود را جهت به ثمر رس��یدن برنامه ها و قراردادها در 
اش��تغال و نیز پروژه های زیرس��اختی و عمرانی در توسعه و کاهش مشکالت 

به کار خواهند بست. 

روان سازی فضای کسب و کار دغدغه 
مدیران در دولت جدید قرار گیرد



همه ما ب��ا آگهی ها و تبلیغات رنگارنگی 
که برای تشویق مش��تری به خرید، تولید 
و منتش��ر می ش��وند، آش��نایی داریم ولی 
اصطالح کمپین تبلیغاتی برای بس��یاری 
از ما ناآشناس��ت. در واقع کمپین تبلیغاتی 
چیزی کامل تر و پیچیده تر است و نیازمند 
برنامه ریزی و تالش و هماهنگی بیش��تری 
اس��ت. در ای��ن مقاله که توس��ط س��ایت 
chetor ارائه ش��ده اس��ت می آموزیم که 
کمپین تبلیغاتی چیست و برای برنامه ریزی 
و اجرای آن باید به چه عوامل و مولفه هایی 

توجه کنیم. 
ب��رای آزمای��ش، تع��دادی از کارکن��ان 
بخش های مختلف شرکت خود را انتخاب 
کنید و از آنها بپرسید که کمپین تبلیغاتی 
چیست. با مطرح کردن این پرسش ساده، 
نه تنها در میان ش��رکت های مختلف، بلکه 
در بین کارکنان یک شرکت نیز پاسخ های 
متفاوتی خواهید ش��نید. در واقع، کمپین 
تبلیغات��ی، اطالعی��ه، تبلیغ��ات، تروی��ج، 
آموزش، پیشنهاد خرید، بازاریابی مستقیم 
یا وب سایت نیست، بلکه ترکیبی از تمامی 
این موارد اس��ت. هر بازاری��اب می تواند از 
هر یک از تاکتیک های گفته ش��ده در باال 
به تنهایی اس��تفاده کند، ول��ی در چنین 
مواقع��ی نمی ت��وان گفت ک��ه او کمپینی 
تبلیغات��ی ب��ه راه انداخته اس��ت؛ او فقط 
از تاکتیک��ی موقتی، برای اص��الح بازار یا 
وضعیت کسب و کاری موقتی استفاده کرده 
است. در مقابل، کمپین تبلیغاتی، سیستم 
برنامه ریزی ش��ده ای از ارتباطات است که 
برای ایجاد تغییراتی پایدار و بلندمدت در 
هویت یک برند، یک نگرش یا رفتار طراحی 

شده است. 
وقتی ب��رای ایجاد تاثی��ر در بازار تالش 
می کنی��د، هرگ��ز تاثیری را ک��ه کمپین 
تبلیغاتی بر تی��م فروش داخلی و کارکنان 
شما می گذارد، فراموش نکنید. هر کمپین 
تبلیغاتی و ارتباط��ات آن باید حول منبع 
واحدی از حقیقت ایجاد ش��ده باش��د که 
اهداف، راهبرده��ا، مرور کلی تاکتیک ها و 
مفروض��ات را به طور خالصه بیان می کند. 
اینها مواردی هس��تند که موجب می شوند 
تا رویکردهای بازاریابی یکپارچه، به صورت 
داخل��ی و همچنی��ن ب��ا کمک ش��رکای 

 )channel partners( کانال های توزیع
انجام ش��وند. کمپین تبلیغاتی  که ارتباط 
مناسبی با مخاطب برقرار کرده باشد، برای 
به کار بستن مستقیم و غیرمستقیم کانال، 
حیاتی اس��ت و موجب شفافیت نقش ها و 

مسئولیت های فروش و بازاریابی می شود. 
ب��ا در نظر گرفت��ن بخش های ف��راوان 
تأثیرگذار در یک کمپین مانند افراد و وظایف 
درگیر با موضوع و سرمایه گذاری  های بزرگ 
در معرض خطر، برخورداری از س��اختاری 
یکپارچه برای کمپین های تبلیغاتی اهمیت 
زیادی دارد و این به معنی داش��تن چیزی 
بیش از صرفا چک لیستی از تاکتیک هاست. 
در کمپی��ن تبلیغاتی باید منابع مورد نیاز، 
ش��رکت کنندگان درگیر در آن و پیام هایی 
که به بازار منتقل می ش��وند، تعریف شوند 
و کمپی��ن باید در جه��ت به جنب و جوش 
انداختن س��ازمان، حول تالشی واحد برای 
ایج��اد تاثیری مثبت در ش��رکت، حرکت 

کند. 
بنابراین هر کمپین تبلیغاتی برای رسیدن 
به سطح مورد نیاز هماهنگی و تاثیرگذاری، 
به چه مولفه هایی نیاز دارد؟ این پرس��ش 
موجب می شود بر تعداد انگشت شماری از 

موضوعات کلیدی، تمرکز کنیم. 
- آش��کار ک��ردن محص��ول و خدمات: 

پوشش اطالعاتی
- توج��ه به اش��خاص: تقاض��ا و جذب 

مخاطب هدفمند
- انتقال پیام از طریق نوش��تن: توانایی 

فروش
- در تواف��ق بودن: ارتباط��ات داخلی و 

آموزش
- ب��ه دس��ت آوردن ح��ق پیش��نهاد: 

پیشنهادهای تجاری
- جذب مشتری ها: ترویج های مشتری.

۱- آشکار کردن محصول و خدمات: 
پوشش اطالعاتی

فرض کنید که خدم��ات یا محصوالتی 
عالی دارید که کسی اطالعی از آنها ندارد. 
در ای��ن حالت چ��ه کاری انجام می دهید؟ 
احتم��اال اطالعیه های��ی می نویس��ید و در 
روزنامه ها، مجالت، ش��بکه های تلویزیونی 
و رادیوی��ی تبلیغ می کنید. چ��ه کارهای 

دیگری انجام می دهید؟ ش��اید از تبلیغات 
اینترنتی استفاده کنید، وبالگی راه اندازی 
کنید، پادکست ضبط کنید، وبینار برگزار 
کنی��د و از بهینه س��ازی ب��رای موتورهای 
جس��ت وجو )برای افزایش بازدیدکنندگان 
س��ایت و مخاطبان خود( اس��تفاده کنید. 
به عالوه می توانید در رسانه های اجتماعی 
مانند فیس ب��وک، توییت��ر و ... نیز حضور 
داشته باشید و دنبال کنندگانی برای خود 
جمع آوری کنید. با انج��ام این کارها برند 

شما مطرح می شود و به شهرت می رسد. 
با فرض در دس��ترس ب��ودن منابع الزم 
)نیروی انسانی، تخصص و بودجه( ممکن 
اس��ت که برای رس��اندن پیام خ��ود، تنها 
از تع��دادی از این تاکتیک ه��ای بازاریابی 
اس��تفاده کنی��د. ممک��ن اس��ت از رادیو 
و تلویزی��ون اس��تفاده کنی��د و به س��راغ 
فیس ب��وک یا توییتر نروید ی��ا از تبلیغات 
اینترنت��ی اس��تفاده کنید و بهینه س��ازی 
برای موتورهای جس��ت وجو  )SEO( را از 
قلم بیندازید. حتی اگر از چند مورد از این 
ابزارهای بازاریابی اس��تفاده کنید، چگونه 
می خواهید آنها را طوری با هم تلفیق کنید 
که به درس��تی با هم کار کنند و اثربخشی 
کمپی��ن تبلیغاتی ش��ما را افزایش دهند؟ 
چگونه می خواهید از میان این تاکتیک های 
گوناگ��ون، پی��ام خود را ب��ه مخاطبان تان 
برسانید؟ استراتژی بازاریابی بلندمدت شما 
چیس��ت؟ کدام تاکتیک ها برای مخاطبان 

هدف شما، بیشترین کارایی را دارند؟ 
بهینه سازی عملکرد وب سایت،  آیا 
بخش�ی از اقدامات الزم برای کمپین 

تبلیغاتی شما به شمار می رود؟ 
در اواخر دهه ۱۹۹۰، وب سایت ها منبع 
اصلی اطالعات برای مش��تریان بودند. ولی 
امروزه، مصرف کنندگان از طریق یوتیوب، 
فیس ب��وک، توییتر، اپلیکیش��ن های تلفن 
همراه، گفت وگو های آنالی��ن و... با برندها 
تعامل دارند. بهینه سازی عملکرد وب سایت  
)WPO( مرزی است که هنر و علم را در 
تالش برای دیده ش��دن در دنیای مجازی، 
به ه��م پیوند می دهد. WPO  گام بعدی 
در روند تکاملی بهینه سازی برای موتورهای 
جس��ت وجو اس��ت که دیگر برای داشتن 
پوش��ش موثر در فضای دیجیت��ال امروز، 

کافی نیست. رویکرد ش��ما باید بر مبنای 
س��ئو و گسترش برند در س��ایر حوزه های 
آنالین )یعنی جایی که در آن مش��تری به 
دنبال ش��ما می گردد( اس��توار شده باشد. 
اگر جایگاه س��ازی برند خود را با استفاده از 
تاکتیک های دیجیتالی )تبلیغات از طریق 
 ،)search advertising( جس��ت وجو 
رس��انه های اجتماع��ی، مدیریت ش��هرت 
 ،)reputation management(
 )content marketing( بازاریابی محتوا
و روابط عمومی انجام دهید، جایگاه سازمان 
خ��ود را به صورتی تثبیت خواهید کرد که 
به مردم امکان می دهد در هر زمان و مکانی 
که در حال جس��ت وجو هس��تند، شما را 
بیابند. WPO برای هر کاری که به صورت 
آنالین انجام می دهید، اثری فزاینده ایجاد 

می کند. 

حتما نتایج به دست آمده را بسنجید
چرا بس��یاری از تالش های بازاریابی با 
شکست مواجه می ش��وند؟ مسلما دلیل 
آن این نیس��ت که تابل��وی تبلیغاتی یا 
آگهی تلویزیونی ساخته ش��ده، به اندازه 
کافی خالقانه نیس��ت یا وب س��ایت شما 
گیرای��ی کافی را ندارد، بلکه بس��یاری از 
تالش ها به این دلیل با شکس��ت مواجه 
می شوند که فاقد تفکری ساختارمند در 
م��ورد اهداف واقع��ی کمپین تبلیغاتی و 
مجموعه ای از معیارهای س��نجش عینی 
و بی طرفانه، برای شناس��ایی موفقیت یا 

شکست هستند. 
با اجرای هر تاکتی��ک، باید چارچوبی 
تحلیل��ی را ب��رای ارزیاب��ی تالش ه��ای 
بازاریاب��ی خ��ود ایج��اد کنی��د. اهداف 
کسب و کار باید به اهداف کمپین تبلیغاتی 
ترجمه شوند و معیارهای سنجش دارای 
اهمیت، شناسایی ش��وند و اهدافی قابل 
س��نجش ب��رای اندازه گیری اثربخش��ی 
کلی کمپی��ن تبلیغاتی تعیین ش��ود. با 
اندازه گیری و س��نجش دقیق و درس��ت 
تالش ه��ای بازاریابی، به س��رعت متوجه 
می ش��وید که آیا کمپین تبلیغاتی شما 

موفق و موثر بوده است یا خیر. 
 ادامه دارد. . . 
capstrat.com :برگرفته از

چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟  )بخش اول(
کلید

آشنایی با اصول آگهی تبلیغاتی 
به عنوان تکنیک فروشندگی

تبلیغ کردن به عنوان اصلی ترین هنر فروشندگی 
بای��د دارای ویژگی هایی باش��د ت��ا بتواند مخاطب 
مورد نظر و مش��تریان را عالوه ب��ر اینکه با کاال یا 
خدمات مورد نظر آش��نا می کن��د، موجب ترغیب 
و جذب مش��تریان به س��مت خرید کردن کاال یا 
خدمات ش��ود. به گزارش پ��ارک بازاریابی ایران، 
برای اینکه آگهی تبلیغاتی شما چنین ویژگی هایی 
را داش��ته باشد، باید اصولی را رعایت کنید که در 
ادامه این مقاله س��عی شده است به مهم ترین آنها 
اشاره شده و به توضیح این اصول پرداخته شود. 

۱- درک صحیح اصول و مبانی تبلیغات
یک��ی از مهم ترین نکات و اصول این اس��ت که 
ش��ما بتوانی��د ه��دف از تبلیغ��ات را درک کرده 
و دی��دگاه درس��تی در خصوص تبلی��غ کردن و 
ویژگی های یک تبلیغات خوب اخذ کنید. براساس 
نظ��ر صاحب نظران در این ح��وزه، افزایش میزان 
فروش را می توان مهم ترین هدف تبلیغات نام برد. 
بر خالف برند سازی که در آن به دنبال تثبیت نام 
تجاری در اذهان مخاطبان و مش��تریان هس��تیم، 
هدف از تبلیغ کردن رسیدن به باالترین فروش و 
سود ممکن است. در نتیجه زمانی که شما بتوانید 
از طری��ق تبلیغات، میزان فروش خود را باال ببرید 
و به س��ود مورد نظر خود برسید به موفقیت الزم 

در زمینه تبلیغات دست پیدا کرده اید. 

-2 اتخاذ عکس العمل صحیح در برابر شکست 
تبلیغات

در صورتی که ش��ما در زمینه تبلیغات یک کاال 
یا خدمات با شکست مواجه شدید و نتوانستید به 
فروش و سود مورد نظر خود برسید، باید به جای 
اینکه ب��ه توجیه برنامه ها و ش��یوه تبلیغاتی خود 
بپردازید یا بخواهید شکست برنامه ها و آگهی های 
تبلیغات��ی خ��ود را نادی��د بگیری��د و همچنان بر 

درست بودن آن پافشاری کنید، باید تالش کنید 
به شیوه منطقی و واقع بینانه با این مشکل رو به رو 
شده و به تجزیه و تحلیل و بررسی دالیل احتمالی 
که موجب شکست برنامه تبلیغاتی شما شده است 
بپردازی��د تا بتوانید به راه حل های مناس��ب جهت 
اصالح ش��یوه تبلیغاتی خود دس��ت پیدا کرده و 
برای بهب��ود آن اقدام کنید. در صورتی که چنین 
نگرش واقع بینانه ای نداش��ته باشید نمی توانید در 

زمینه تبلیغات موفق عمل کنید.

3-  از دیدگاه مشتریان به کاال نگاه کنید
یک��ی از مس��ئولیت های مه��م فروش��ندگان یا 
تولیدکنندگان کاال این اس��ت که کاال یا خدمات 
م��ورد نظر را از دیدگاه مش��تریان در نظر بگیرند 
ن��ه به عن��وان تولید کنن��ده و فروش��نده کاال؛ در 
صورتی که ش��ما بتوانید کاالی تولید ش��ده خود 
را از دیدگاه مشتریان بنگرید، می توانید به مزایا و 
معای��ب آن پی برده و در تبلیغات از بزرگنمایی و 
پیام های دور از واقعیت اجتناب کنید و در نتیجه 
اعتماد مش��تریان و مخاطبان را به دس��ت آورید. 
جلب اعتماد مش��تریان و مخاطبان در آگهی های 
تبلیغاتی بس��یار مهم بوده و این اصل تنها زمانی 
می تواند عملی ش��ود که ش��ما فقط به جنبه های 
مثبت کاالی خود به دلیل کس��ب سود و افزایش 
فروش تأکید نکنید، بلکه کاستی موجود در کاالی 
تولید ش��ده خود را نیز همواره در نظر بگیرید. در 
صورتی که جنبه های منفی کاال و خدمات خود را 
نیز بدانید و خودتان را به عنوان یکی از خریداران 
و مش��تریان کاالی خود در نظر بگیرید می توانید 
صادقانه تر با مشتریان خود برخورد کرده و اعتماد 

و حمایت مشتریان را بیشتر جلب کنید. 

4- اهمیت دادن به سود و منفعت مشتریان
یکی از مهم ترین اصولی که بس��یار بدان تأکید 
می ش��ود این است که آگهی یا پیام تبلیغاتی شما 
باید س��ود و منفعت��ی را که مش��تریان از کاال یا 
خدمات شما می برند در نظر بگیرد. برای مشتریان 
این مسئله که شما شرکت بزرگ یا مهمی هستید 
چندان مهم نیس��ت، بلکه چیزی که اهمیت دارد 
این اس��ت که می خواهند کاالی مورد نیاز خود را 
با بهترین ش��رایط تهیه کنند و می خواهند بدانند 
وقتی با ش��ما معامله می کنند چقدر سود کرده و 
چه مزایایی را می توانند کسب کنند. بنابراین تنها 
نکته ای که همواره باید در پیام های تبلیغاتی خود 
به آن توجه کنید مطرح کردن منافعی اس��ت که 
مشتریان شما می توانند از طریق معامله با شما به 

دست بیاورند. 
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در آگهی تبلیغاتی باال برای محصول StaSoft، فرد خشنی مانند سیلوستر استالونه به صورت کاریکاتوری پارچه ای نمایش داده شده و ترکیب 
شعار تبلیغاتی »حتی سخت ترین ها را هم نرم می کند« با پرتره  پارچه ای، ترکیبی طنزآمیز و مهم تر از همه، جذاب و به یادماندنی را به وجود آورده 

است.

ایستگاه تبلیغات

 نویسندگی تبلیغات 
و مارکتینگ موفق

آیا می خواهید نوش��تن تان عالی باشد؟ سرراست 
و س��اده بنویسید. کاری کنید که با خواننده ارتباط 
برقرار کند و او را تس��خیر س��ازد. نوشته های عالی 
همیش��ه واضحند، اما اغلب نوش��ته های مربوط به 
مارکتینگ دچار مشکالت زیر است چون نویسنده: 

- از رفتن سر اصل مطلب ناتوان است. 
می کن��د.  اس��تفاده  مجه��ول  جم��الت  از   - 

)فاعل کارها معلوم نیست.( 
- بدون آنکه واقعا نیازی باش��د از واژگان دش��وار 
استفاده می کند، به عبارتی استفاده های بی مورد از 

کلمات پیچیده و مبهم دارد. 
- به جای زمان حال، از افعالی با زمان های دشوار 

استفاده می کند. 
 در نتیجه چنین نوشته هایی خوانندگان را خسته 

یا سردرگم می کنند. 
به گ��زارش هورموند اگر می توانی��د راه جدیدی 
را برای رس��اندن منظ��ور خود بیابی��د، همین کار 
را انج��ام دهید. از ی��اد نبرید که اگ��ر می خواهید 
نوش��ته ش��ما دارای قدرت متوقف س��ازی باش��د، 
بای��د اصال��ت و ش��گفتی داش��ته باش��د، ام��ا از 
هم��ه مهم ت��ر، مطمئن ش��وید که س��اده و واضح 
 می نویس��ید. وقتی مدیر روابط مش��تریان شرکت

گرف��ت  تصمی��م   )insights for training(
اطالعی��ه ای درباره موارد جدید موجود در س��ایت 
ش��رکت برای مشتریان بفرس��تد، شرکت دو هفته 
پیش از فرس��تادن ایمیل ها ش��روع به کار و تبادل 
نظ��ر کرد. در ابتدا ای��ن اطالعیه صفحه ای طوالنی 
بود با بس��یاری اطالعات و تصاوی��ر جالب، اما چه 
کس��ی ایمیلی یک صفحه ای را می خواند؟ در آخر 
آنقدر آن را چالند که به دو جمله خالصه ش��د که 
صرف��ا می گفت چه تغییراتی ص��ورت گرفته و چرا 
دانس��تنش برای مردم جالب اس��ت. واضح و ساده 
بود و بس��یار احتمال داشت که مشتریان بالقوه آن 
را واقعا بخوانند، بفهمند و براس��اس آن عمل کنند. 
ش��رکت نمی خواس��ت جایزه ادبی پولیتزر را ببرد، 

صرفا می خواست ارتباط برقرار کند. 
فقط با نوش��تن و س��پس بازنویس��ی و بازنویسی 
مجدد آن می توانید به اصل و جوهر ارتباط دس��ت 
یابید. دوباره کار کنید، مجددا به تفکر بنش��ینید و 
نوش��ته های تان را مکررا خالصه کنی��د؛ تا آنجا که 
آنچه به دست می آید با وضوحی خیره کننده منظور 
ش��ما را انتقال دهد و پس از آنکه منظورتان را بیان 

کردید سخن اضافه ای نگویید. 

تهیه معیار قضاوت آگهی
از آنجا که هدف ش��ما تحریک مشتریان به پاسخ 
دادن اس��ت، تبلیغات دارای پاسخ مستقیم وظیفه 
دش��واری اس��ت. ش��ما باید درک کنید ک��ه اکثر 
تعامالت میان آگهی ش��ما و مشتریان احتمالی تان 
نمی توانند پاس��خی را که می خواهید برانگیزند. به 
گزارش هورموند، ناکامی شایع ترین و محتمل ترین 
پیامد تبلیغات دارای پاس��خ مس��تقیم اس��ت. پس 
هدف حقیقی ش��ما به حداقل رساندن این ناکامی 

است. به آمارهای زیر نگاه کنید: 
- یک تبلیغ تمام صفحه در مجالت، معموال بین 
۰٫۰۵ ت��ا ۰٫۲ درصد از تیراژ را برمی گرداند )میزان 
برگشت عبارت اس��ت از درصدی از خوانندگان که 
با تلفن یا نامه، بس��ته به دستورالعمل تبلیغ به آن 
پاس��خ می دهند(. پس از یک آگهی مناس��ب فقط 
می توانید دو پاسخ در هر هزار نسخه داشته باشید. 

خیلی بد است، نه؟ 
- نامه های ارس��ال مس��تقیم که به نش��انی افراد 
فرستاده می ش��وند، معموال حدود ۰٫۵ تا ۵ درصد 
اسامی فرستاده ش��ده را باز می گردانند. پس از هر 
نامه مناسب، می توانید انتظار ۵۰ پاسخ در هزار نفر 
را داشته باشید. بهتر است اما هنوز خیلی بد است. 
- ارس��ال مس��تقیمی ک��ه محصول ش��ما را بین 
مجموع��ه ای از محص��والت نش��ان می ده��د مثل 
کاتال��وگ یا یک دس��ت ورق، پاس��خ های بس��یار 
کمت��ری را به دنبال دارد. برای آنکه ایده ای تقریبی 
از میزان پاس��خ ها به دست بیاورید، آن رقم ۵۰ در 
هزار را ب��ر تعداد محصوالت رقیب، تقس��یم کنید. 
)ج��ای دهی خوب محصول تان در آن مجموعه این 
میزان پاس��خ دهی را بهتر می کن��د. هرگونه تمایل 
مش��تریان به خرید چند مورد از محصوالت موجود 
در کاتالوگ نیز همین اثر را دارد(. مثال اگر محصول 
شما روی کارت پستالی در بین یک دسته ۵۰ تایی 
کارت پستال های بسته بندی شده قرار داشته باشد، 
حداکثر پاس��خی که دریافت می کنید، احتماال یک 
در هزار اس��ت. این واقعا نامطلوب اس��ت، مگر آنکه 
محصول ش��ما آنقدر گران قیمت باش��د که فروش 
تعداد کمی از آن نیز س��ود خوبی برای تان داش��ته 

باشد. 
- ی��ک مرکز مارکتین��گ از راه دور که به فهرس��تی 
از مش��تریان دارای صالحی��ت تلف��ن می زن��د تا حدی 
نتیجه بخش تر است. این مرکز احتماال برای محصولی که 
به مشتریان مربوط باشد، ۰٫۷۵ تا ۵درصد پاسخ دریافت 
خواهد کرد اما این میزان برای کوش��ش های فروش بین 
شغلی ممکن اس��ت تا ۱۵درصد افزایش داشته باشد. با 
این همه، ناکامی های مارکتینگ از راه دور بسیار بیشتر 
از موفقیت های آن اس��ت و CMP آن نیز اغلب باالتر از 

ارسال مستقیم است زیرا کار فشرده تری می طلبد. 
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معرفی 7 وب سایت برتر بازاریابی هوش بازار و کاربرد آن در بازاریابی
در جهان

این روزها با توسعه اینترنت و وبالگ نویسی روز به روز 
بر تعداد وب س��ایت هایی که به ص��ورت تخصصی به 
مباحثی در حوزه بازاریابی می پردازند، افزوده می شود، 
بنابراین برای کسانی که به دنبال مباحث علمی به روز 
و مناسب برای تخصص خود می گردند، انتخاب منابع 
صحیح و وب س��ایت برتر بازاریابی ضروری اس��ت.  به 
گ��زارش ibazaryabi، پنج وب س��ایت برتر بازاریابی 
ک��ه به صورت تخصصی به مباحثی همچون بازاریابی، 
برندینگ، ف��روش، بازاریابی اینترنتی و روابط عمومی 

می پردازند، به شرح زیر است. 

وبالگ HBR از وبالگ های حوزه بازاریابی
  Harvard Business Review یا همان HBR وبالگ
از تخصصی ترین وبالگ های حوزه بازاریابی و کارآفرینی 
اس��ت. این وب س��ایت یک نه��اد غیرانتفاعی متعلق به 
دانش��گاه هاروارد است.  ماموریت این وب سایت تغییر و 
بهبود دنیای مدیریت و بازاریابی است.  این وبالگ اغلب 
نتایج پژوهش های بسیار بزرگی را که توسط دانشجویان 
دکترا یا اساتید بسیار مش��هور انجام می شود در سایت 
خود منتش��ر می کند.  این نشریه با حدود ۴۵۰ کارمند 
که در بوستون مستقر هستند، به فعالیت می پردازد.  آنها 
همچنین دفاتر دیگری در نیویورک، هند و انگلیس دارند 
که با تولید محتوای بسیار تخصصی به دنبال دستیابی به 

مخاطبان سه بازار هستند: 
- مدرسان دانشگاهی

- صاحبان کسب وکارهای بزرگ
- صاحبان کسب وکارهای کوچک.

وبالگ sales hacker از وبالگ های حوزه فروش
ف��روش یکی از بزرگ ترین مش��کالتی اس��ت که 
کس��ب وکارهای ام��روزی با آن دس��ت و پنجه نرم 
می کنند.  فروش یک علم بس��یار بزرگ و تخصصی 
اس��ت، اما بسیاری از افراد هس��تند که آن را بیشتر 
هنر می دانند تا علم.  با اینکه وب س��ایت های بسیار 
زیادی در ح��وزه فروش وجود دارند اما وب س��ایت 
Sale hacker یکی از بهترین آنها به شمار می آید. 
عالوه بر این وب سایت می توانید از مطالب موجود 

در بخش فروش هاب اسپات نیز استفاده کنید. 

وبالگ brand unique از وبالگ های حوزه برندینگ
کمتر وبالگ��ی را می توانید پیدا کنید که به صورت 
تخصص��ی در ح��وزه برندینگ فعالیت کن��د.  یکی از 
مزیت های رقابتی وبالگ برند یونیک این است که تنها 
بر موضوع برندینگ تمرکز کرده و به صورت تخصصی 
به این موضوع می پردازد.  با خواندن محتوای بس��یار 
قدرتمند آنه��ا به راحتی می توانید عوامل تأثیرگذار بر 

برندینگ کسب وکار خود را شناسایی کنید.
 

Inc  از وبالگ PR بخش
وب س��ایت inc ب��ا اینکه روی موضوع��ات مختلفی 
همچون تکنولوژی، رشد، نوآوری و... تمرکز کرده است، 
با این  حال یکی از بهترین تولیدکنندگان محتوا در حوزه 
روابط عمومی اس��ت.  در ای��ن بخش می توانید مطالب 
آموزشی مرتبط با روابط عمومی را ببینید و همین طور از 

جدیدترین اخبار حوزه روابط عمومی آگاه شوید. 

وبالگ  Hubspot از وبالگ های حوزه بازاریابی 
اینترنتی

هاب اس��پات را می توان بهتری��ن وبالگ در حوزه 
بازاریاب��ی درونی و بازاریابی اینترنتی دانس��ت.  این 
وبالگ خود نیز از راهکارهای بازاریابی اینترنتی بهره 
گرفته و شهرتی که به دست آورده نشان می دهد که 
آموزه ه��ای آنها واقعا به درد بخور و کارآمد اس��ت، 
همچنین هاب اس��پات دوره های بس��یار معتبری را 
به صورت اینترنتی برگزار می کند.  شما می توانید از 
ویدئوهای آموزشی آنها در حوزه های مورد عالقه تان 
استفاده کنید، سپس در همان سایت آزمون بدهید 

و مدرک معتبر بین المللی دریافت کنید. 

دیگر وبالگ های مفید
ع��الوه بر وبالگ هایی که معرف��ی کردیم، هزاران 
وبالگ خ��وب و مفید دیگر نیز در ح��وزه بازاریابی 
مشغول به فعالیت هستند. شما با جست وجوی یک 
کلیدواژه مناس��ب می توانید به مطالب خوبی دست 
پیدا کنید، ام��ا اگر به دنبال آموزش مداوم و به روز 
بودن هس��تید، دنبال کردن وب س��ایت ها می تواند 
راهکار مناس��بی باشد.  در ادامه دو وب سایت خوب 

دیگر را نیز به شما معرفی می کنیم. 

وبالگ فوربس
فوربس یکی از مشهورترین مجله  های اقتصادی آمریکایی 
است که هر دو هفته یک بار منتشر می شود.  فوربس عالوه 
بر نشریه، یکی از مشهورترین و به روزترین وبالگ های حوزه 

بازاریابی، اقتصاد و مدیریت را در اختیار دارد. 

entrepreneur وبالگ
اگر به دنبال وب س��ایتی هستید که بیشتر در حوزه 
کارآفرینی باش��د و مطالبی کوتاه و ارزش��مند در این 
حوزه در اختیار شما قرار دهد، ما سایت آنترپرونر را به 
شما توصیه می کنیم.  این وبالگ مطالبی در حوزه های 
مختلف کس��ب وکار دارد، اما بیش��تر آنه��ا رنگ وبوی 

کارآفرینی دارند. 

مقایسه بازاریابی برای استارتاپ ها 
و شرکت های بزرگ

بازاریابی یکی از ارکان اصلی هر ش��رکتی، فارغ از 
ابعاد و س��ابقه آن اس��ت. این عملیات، ش��باهت ها و 

تفاوت هایی در انواع سازمان های مختلف دارد. 
به گ��زارش زومی��ت، ب��اور عموم��ی در اینترنت 
در ارتب��اط ب��ا بازاریابی این اس��ت ک��ه بازاریابی در 
استارتاپ ها، تفاوت بسیار زیادی با شرکت های بزرگ 
دارد. وب سایت Inc در مصاحبه ای با تاد ویلمز، یکی 
از بازاریاب��ان باتجربه که با هر دو نوع ش��رکت ها کار 
کرده، به این مسئله پرداخته است. تاد ویلمز در حال 
 Movie Guidesحاضر معاون بازاریابی اس��تارتاپ

است. 
ت��اد س��ال های زیادی ب��رای ش��رکت های بزرگ 
همچون SAP، PayPal و Peoplesoft کار کرده 
اس��ت. او در پاسخ به این س��وال که در بدو ورود به 
دنیای اس��تارتاپی چه چی��زی او را هیجان زده کرده 

این گونه پاسخ می دهد: 
من ش��نیده ب��ودم ک��ه اکوسیس��تم اس��تارتاپی 
تفاوت هایی با شرکت های باسابقه دارد، اما اکنون که 
در یک��ی از آنها مش��غول به کار هس��تم، به این باور 
رسیده ام که تفاوت زیادی بین این دو سیستم وجود 
ندارد. فش��ارها، کمبود منابع و این حقیقت که برای 
هر کاری باید خودتان ش��خصا دس��ت به کار شوید، 
اینج��ا هم وج��ود دارد. اگرچه ممکن اس��ت محیط 
کاری اس��تارتاپ کمی متفاوت باش��د، اما فشارها و 
وظایف در این ش��رکت ها مانند یک ش��رکت بزرگ 

است. 
از آنجای��ی که اس��تارتاپ ها، منابع محدودی برای 
هزین��ه ک��ردن در مس��یر بازاریابی دارن��د، به نظر 
می رسد شرایط برای تیم های بازاریابی آنها به نسبت 
شرکت های بزرگ، دشوارتر باشد. اما تاد معتقد است 
ش��رکت های بزرگ با وجود داشتن منابع، فشارهای 
بیشتری را تحمل می کنند. آنها این ترس را دارند که 
رقیبان جدید، بازار را از دست شان بربایند. از طرفی 
اس��تارتاپ ها هم باید حساب هر هزینه حتی کوچک 
خود را داش��ته باشند و با حساس��یت باالیی در امر 

بازاریابی هزینه کنند. 
ت��اد در مقایس��ه عملک��رد روزان��ه بازاریاب��ی در 
شرکت های بزرگ و استارتاپ ها، معتقد است هر دو 
این شرکت ها انتظارات زیادی از تیم بازاریابی دارند. 
در ش��رکت های بزرگ، ش��ما منابع کافی در اختیار 
داری��د اما انتظارات نیز به نس��بت همی��ن منابع باال 
اس��ت و باید به نقاط عطف بزرگی دست پیدا کنید. 
اس��تارتاپ ها که منابع محدودی دارند نیز انتظارات 
باالیی از تیم بازاریابی دارند و به نسبت می توان گفت 
در هر دو ش��رایط، کار برای تیم بازاریابی حساس و 
دش��وار است. البته مزیت شرکت بزرگ این است که 
اجازه اش��تباه کردن در آن، بیشتر از استارتاپ است. 
از طرفی، در استارتاپ ها به عملکرد نزدیک تر هستیم 
و اقداماتی که برای رسیدن به نقاط عطف مورد نیاز 

است، قابل انجام تر هستند. 

از آنجای��ی که تاد در هر دو نوع ش��رکت س��ابقه 
اجرای��ی دارد، از او پرس��یده ش��د که ب��رای تبدیل 
ش��دن به یک بازاریاب حرفه ای در ش��رکتی باسابقه 

و استارتاپ یا هر دو، چه اقداماتی باید انجام داد: 
م��ن اعتقاد دارم که اس��تعداد و مهارت الزم برای 
موفقی��ت در هر ش��رکتی، یکس��ان اس��ت. در همه 
ش��رکت ها به بازاریابی نیاز اس��ت که روی مشتریان 
تمرکز دارد، رفتار آنها را شناس��ایی و تحلیل می کند 

و از اتفاقات جاری بازار کار اطالع کافی دارد. 
تیم بازاریابی بیش از هر بخشی در سازمان، درباره 
بازار اطالعات دارد. در گذشته، بازاریابان کمتر به امر 
مدیریت و جهت دهی ش��رکت وارد می شدند، اما در 
حال حاضر، تمام اطالعات اساسی در اختیار آنها قرار 
دارد و می توانند مسیر حرکت شرکت را تعیین کنند. 
تاد در انته��ای صحبت هایش به این نکته اش��اره 
می کند که ماهیت سریع استارتاپ ها نباید باعث شود 
که مدیران ش��ان با عجله رفتار کرده و تصمیم گیری 
کنن��د. او ب��ه بازاریابان اس��تارتاپ ها توصیه می کند 
درک کنند که در یک شرکت نوپا، خیلی از کارها را 
باید خودشان انجام دهند. او در پایان توصیه می کند 
که مطالعه ب��ازار را در اولویت خود ق��رار دهند و از 
اطالعات فراوانی ک��ه دریافت می کنند، ترکیب الزم 

برای موفقیت بازاریابی را کشف کنند. 
INC :منبع

کارگاه بازاریابیایستگاه بازاریابی

ه��وش بازار مجموع��ه ای از فعالیت ها را 
توضیح می ده��د که با اس��تفاده از منابع 
اطالعاتی موج��ود، نمایی از ب��ازار را ارائه 
می کن��د که ش��رکت به کم��ک آن درک 
می کند چه اتفاقاتی در بازار رخ می دهد، چه 
مسائلی وجود دارد، رقبا چه کارهایی انجام 
می دهند، مشتری ها یا مصرف کنندگان چه 
کاری انجام می دهند )برای مثال شبکه های 
اجتماعی( و پتانس��یل های احتمالی بازار 
برای محصوالت یا خدمات جدید، با توجه 
به فعالیت ها و پاسخ های پیشین چیست؟ 

به گزارش سایتchetor، به طور کلی با 
توجه به منبع داده ها می توان هوش بازار را 

به سه حوزه تقسیم کرد: 
- هوش بازار مبتنی بر داده های بیرونی

- بررسی شبکه های اجتماعی 
- هوش بازار مبتنی بر داده های درونی. 

دو دس��ته آخ��ر ب��ا عن��وان کالن داده 
بازتعریف ش��ده اند اما از ه��وش بازار برای 
اش��اره به جمع آوری و بررس��ی اطالعات 
بیرونی مانند تحلی��ل گزارش ها، داده های 
مالی رقبا، بررسی نش��ریات یا شبکه های 
اجتماعی نیز اس��تفاده می شود. در هوش 
بازاریاب��ی توج��ه از اطالع��ات داخلی که 
چشم اندازی از بازار و رفتار مشتری ها فراهم 
می کنند، برداشته ش��ده است و بیشتر به 
س��مت منابعی مانن��د پایگاه ه��ای داده، 
فهرست مش��تری های بالقوه، فعالیت های 
وب سایت، تاریخچه تراکنش ها، کارت های 

وفاداری و...سوق داده شده است. 
هوش بازار براساس داده های بیرونی

هوش بازار براس��اس داده ه��ای بیرونی، 
به طور معمول با بررس��ی منابع اطالعاتی 
ثانویه به  دست می آید که معموال از طریق 
تحقیق��ات ثانویه و انجام فرآیند بررس��ی 
پیوس��ته یا شبه پیوس��ته انجام می ش��ود. 
اغلب، این کار به معنی منبع یابی و تحلیل 
داده ه��ای منتشرش��ده به منظور س��اخت 
تصویری از بازار و پاس��خ به پرس��ش های 
تجاری خاص اس��ت. برای مثال پتانسیل  
بازار چقدر است، برنامه احتمالی آینده رقبا 
چه خواهد بود، مشتری ها چه قیمت هایی 
پرداخ��ت خواهند کرد، بهتری��ن راه برای 

ورود به بازار چیست؟ 
نکته کلیدی برای موفقیت در تحقیقات 
ثانویه، برخ��ورداری از توانایی دنبال کردن 
منابع اطالعاتی و تحلیلگر ماهری است که 
بتواند نه تنها داده ها، بلکه داس��تان پش��ت 
داده ها را نیز بخواند. برای مثال تش��خیص 
بدهد که رقبای شما چه کسانی هستند و 
جایگاه  آنها را در بازار، در مقایسه با جایگاه 
ش��ما تحلیل کند و نق��اط ضعف و قوت و 
نش��انه های توس��عه جدید را پیدا کند یا 
کانال ه��ای ش��رکای بالقوه ی��ا مکان های 
جدید را برای تاسیس دفتر تشخیص بدهد. 
متخصصان هوش بازار می توانند چیزهایی 
را که به چشم دیده نمی شوند و در داده ها 
به آنها توجه نش��ده اس��ت پیدا کنند. آنها 
همچنی��ن مه��ارت خوبی در اس��تفاده از 
داده های جزئی، مانن��د گزارش های مالی 
دارن��د تا عملک��رد کل��ی را ارزیابی کنند. 
برای مثال آیا افزایش درآمد به خاطر رشد 
قیمت ها بوده است یا افزایش میزان فروش. 

بسیاری از شرکت ها برای کمک به هوش 
بازار درونی یا تحلیل بازار، از منابع بیرونی 
مانند اتاق های تحلیل اس��تفاده می کنند 
که نه تنها داده ه��ا را فراهم می کنند، بلکه 
براس��اس ارتباط ش��ان ب��ا تامین کننده ها 
و دیگ��ر ش��رکت ها، تفس��یر و توصیه ای 
نیز درخص��وص تصویر کنونی ب��ازار ارائه 
می  کنن��د. بس��یاری از اتاق ه��ای تحلیل، 
همچ��ون کارگزاری می��ان تامین کننده ها 
عم��ل می کنند ک��ه گ��ردآوری اطالعات 
و به اش��تراک گذاش��تن آنه��ا را به صورت 
گس��ترده انجام می دهن��د. اتاق تحلیل در 
برخی از صنای��ع، می تواند داده های دقیق 
و گس��ترده ای داشته باش��د، مانند بررسی 

خرده فروشی. 
هوش رقابتی

یکی از اَش��کال خاص هوش بازار، هوش 
رقابتی اس��ت. این کار به صورتی مس��تمر 
انجام می شود و ش��امل جمع آوری اخبار، 
اس��ناد و دیگر اطالعات مربوط به مشتری 
از منابع مختلف اس��ت. این موارد ش��امل 
جمع آوری اطالعات مربوط به جایگاه بازار 
و پیام های بازار، مش��تری ها یا قرارداد های 
اصلی، اندازه  و ساختار کسب وکار و مسائلی 
مانن��د قیمت گ��ذاری یا س��اختار ایده آل 
معمول معامالت می ش��ود. به عنوان مثال 
این کار ممکن اس��ت ش��امل جمع آوری 
اطالعات مربوط به چ��ک کردن قیمت یا 
جزییات مربوط ب��ه کمپین های تبلیغاتی 
ی��ا پیش��نهادهای ویژه فروش یا بررس��ی 
کانال های جدید کس��ب  اطالع��ات درباره 
محصوالت ی��ا تکنولوژی های جدید )برای 
مثال پتنت ها( باشد. اگرچه هوش رقابتی 
را می توان به صورت پروژه  ای مقطعی انجام 
داد، اما درواقع به علت ماهیت پیوس��ته  اش 
بیشتر به ایجاد س��اختارهایی برای فراهم 
ک��ردن اطالع��ات مرتبط ب��ا رفت��ار رقبا 
مورداس��تفاده قرار می گیرد. به این ترتیب 
می ت��وان از رقبا بازخورد گرف��ت و آنها را 
بررسی کرد نه اینکه صرفا اطالعات مقطعی 
خاصی از آنها به  دس��ت آورد. نکته کلیدی 
این اس��ت که به دالی��ل قانونی و اخالقی، 
تحقی��ق درباره رقبا نباید به هر ش��یوه ای 
انجام ش��ود )برای مث��ال ارائ��ه اطالعات 
نادرست( و باید بر منابع اطالعاتی که منبع 

باز هستند مبتنی باشد. 
برای هوش رقابتی می توان از منابع داده 
اولی��ه ، مانند بازخورد گرفت��ن از تیم های 
فروش، کانال های تامین کنندگان، توزیع یا 
بازخوردهایی مبتنی بر تحقیقات مستقیم 
پیروزی-شکس��ت که معموال برای بررسی 
عملکرد مزایده ها به کار می رود نیز استفاده 

کرد. 
بررسی شبکه های اجتماعی

هوش بازار می تواند به ش��کل فزاینده ای 
ش��امل جم��ع آوری اطالع��ات از مطالب 
اینترنت��ی، توییت ه��ا و دیگر ش��بکه های 
اجتماع��ی باش��د. این نوع »ه��وش بازار« 
می تواند با برخی ش��یوه های تحقیق بازار 
و بررسی روابط عمومی هم پوشانی داشته 
باشد. برای برخی از شرکت ها حجم مطالب 
)کالن داده( در چندی��ن زب��ان و چندی��ن 
حوزه بررسی می ش��ود تا روی آنها تحلیل 

احساسات انجام شود. برای مثال شبکه های 
اجتماعی می توانند اطالعات خوبی درباره 
احساس��ات بازار به محصولی که به تازگی 
معرفی ش��ده اس��ت و همچنین جزییات 
بس��یار دقیق و توصیه هایی ب��رای بهبود 
محصوالت یا خدمات ارائه دهند. اما بخش 
زیادی از این بررس��ی ها، به عنوان بخش��ی 
از ارتباط��ات یا کمپی��ن روابط عمومی، به 
بررس��ی اعتبار می پردازد تا به ش��رکت ها 
هشدار بدهد که نسبت به نظرات منفی یا 
مس��ائلی که از طریق شبکه های اجتماعی 

عمومی شده اند هشیار باشند. 
از نظ��ر داده واضح اس��ت که منابع داده 
بس��یار زی��ادی وج��ود دارد و الزم اس��ت 
ک��ه ابزارهای IT در مقیاس وس��یع برای 
بررسی ش��بکه های اجتماعی وجود داشته 
باش��ند تا مانند ی��ک موتور جس��ت وجو 
داده های بیشتری را از سایت های مختلف 
جمع آوری و س��پس این داده ها را تحلیل 
کنند تا اطالعات سودمندی به  دست آورند. 
جمع آوری داده ، برخی از مسائل اخالقی را 
نی��ز با خود به همراه م��ی آورد، برای مثال 
به وی��ژه در برخ��ی از حوزه ه��ای حقوقی 
مانن��د اروپا برخ��ی از مکالمات، خصوصی 
تلقی می شوند و به ش��رکت ها اجازه داده 
می ش��ود اطالع��ات را تنه��ا در چارچوب 
قانون جمع آوری کنند. البته روش��ن است 
که ش��رایط در آمریکا ک��ه همه اطالعات 
حوزه عمومی را می توان به ش��کلی رایگان 
در کسب وکار استفاده کرد، متفاوت است. 

نسبت به چگونگی بررسی این شبکه ها 
نیز باید مراقب باشید، چراکه نمی توان همه 
سایت ها را بررسی کرد )برخی از سایت ها 
مانند فیس بوک اجازه این کار را به ش��ما 
نمی دهند( و ممکن اس��ت که سایت های 
قابل بررس��ی نیز نشان دهنده بخش فعال 
و مشتاق بازار نباش��ند و درنتیجه دیدگاه 
کل ب��ازار را به خوب��ی نمای��ش ندهند. به 
س��اختار بحث های آنالین نی��ز باید توجه 
ک��رد. برای مثال زمانی که نس��بت به یک 
موضوع اختالف نظر وجود دارد، در مقایسه 
ب��ا زمانی که اتفاق نظر وج��ود دارد، نظرات 
بیشتری شنیده می شود. اگرچه مکالمات 
آنالین نمی توانند نشان دهنده همه نظرات 
باش��ند، اما این احتمال وجود دارد که آنها 
شامل جهت دهنده های فکری مهم باشند 
یا بر آنها تاثیر بگذارند. به این دلیل است که 
توصیه می شود چگونگی ترجمه احساسات 
آنالین نسبت به شیوه های تحقیق بازار، با 

دقت بررسی شوند. 

هوش بازار براساس داده های درونی
درحالی  که بخش بیش��تر هوش بازار به 
جمع آوری اطالعات از بیرون مبتنی است، 
با اس��تفاده بهتر از اطالعات موجود مانند 
پایگاه داده مش��تری ها، تحلیل وب سایت 
و آزمودن بازار می توان چش��م انداز بس��یار 
خوبی به دس��ت آورد. ای��ن حوزه با عنوان 
تحلیل  »کالن داده« شناخته می شود. برای 
مثال ب��ا تحلیل پایگاه داده ممکن اس��ت 
معلوم ش��ود که ش��ما در چ��ه مکان هایی 
ام��کان ف��روش متقابل یا ف��روش کاالی 
گران تر را دارید یا متوجه ش��وید که کدام  

مشتری های شما سودآوری بیشتری دارند. 
تحلیل پای��گاه داده معموال ش��امل دنبال 
کردن تازگی، تناوب و ارزش خرید ها، پیدا 
کردن بخش پاراتو و تقویت فهرست پایگاه 
داده با داده های بیرونی به منظور تشخیص 

الگوهای خرید است. 
اطالعات پایگاه داده تنها منبع اطالعاتی ما 
نیستند. وب سایت شما نیز ممکن است که 
حاوی اطالعات بسیار باارزشی درباره اینکه 
چه کس��انی به دنبال محصوالت یا خدمات 
هس��تند باشد. تحلیل ترافیک وب سایت به 
شما کمک می کند تا مشخص کنید که چه 
مشتری هایی به دنبال شما هستند و چرا؟ و 
سپس می توانید از آنها به همراه تبلیغات و 
تنوع بخشیدن به صفحه وب سایت استفاده 
کنید تا اقدامات مس��تقیمی برای بهبود و 
افزایش اثربخش��ی بازاریابی صورت دهید.  
چالش��ی که در اینجا وج��ود دارد افزایش 
فزاین��ده حجم اطالعاتی اس��ت که به طور 
بالقوه در  دس��ترس هس��تند  )کالن داده(. 
منابع بزرگ داده این پتانس��یل را دارند که 
الگو ها و همبستگی های پنهان میان داده ها 
را به نمایش بگذارند. پیدا کردن این الگو ها 
از بی��ن پایگاه داده های ب��زرگ یک چالش 
آماری بزرگ اس��ت، چرا ک��ه هم مدیریت 
کردن حجم داده ها کار دش��واری اس��ت و 
هم اس��تخراج معنا از روابط نامحدودی که 
میان داده ها برقرار است. این کار بدون گمراه 
ش��دن در بین همبس��تگی های غیرواقعی 

مهارت باالیی می خواهد. 
این روز ه��ا امید زیادی ب��ه تحلیل های 
کالن داده وج��ود دارد، ام��ا اگ��ر از جریان 
اطالعات به عن��وان ابزاری برای تجربه های 
بیش��تر اس��تفاده ش��ود، ممکن است که 
اثربخش��ی بیش��تری داش��ته باش��د. این 
تجربیات ش��امل آزمودن چی��زی در بازار 
و سپس بررس��ی واکنش بازار است. برای 
بهب��ود و اص��الح فعالیت ه��ای بازاریابی، 
می توان آزمایش های آنالین را در مقیاس 
کوچ��ک و خیلی س��ریع انج��ام داد. برای 
مثال آزمایشی برای مشخص کردن اینکه 
کدام پیام تبلیغاتی بهتر اس��ت یا طراحی 
آزمایشی برای بررسی اینکه ترکیب صفحه 
ف��رود چگونه منج��ر به فروش می ش��ود. 
ای��ن رویکردهای تجربی به طور مس��تقیم 
به بازاریابی الگوریتمی ترجمه می ش��وند. 
بازاریابی الگوریتم��ی درواقع تولید قوانین 
خودکاری اس��ت که ارتباطات و پیام های 
مشاهده ش��ده را مرتب می کنند. درس��ت 
ش��بیه روش��ی که فهرس��ت توصیه های 
آمازون یا جست وجوی شخصی سازی شده 

گوگل به کار می گیرند. 
در نهایت از دانشی که توسط کارمندان 
نسبت به مشتری ها، بازارها و رقبا به دست 
می آید چشم پوشی نکنید، چرا که معموال 
از ای��ن منبع اطالعات اس��تفاده درس��تی 
نمی شود. جمع آوری و انتشار این اطالعات 
وارد حوزه مدیریت دانش مشتری می شود 
و استفاده بهتر از دانش مشتری ها می تواند 
به کس��ب وکارها کمک کند تا روی چیزی 
ک��ه مش��تری ها می خواهن��د و می گویند 

تمرکز بیشتری داشته باشند. 
dobney :برگرفته از



در اندیشه بازسازی
خودتان باشید

فرصت ام�روز: اگر اس��تراتژی های متعددی را 
انج��ام داده  و نتیجه الزم را کس��ب نکرده اید، الزم 
است به فکر بازسازی تیم خود باشید. در سال های 
اخیر تحقیقاتی توس��ط کارخانه های اتومبیل سازی 
انگلستان به منظور کسب بهره وری بیشتر انجام  شد. 
در این تحقیقات کارخانه های اتومبیل سازی آلمان 
که بهره وری باالتری نسبت به کارخانه های انگلیسی 
داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان 
می دادن��د کارخانه های اتومبیل س��ازی آلمان چهار 
براب��ر کارخانه ه��ای انگلس��تان به��ره وری باالتری 
داش��تند! پس از بررسی و تحقیقات بیشتر مشاهده 
ش��د عامل موفقی��ت در تجهیزات بهت��ر و جدیدتر 
نیس��ت؛ موضوع حقوق و مزایای بیش��تر هم نبود. 
این عامل که یافتنش س��خت شده بود عامل x نام 
گرفت. بعدها مش��خص ش��د عامل ایکس »انگیزه 
باالت��ر« کارکن��ان در کارخانه های اتومبیل س��ازی 
آلمانی ب��ود. اگر خالصه بگویی��م؛ در کارخانه های 
آلمانی فرآیند استخدام بسیار سخت گیرانه تر انجام 
می ش��د و افراد بس��یار عالی را اس��تخدام و سپس 
در آنه��ا انگیزه کافی برای ارائ��ه کار با کیفیت باال 
ایج��اد می کردند. این تحقیقات نش��ان می دهد که 
اگر فقط بر بهبود گروه خود تمرکز کنید می توانید 
بهره وری کارتان را چندین برابر کنید. بنابراین باید 
در دو مورد عالی عمل کنید؛ اس��تخدام و مدیریت 

کارکنان. 

ایده
آندرئ��ا یون��گ، رئی��س ش��رکت آون )برن��دی 
فرانس��وی ک��ه در زمین��ه تولید لوازم آرایش��ی و 
بهداش��تی فعالیت می کند( است. وی عقیده دارد 
که ش��رکت ها باید جهت بازسازی تیم خود تعادل 
الزم را داشته باشند و این امر بدین معنا است که 
آنها باید تغییرات را به ش��کلی اصولی انجام دهند 
و از تغیی��رات بیش از ح��د جلوگیری کنند. برای 
مثال اگر ش��رکت تان در زمینه فروش با مش��کل 
مواجه اس��ت، نخست بهتر اس��ت تغییراتی را در 
بازاریاب ه��ای خود انجام دهید تا اینکه تقریبا کل 
شرکت را جایگزین کنید. این امر با توجه به اینکه 
اف��راد جدید برای هماهنگ ش��دن نی��از به زمان 
دارند، می تواند بس��یار مضر باشد. به همین خاطر 
در بازسازی تیم، شناس��ایی اشکاالت و کاستی ها 
منجر به تصمیم گیری درس��ت خواهد ش��د. یک 
ضرب المث��ل هس��ت که می گوی��د »هرچیزی که 
اندازه گیری بش��ه، بهتر می ش��ه.« پس ش��ما هم 
می توانید با شناسایی نقاط قوت و قسمت هایی که 
نی��از به بهبود دارند، تیم بازاریابی را رش��د دهید. 
فرام��وش نکنید که تیم ه��ای بازاریابی خوب طی 

یک فرآیند بهبود مستمر بزرگ می شوند. 
داروس��ازی  ش��رکت  مدیرعام��ل  ژائوبین��گ، 
Wyeth در چی��ن اس��ت. او در ای��ن رابطه بیان 
می کند که تیم خوب الزمه اصلی موفقیت است و 
اگرخود را فاقد آن می دانید الزم است به بازسازی 
آن بپردازید. با این حال یکی از مواردی که منجر 
به این می ش��ود تا افراد در ای��ن رابطه محتاطانه 
عم��ل کنند، ترس از تغییر اس��ت. با این حال اگر 
تغییرات شما منطقی و حساب شده باشد، دلیلی 

برای ترس وجود ندارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- نخس��تین س��والی ک��ه بای��د با ج��رات از خود 
بپرس��ید این اس��ت که آیا در مجموعه شما افرادی 
هس��تند که اگر فردا بخواهند اس��تعفا دهند شما با 
استعفای ش��ان به راحتی موافقت خواهید کرد؟ شما 
نه تنه��ا ناراحت نمی ش��وید بلکه از اینکه خودش��ان 
برای استعفا پیش قدم ش��ده اند خوشحال می شوید! 
اگر چنی��ن افرادی وجود دارند بهتر اس��ت خودتان 
پیش قدم شوید و آنها را اخراج کنید، زیرا اگر نسبت 
به فردی ذهنیت بدی داش��ته باش��ید باعث کاهش 
عملکرد در محل کار می ش��ود و ذهن شما را درگیر 
می کن��د. همچنین چنین افرادی ب��ر کارکنان دیگر 

هم اثر منفی می گذارند. 
- آی��ا در مجموعه ش��ما کارمندانی وج��ود دارند 
ک��ه غیرقابل جایگزین باش��ند و کس��ب و کارتان به 
آنها وابسته اس��ت؟ اگر آنها نباشند همه چیز به هم 
می ری��زد. اگر چنین کارمندانی دارید از همین امروز 
روی ایجاد انگیزه بیش��تر به این کارمندان کار کنید 

و به آنان بیشتر توجه کنید. 
- یک��ی از رازهای موفقیت ش��رکت های جهش��ی 
عوض ک��ردن جایگاه کارمندان اس��ت، به طور مثال 
اگ��ر این ش��رکت های موفق بخواهن��د مدیر داخلی 
اس��تخدام کنند هی��چ گاه از بیرون کس��ی را اضافه 
نمی کنن��د، بلکه یکی از منش��ی ها را به عنوان مدیر 
داخل��ی انتخاب می کنند و ف��ردی را از بیرون برای 

منشی گری استخدام می کنند. 
- اگر اس��تراتژی شما نتایج الزم را به همراه ندارد، 
به س��رعت آن را عوض کنی��د، با این حال در برخی 
موارد الزم اس��ت تغییراتی را در شرکت انجام دهید. 
بیش��ترین تغیی��رات در مهم ترین پس��ت ها صورت 
می گیرد درس��ت مانند یک تیم فوتبال که به محض 
نتیجه نگرفتن، سرمربی را اخراج می کند. با این حال 
در برخی موارد تنها تعویض مدیریت کافی نیست و 

تغییرات بیشتری مورد نیاز است. 
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ام��روزه تصور فردی ک��ه قادر 
باشد قبل از 30 سالگی به ثروتی 
میلیاردی دست پیدا کند، کمی 
عجیب ب��ه نظر می رس��د. با این 
حال الزم اس��ت با ای��ن واقعیت 
که امری ش��دنی و ممکن اس��ت 
مواجه ش��وید. با این حال در این 
رابط��ه نح��وه عمل افراد بس��یار 
مهم اس��ت. ب��دون تردی��د افراد 
زیادی هس��تند که هدف خود را 
دس��ت یافتن به ثروت میلیاردی 
می دانند با این ح��ال در این امر 
ناموفق هستند، علت اصلی آن نیز 
عدم برنامه ریزی و انتخاب مسیر 
درس��ت اس��ت. در ادامه10 نکته  
طالیی دیگر را برای شما آورده ایم.
10- بدانید که چه محصولی 

عالی خواهد بود
در بازاره��ای رقابتی مهم ترین 
اصل کیفیت برتر است و به همین 
خاطر الزم است محصوالت خود 
را با اس��تانداردی ب��اال وارد بازار 
کنید. با این حال در بس��یاری از 
موارد مشاهده شده که کیفیت نیز 
ضامن موفقیت در فروش نش��ده 
اس��ت. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که اقدامات پیش از تولید 
ب��ه خوبی صورت نگرفته اس��ت. 
منظور از این بخش این است که 
باید قبل از اقدام به تولید نسبت 
به محصولی که قرار اس��ت تولید 
کنید، به یک جمع بندی مناسب 
دست پیدا کرده باشید. برای مثال 
باید بدانید که محصول شما قرار 
اس��ت چه نیازی را برطرف کند و 
میزان آن ت��ا چه حد خواهد بود. 
همچنین الزم اس��ت محصوالت 
مشابه سایر ش��رکت ها نیز مورد 
بررسی قرار گیرد تا بتوانید کاری 
نوین انجام دهی��د. در این رابطه 
توجه به این نکته ضروری اس��ت 
ک��ه جامعه ه��دف نی��ز معیاری 
تأثیر گ��ذار خواهد بود. برای مثال 
در صورتی که ش��رکت ش��ما در 
نمایندگی  نیز  کش��ورهای دیگر 
دارد، الزم اس��ت فرهن��گ و نیاز 
م��ردم آن منطق��ه یا کش��ور به 
درس��تی شناس��ایی ش��ده و در 
صورت نیاز تغییراتی در محصول 

اعمال کنید. 
به طور کلی افراد از خرید خود 
امنیت، س��المت،  نظیر  توقعاتی 
قیم��ت مناس��ب، زیبای��ی و. . . 
را دارن��د که الزم اس��ت همواره 
به عنوان اصلی کل��ی مورد توجه 

قرار گیرد. 
11- قبل از اقدام به درستی 

فکر کنید
اقدامات س��ریع نتایج س��ریع 
را نیز ب��ه همراه خواهد داش��ت 
که به علت آنک��ه افراد تحت این 
ش��رایط نمی توانند ب��ه خوبی در 
رابطه ب��ا موضوع پیش روی خود 
تفکر داشته باشند، با نتایج منفی 

مواج��ه خواهند ش��د. تحت این 
ش��رایط الزم اس��ت قبل از آنکه 
کاری انج��ام دهید، به درس��تی 
راجع ب��ه آن و پیامدهایی که به 
همراه خواهد داش��ت فکر کنید. 
 در این بخش منظور از فکر کردن 
عقب نشینی و متوقف کردن روند 
رو به جلو نیست بلکه باید بدانید 
در فضای حال حاضر کس��ب وکار 
به قدری رقابتی و پرجنب  و جوش 
ش��ده است که حتی یک تصمیم 
عجوالنه و اشتباه می تواند جایگاه 
ش��ما را به شخص دیگری واگذار 
کند. اگرچه اختصاص دادن زمانی 
برای فکر کردن نیز ممکن اس��ت 
شما را از دور رقابت دور نگه دارد، 
با این حال هدف این است که در 
درازمدت در کورس رقابت بمانید 
و نباید دلخوش به نتایج لحظه ای 
و  گذرا بود. ای��ن امر اگرچه برای 
افراد جوان دش��وار اس��ت، با این 
حال در راس��تای تبدیل شدن به 
مدی��ری خارق العاده الزم اس��ت 
از همین ابت��دای کار خود به طور 
حرفه ای عمل کنید. وجود فردی 
ب��ا تجربه نی��ز به ش��ما در اتخاذ 
تصمیمات بهتر کمک خواهد کرد. 
12- کسب س�ود را اولویت 

اول خود قرار ندهید
فراموش نکنید شما در ابتدای 
راهی هس��تید که ممکن اس��ت 
ش��رکت های دیگ��ر مدت ها قبل 
از آن عبور کرده باش��ند. این امر 
بدین معنا است که شما برای قرار 
گرفتن در رده ه��ای باال و تبدیل 
شدن به یکی از برترین شرکت ها 
در حوزه کاری خود امری دشوار 
در پیش رو دارید. اگرچه فعالیت 
ش��ما باید با س��ود همراه باشد تا 
شرکت شما توجیه اقتصادی برای 
ادام��ه کار پیدا کن��د، با این حال 
اگر هدف اول کس��ب سود باشد، 
نمی توانید مزیت رقابتی درستی را 
ایجاد کنید. تحت این شرایط الزم 
است کاری را انجام دهید که سایر 
رقبا به هر دلیلی از انجام آن ناتوان 
هستند و بدون شک این امر باعث 

خواهد شد در کوتاه مدت با سود 
کمی مواجه ش��وید، ب��ا این حال 
همانطور که در موارد گذش��ته به 
آن اشاره شده است، باید افق دید 
خود را به عنوان ف��ردی حرفه ای 

اهداف بلندمدت معطوف کنید. 
13- مدرن باشید

اشتباه بس��یاری از مدیران این 
اس��ت که به روش ه��ای قدیمی 
کار مدیری��ت را جل��و می برن��د. 
توجه داشته باشید که هرچیزی 
م��دت زمان خاص خ��ود را دارد 
و نمی ت��وان در عصر حاضر که با 
انفجار تکنولوژی مواجه هستیم، 
مانند صد س��ال قبل فکر و اقدام 
کرد. به همین خاطر الزم اس��ت 
همواره خود را به عنوان ش��رکتی 
م��درن و امروزی مط��رح کنید. 
ب��رای مث��ال حض��ور فع��ال در 
پرطرفدار  اجتماعی  ش��بکه های 
باعث خواهد ش��د وجهه شرکت 
توانمند تر از قبل به نظر برسد. با 
این حال مدرن بودن عمال به نفع 
خود شرکت نیز است. برای مثال 
در صورتی که س��اختمانی مدرن 
برای ش��رکت خود مهی��ا کنید 
بس��یاری از هزینه ها نظیر انرژی، 
کاهش چشمگیری خواهند یافت. 
با این حال ممکن است در ابتدای 
کار توانایی مالی شما محدودتر از 
آن باشد که بودجه ای کافی به این 
امر اختصاص دهید. این امر نباید 
موجب قرار گرفتن در این مسیر 
شود و تحت این شرایط خالقیت 
به کمک ش��ما خواهد آمد. برای 
مثال می توانید ساختمان شرکت 
را به نحوی خالقانه طراحی کنید 
تا امکان اعمال تغییرات و تجهیز 

کردن آن وجود داشته باشد. 
14- نمونه اولیه بسازید

ف��رض کنید محصولی را تولید 
و روانه ب��ازار کرده   اید که با نقص 
فنی مواجه است. چنین مشکالتی 
ممکن اس��ت ب��ه علت ای��رادات 
طراح��ی یا حین تولید رخ دهند. 
تحت این ش��رایط وجهه شرکت 
شما ضربه س��ختی خواهد خورد 

و اعتماد ه��ا به برند ش��ما با افت 
به  مواجه می شود.  چش��مگیری 
همین خاطر همواره الزم اس��ت 
نمونه اولیه از محصولی را که قرار 
است وارد بازار کنید، تولید کرده 
و م��ورد آزمای��ش و بازبینی قرار 
دهی��د تا از نتیجه بخش بودن آن 

اطمینان حاصل کنید. 
15- هم�واره حرف�ی برای 

زدن داشته باشید
بس��یاری از ش��رکت ها سایت 
و صفحه ه��ای ش��خصی خود در 
ش��بکه های اجتماعی را صرفا به 
معرفی محصوالت خود اختصاص 
می دهن��د. این ام��ر در درازمدت 
موج��ب روزمرگی در کار ش��ما 
خواه��د ش��د ک��ه بدون ش��ک 
مخاطب��ان را آزار خواه��د داد. به 
همین خاط��ر همواره باید حرفی 
جدید برای گفتن داش��ته باشید. 
برای مثال یکی از اقدامات الزامی 
برای هر ش��رکتی این اس��ت که 
روند ش��کل گیری خود از ابتدا تا 
حال حاضر را برای مخاطب شرح 
ده��د. این گونه م��وارد که مانند 
داستان است برای افرد از جذابیت 
خاص��ی برخوردار ب��وده و به این 
علت ک��ه پایانی ب��رای آن وجود 
ندارد، مانند یک سریال فرد را به 
دنب��ال کردن آن ترغیب می کند. 
با این ح��ال چگونگی نگارش آن 
نیز بس��یار مهم بوده و الزم است 
به نحوی ساده و گیرا نوشته شود. 
این امر تنها یک اقدام بوده و نباید 
خود را محدود به موارد اندک در 

این رابطه کرد. 
را  شکس�ت  دالی�ل   -16

فهرست کنید
این یک واقعیت غیرقابل انکار 
اس��ت که افراد بی دلیل شکست 
نمی خورن��د. حت��ی اگ��ر اف��راد 
شکست خورده خود منکر اشتباه 
خود ش��وند این امر برای آنها نیز 
صادق است. به همین خاطر یکی 
از اقدامات هوش��مندانه این است 
که شکس��ت های خود و سایرین 
را م��ورد تحلیل عمیق قرار دهید 

و دلیل یا دالی��ل آن را در جایی 
یادداشت کنید. با این کار از تکرار 
مش��ابه آن برای خود جلوگیری 

خواهد کرد. 
17- همه بخش ها را همواره 

تقویت کنید
عدم رس��یدگی به ش��رکت و 
قدرتمند ت��ر س��اختن آن، روند 
پیش��رفت ش��ما را کند خواهد 
س��اخت. به همی��ن خاطر الزم 
قس��مت های  تمام��ی  اس��ت 
شرکت را همواره قوی تر سازید. 
بس��یاری از اف��رد تنه��ا تمرکز 
خود را معط��وف به بخش های 
اصلی کرده و از سایر قسمت ها 
غافل می ش��وند که به نظرشان 
تصمیمی کامال اقتصادی است. 
ب��ا این ح��ال اگ��ر بهترین ها را 
در اختیار نداش��ته باشید، حتی 
اگ��ر در کوتاه مدت ب��ا تکیه بر 
توانایی ه��ا و خالقیت های خود 
به خوب��ی پیش بروی��د، خیلی 
زود از رده های باالی رقابت جدا 
خواهید ش��د. ب��ه همین خاطر 
همواره بخش��ی از سود خود را 
باید برای تجهیز کردن شرکت 

کنار بگذارید. 
18- فرهنگ منحصر به فرد 

خود را ایجاد کنید
رفت��ار و اقدام��ات ش��ما باید 
نسبت به س��ایرین متفاوت باشد 
تا مورد توجه ق��رار گیرد. درواقع 
اگر می خواهید تأثیری عمیق بر 
مخاطب خود داش��ته باشید باید 
مخص��وص رفتار کنی��د. در این 
رابط��ه توصیه ها صرفا ب��ر ایجاد 
یک فرهنگ مخصوص خود بوده 
و اف��راد باید با توج��ه به جامعه 
ه��دف و توانایی ه��ای خ��ود در 
این رابطه اق��دام کنند. به همین 
خاطر هرگونه توصیه بیشتر جنبه 
کپی برداری به خود خواهد گرفت. 
19- ترس از شکست را کنار 

بگذارید
شکس��ت یک فاجعه نیست، 
اقدام��ات بع��د آن اس��ت ک��ه 
می تواند فاجع��ه را ایجاد کند. 
درواق��ع ب��ه هر دلی��ل همواره 
ممکن اس��ت با شکست مواجه 
ش��وید. حتی اگر ب��ه بهترین 
شکل نیز کار خود را جلو ببرید 
این امر باز در کمین شما خواهد 

بود. 
برای مثال ممکن است شعبه 
جدید ش��ما با بالی��ی طبیعی 
مواج��ه ش��ده و به ط��ور کلی 

غیرقابل استفاده شود. 
تحت این ش��رایط الزم است 
جس��ارت و اعتماد ب��ه نفس را 
در خ��ود افزای��ش دهید. بدون 
باع��ث خواهد  تردی��د  ش��ک 
ش��د فرصت های ش��ما نصیب 
رقبای تان ش��ود و این بدترین 

شکست خواهد بود. 
 www. :منبع
thebalance.com

19 نکته آموزشی از میلیاردرهای جوان )بخش دوم(
کارتابل نگاه

پنج عادت طالیی مدیران موفق
یک��ی از کلیدهای موفقیت در کس��ب وکار، توجه 
به جزییات اس��ت. موفقیت در کس��ب وکار به همین 
س��ادگی به دس��ت نمی آید و توجه و تمرکز زیادی 
می طلبد. باید کارهای کوچکی را دنبال کنیم که به 

رشد هر روزه کسب وکار ما کمک می کند. 
ب��ه گزارش نوپانا، در مطلب پیش رو به پنج عادت 
خوب اشاره کرده ایم که رعایت آنها موفقیت را برای 

شما به ارمغان خواهد آورد. 

تخصیص کار
تا به حال حس کرده اید که کارهای تان زیاد است 
و زمان خیلی کمی برای انجامش دارید؟ شاید سعی 
می کنید همه کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید 
و ای��ن یکی از بزرگ ترین اش��تباهات رایج در میان 
کارآفرینان اس��ت. تنها به  ای��ن خاطر که خودتان از 
پس همه کارها بر می آیید، دلیل نمی ش��ود که تمام 

وقت تان را صرف کارهای کوچک کنید. 
به ج��ای اینکه همه کارها را خودتان انجام دهید، 
هنر تخصیص کار را یاد بگیرید. با افرادی آشنا شوید 
که مهارت ه��ای خاصی دارند. به آنها اعتماد کنید و 
اطمینان داش��ته باش��ید که آنها نیز همانند شما از 

پس انجام کارها برخواهند آمد. 
پس س��عی کنید مس��ئولیت ها را تقسیم کنید و 
امور مختلف را به افراد خبره بسپارید. هر چه زودتر 
تخصیص کار را یاد بگیرید؛ اوضاع کار بهتر می شود 
و خودتا نیز آرامش فکری بیشتری خواهید داشت. 

صرفه جویی
صرفه جوی��ی نکت��ه بس��یار مهمی اس��ت، به ویژه 
اگر تازه کاری را ش��روع کرده ای��د و هنوز به مرحله 
س��وددهی نرس��یده اید. کارآفرین ه��ا معموال کمی 
ولخرج هستند و پول زیادی را صرف خرید تجهیزات 
گران قیمت، دکوراس��یون، دفتر ی��ا. . . می کنند. این 
اصال خوب نیس��ت، چرا که افراط در هزینه ها سبب 
می شود در نهایت پولی برای تان باقی نماند و اهداف 

بلندمدت حرفه ای تان تحت الشعاع قرار گیرد. 
 اگر راهی برای کاهش هزینه ها پیدا کردید، حتماً 
آن را دنب��ال کنید. ه��ر چقدر بیش��تر صرفه جویی 
کنی��د، پول بیش��تری خواهید داش��ت؛ ب��ه همین 
س��ادگی. اگر پول تان زیادی کرده است، سعی کنید 
آن را در زمینه ای س��رمایه گذاری کنید که به رش��د 

کسب وکارتان کمک می کند.
 

لینک ها را دنبال کنید
دنبال کردن برندها به ش��ما کمک می کند از نظر 
دیگران در مورد کس��ب وکارتان آگاه شوید، از سوی 
دیگر کمک می کند مش��تریان خ��ود و نیازهای آنها 
را بشناس��ید. پس ضروری اس��ت حضور خود را در 
رس��انه های اجتماعی دنبال کنید و دائما دنبال اسم 
خ��ود بگردید.  البته یادتان باش��د اگ��ر راهی برای 
خودکارسازی این فرآیند نداشته باشید، دنبال کردن 
نام خود در اینترنت خیلی س��خت می شود، بنابراین 
BuzzSumo  بهتر اس��ت از اپلیکیش��ن هایی مثل

و  Google Alerts  برای این کار اس��تفاده کنید.  
در کنار پیگیری نام خود، بهتر است برای وب سایت 
خود لینکی بسازید که شهرت اینترنتی شما را باالتر 
ببرد. باBuzzSumo، می توانید بفهمید کجا از شما 
نام برده شده اس��ت، اما لینک درستی به وب سایت 
ش��ما داده نمی ش��ود. در این صورت تنها کاری که 
باید کرد، تماس با صاحب آن وب سایت و درخواست 

اضافه کردن لینک سایت خودتان است.
 

مدیریت زمان
تا به حال حس کرده اید زمان بیشتری برای انجام 
کارهای خود نیاز دارید؟ ما اینجا یک تاکتیک ساده 
به ش��ما پیش��نهاد می کنیم؛ کارتان را از صبح زود 
شروع کنید.  صبح زود بیدار شدن یکی از عادت های 
خوبی اس��ت که به افزایش بهره وری کمک می کند. 
ایده کار س��اده اس��ت؛ ش��ما باید زمان خود را روی 
کاغذ بودجه بندی و ب��ا آن به گونه ای رفتار کنید که 
گویی س��رمایه یا پولی اس��ت که در دست شماست 
و بای��د عاقالنه خرج ش��ود. این کار به ش��ما اجازه 
می دهد اولویت های تان را مش��خص کنید، بازه های 
زمانی برای خود بسازید و همانطور که دوست دارید 

برنامه ریزی و زندگی کنید. 

مالقات با راهبری که او را تحسین می کنید
همه ما الگویی در زندگی داریم که او را تحس��ین 
می کنی��م. این فرد هر که باش��د، احتماال همیش��ه 
آرزوی دی��دارش را ب��ه ش��کل رودررو ی��ا اینترنتی 
داش��ته اید. نکت��ه اینجاس��ت که ش��ما می توانید از 
ای��ن افراد درس های مهمی بگیری��د. به طور ایده آل، 
باید از کس��ی درس گرفت که باتجربه اس��ت، سابقه 
شناخته ش��ده ای دارد و ب��ه حرف ه��ای خ��ود عمل 
می کند.  ش��ما می توانید در کنفرانس ها با این افراد 
روبه رو شوید و درخواس��ت مصاحبه بدهید یا حتی 
فقط چند سوال ساده بپرس��ید؛ مثال نظرشان را در 

مورد یک مسئله  کوچک جویا شوید. 
ش��اید بدترین اتفاق ممکن این باش��د که بشنوید  
»نه، متاسفم«، اما اگر نپرسید، شاید فرصتی طالیی 
را از دس��ت بدهید.  تمرک��ز بر این پنج عادت، تأثیر 
فوق الع��اده ای بر میزان بهره وری کس��ب وکار ش��ما 
خواهد داشت، پس این این عادت ها را هر روز دنبال 

کنید تا موفقیت برای شما باشد. 
 

ترجمه: علی آل علی 

کسب وکار خالق

کامیون غذای سیار - احتماال کامیون غذای سیار پرهزینه است، ولی این مسئله به شما بستگی دارد که راهی پیداکنید و با حداقل 
هزینه آن را راه اندازی کنید. حقیقت این است که افراد هر روز و همیشه به غذاخوردن نیاز دارند. تعدادی از ما دوست نداریم یا پول 

کافی نداریم که مدام در رستوران غذا بخوریم. پس به دنبال راهی سریع تر و ارزان تر برای صرف غذا می گردیم- یک کامیون سیار 
خوراکی. اطالعات نشان می دهد صنعت کامیون های غذای سیار بالغ بر 2.5 میلیارد دالر گردش مالی داشته اند.
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اخبار

ساری – دهقان -  ربيع فالح جلودار، استاندار مازندران در نشست 
با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، از خبرنگاران به عنوان تالشگران 
عرصه آگاهي رس��اني به جامعه قدرداني نمود و ضمن گرامي داشت 
یاد و خاطره ش��هيدان رجایی و باهنر و 385 شهيد جامعه كارمندي 
اس��تان، با بيان این كه ش��عار ملي هفته دولت امسال ' تدبير و اميد 
برای توليد و اشتغال' است، خاطر نشان كرد: 7 هزار پروژه با اعتباري 
بالغ بر 80 هزار ميليارد ریال در دولت یازدهم در اس��تان افتتاح و به 
بهره برداری رسيده است. ربيع فالح با بيان این كه در سایه تعامل و 
عمل در دولت تدبير و اميد ش��اهد دستاوردهاي خوبي در مازندران 
همگام با سياست هاي دولت بوده ایم، اعالم كرد: با اتمام پروژه انتقال 
گاز عسلویه از سمنان به ساري و نكا با اعتباري بالغ بر 820 ميليارد 
تومان، یكي از مهم ترین مشكالت پيش رو براي سرمایه گذاري هاي 
بزرگ و نفتي و تامين گاز مصرفي خانگي براي هميش��ه در اس��تان 
مرتفع ش��ده است. وي با بيان این كه با افتتاح سد گلورد با اعتباري 
بالغ بر 250 ميليارد تومان در دولت یازدهم ش��اهد توسعه كشاورزي 
در شرق استان خواهيم بود، افزود: در مازندران در دولت تدبير و اميد 
بيش از 1000 ميليارد تومان در حوزه س��المت، بهداش��ت و درمان 
هزینه شده است. نماینده عالي دولت در مازندران، با اشاره به این كه 
از این رقم 600 ميليارد تومان در حوزه زیرساخت ها و 400 ميليارد 
تومان در ساخت و تجهيز بيمارستان ها هزینه شده است، گفت: نيم 
ميليون نفر در دولت یازدهم كه فاقد هرگونه بيمه بودند تحت پوشش 
بيمه هاي درماني قرار گرفتند. وی به اهميت استفاده از بندر امير آباد 
و عملياتی شدن طرح های توس��عه ای این بندر در استان مازندران 
اشاره كرد و گفت: دولت یازدهم سرمایه گذاری یكهزارو 150ميليارد 
تومانی را در این منطقه انجام داده است. استاندار، افزود: از این تعداد 

پروژه در استان ، 364 پروژه مربوط به توزیع برق، 153 پروژه مربوط 
ب��ه دهياري ها، 136 پ��روژه مربوط به راه و شهرس��ازي ،  61 پروژه 
مربوط به جهاد كش��اورزي ، 31 پروژه مربوط به ش��هرداري ها، 29 
پروژه مربوط به بهزیس��تي، 17 پروژه ش��ركت گاز استان،  11 پروژه 
مربوط به بنياد مسكن ، 9 پروژه مربوط به آب و فاضالب شهري و  9 
پروژه مربوط به برق منطقه اي، 7 پروژه مربوط به نوسازي مدارس و 7 
پروژه مربوط به شهرك هاي صنعتي، 7 پروژه مربوط به بنياد شهيد، 
7 پروژه مربوط به گردش��گري و ميراث فرهنگي ، 6 پروژه مربوط به 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، 5 پروژه مربوط به شركت آب منطقه 
اي، 4 پروژه مربوط به شركت غله و 4 پروژه مربوط به صنعت، معدن 
و تج��ارت، 3 پ��روژه مربوط ب��ه اداره كل ورزش و دو پروژه مربوط به 
آب و فاضالب روستایي و پزشكي قانوني  مي باشد. حسن خيریانپور 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران در 
جمع خبرنگاران استان عنوان كرد: با هدایت هاي استاندار مازندران ، 
به منظور نوس��ازي و بازس��ازي اداري و اعمال نظارت عاليه در سطح 
دستگاه هاي اجرایي استان با هدف اجراي سياست هاي عمومي دولت 

در استان و ایجاد هماهنگي ميان بخش هاي مختلف دولت در استان 
، 48 جلس��ه شوراي اداري در طول دوران 4 ساله دولت تدبير و اميد 
با 347 مصوبه برگزار شد همچنين 556 جلسه شوراي اداري نيز در 
شهرس��تانهاي استان برگزار شد كه این اس��تمرار نظم در طول ادوار 
گذشته بي سابقه بوده است.  حسن خيریانپور تجارت خارجي و توسعه 
صادرات غير نفتي را یكي از محورهاي تمركز فعال سازي دیپلماسي 
اقتصادي استان دانست و گفت: در بحث اشتغال نيز به رغم سهميه 
36 هزار نفري اس��تان مازندران در سال جاري به دليل ظرفيت هاي 
بالفعل و بالقوه اس��تان در بخش هاي مختلف اقتصادي و همچنين 
برخورداري از دانش آموختگان بخش هاي كش��اورزي و فني ،  بنا به 
دستور استاندار مازندران ، ایجاد اشتغال براي 43 هزار نفر به مدیران 
اس��تان تكليف شد كه اميد واریم با هدف گذاري هاي صورت گرفته 
در دستگاه هاي اجرایي استان براي 53 هزار نفر شغل ایجاد شود كه 
فعال سازي و برگزاري جلسات هفتگي كارگروه اشتغال استان یكي از 
اقدامات موثر در این زمينه است.  به گزارش روابط عمومي استانداري، 
عليرضا یونسی رستمی، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در 
نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، ضمن قدرداني 
از تالش خبرنگاران و رسانه هاي جمعي در راستاي آگاهي بخشي و 
تنویر افكار عمومي با اشاره به این كه  در حوزه سياسي تمام تالش در 
استان در جهت حاكم كردن فضاي آرامش، وفاق، همدلی، گسترش 
دانایی و فضيلت اخالقی بوده و هس��ت، گفت: برگزاري دو انتخابات 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي با مشاركت 92 درصدي و انتخابات دو ازدهمين دوره ریاست 
جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا با مشاركت 

91 درصدي از دستاوردهاي مهم استان در این حوزه بوده است.

تبریز – اسلد فلاح- مدیرعامل ش��ركت توزیع نيروی 
برق تبریز اصلی ترین س��رمایه این ش��ركت را نيروی انسانی 
عنوان كرد. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از  روابط 
عمومی شركت توزیع نيروی برق تبریز، مهندس عادل كاظمی 
در جلس��ه هم اندیش��ی با معاونت منابع انسانی و تحقيقات 
ش��ركت توانير با بيان مطلب فوق افزود: این جلسات ابهامات 
و چالش های حوزه منابع انس��انی را بر طرف كرده و همچون 
چراغ راهی برای ادامه مسير می باشد. وی از تعریف یک برنامه 
فش��رده برای واحدهای مختلف شركت تا پایان سال خبر داد 
و افزود: این برنامه با تعریف یک س��ری شاخص های اساسی 
آغاز شده و توسط كميته های تعيين شده در پایان سال مورد 

ارزیابی قرار خواهد گرفت. وی كاهش زمان واگذاری انشعاب 
را یكی از این شاخص ها عنوان كرد و افزود: گسترش كاربرد 

GIS )سيس��تم اطالعات جغرافيایی( برای كاهش هزینه ها 
و نصب كنتورهای هوش��مند فهام از برنامه های تعيين شده 
هس��تند. مهندس كاظمی ادامه داد: كاهش تلف��ات انرژی، 
مدیری��ت مصرف، كاهش انرژی توزیع نش��ده، بهبود ضریب 
بهره وری، جلب رضایت مشتریان و... از دیگر شاخص اساسی 
در هدفگذاری امسال هستند. وی در پایان بر توسعه خدمات 
الكترونيك��ی در حوزه فروش و خدمت مش��تركين و افزایش 
شاخص های قابليت اطمينان شبكه تاكيد كرد. الزم به ذكر 
اس��ت جلسه هم اندیش��ی معاونت منابع انسانی و تحقيقات 
شركت توانير با مدیرعامل و معاونين شركت توزیع نيروی برق 

تبریز، در محل این شركت برگزار شد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
كوچک و ش��هرك های صنعتی كشور از اس��تقرار 89 سرمایه گذار 
خارجی در شهرك های صنعتی كش��ور خبر داد. به گزارش فرصت 
امروز، فرشاد مقيمی در نشست خبری با اصحاب رسانه كه عصر امروز 
توسط شركت ش��هرك های صنعتی استان البرز در محل نمایشگاه 
توانمندی های استان البرز برگزار ش��د، اظهار داشت: استان البرز از 
ظرفيت های مناس��بی در حوزه صنعت و توليد برخوردار است. وی 
افزود: 6 درصد صنعت كشور در استان البرز  مستقر بوده و این استان 
جزو استان های مهم كش��ور در حوزه صنعت است. مقيمی با اشاره 
به برگزاری نمایش��گاه های مختلف در سال جاری در داخل و خارج 
كشور، بيان كرد: 742 نمایشگاه در سال جاری در داخل و خارج برپا 

شده است. وی با اشاره به نقاط ضعف در صنایع كوچک و شهرك های 
صنعتی  عنوان كرد: واحد های توليدی در كش��ور كاالهای خوبی با 

قيمت مناسب توليد می كنند كه  باید به بازار مصرف خارجی صادر 
شود. معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچک كشور با بيان اینكه 
رسانه ها فرهنگ مصرف كاالهای ایرانی را نهادینه كنند، تصریح كرد: 
توليدكننده  باید تشویق به صادرات و كاهش قيمت تمام شده باشد. 
وی ب��ا بيان اینكه اهداف ما حمایت از صنعت گران و توليدكنندگان 
اس��ت، بيان كرد: 89 س��رمایه گذار خارجی  در داخل شهرك های 
صنعتی كشور مستقر شدند. معاون برنامه ریزی و عضو هيات مدیره 
س��ازمان صنایع كوچک و شهرك های صنعتی گفت: در سال جاری 
384 ميليون دالر سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی داشتيم كه 
قصد داریم این سرمایه گذاری را تا پایان سال به 2 ميليارد دالر افزایش 

دهيم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
اداره كل نوس��ازی ، توس��عه و تجهيز مدارس هرمزگان ،  همزمان 
با هفته خبرنگار از خبرنگاران حوزه نوس��ازی مدارس تجليل شد . 
مهندس نوید احمدی در این مراس��م با تكریم جایگاه خبرنگاران 
گفت : صداقت در گفتار و نوشتار شاخصه اصلی خبرنگاران متعهد 
است . حوزه رسانه حوزه ای گسترده است كه می تواند دستگاههای 
اجرایی را در خدمت بهتر به مردم یاری رس��اند . سرپرس��ت اداره 
كل نوس��ازی ، توس��عه و تجهيز مدارس هرمزگان در ادامه رسالت 
اصلی خبرنگاران را انعكاس صدای مردم به مس��ئولين دانس��ت و 
افزود : شما خبرنگاران جایگاه ویژه ای دارید و همه موظف به تكریم 
ش��أن اصحاب رسانه هس��تند . مهندس احمدی  با اشاره به تعداد 
مدارس تخریبی و مدارس غير اس��تاندارد اظهار داشت : هم اكنون 
919 مدرس��ه در قالب چهار هزار و 25 كالس درس در این استان 
تخریبی و غيراستاندارد اس��ت. از این تعداد، 579 مدرسه در قالب 
2 هزار و 428 كالس درس در س��طح اس��تان قابليت مقام سازی 
دارند و 340 مدرسه در قالب یک هزار و 579 كالس درس نيز باید 

تخریب و مدرسه های جدید جایگزین آن شود. وی اعتبار مورد نياز 
بازس��ازی و مقاوم سازی مدارس استان را اعالم كرد و یاد آور شد : 
در مجموع برای بازس��ازی و مقاوم س��ازی مدرسه های تخریبی و 
غيراستاندارد در استان هرمزگان 440 ميليارد تومان اعتبار نياز است 
كه 160 ميليارد تومان آن برای مقام س��ازی و 280 ميليارد تومان 
نيز برای تخریب و بازس��ازی مدرس��ه ها مورد محاسبه قرار گرفته 
اس��ت .  مهندس احمدی در خصوص بالتكليفی پروژه های نيمه 
تمام مجتمع چند منظوره و مدرس��ه ابن سينا گفت : طبق قانون 

واگذاری پروژه های نيمه تمام به بخش خصوصی ؛ این پروژه های 
نيمه كاره به زودی به مزایده گذاشته ميشود.وی با اشاره به خدمات 
دولت تدبير و اميد در حوزه ایجاد فضای آموزشی استاندارد افزود : 
در روستاهایی كه آب و برق نبوده و مردمانش هنوز شهر بندرعباس 
را ندیده بودند اداره كل نوسازی هرمزگان در این دولت پيشتاز بود و 
مدرسه احداث كرده است. وی افزود :  در دولت یازدهم، 378 طرح 
آموزشی در قالب یک هزار و 542 كالس درس با زیربنای 211 هزار 
و 480 مترمربع و اعتبار 225 ميليارد تومان استاندارد و نوسازی شد 
كه اميدواریم در چهار س��ال دولت دوازدهم، تمام مدرسه های غير 
استاندارد در استان جمع آوری شوند. سرپرست اداره كل نوسازی، 
توس��عه و تجهيز مدارس هرمزگان گفت: هم اكنون 380 مدرسه 
در قالب 2800 كالس درس در اس��تان به علت كمبود مدرسه به 
صورت 2 نوبتی اداره می ش��ود كه برای یک نوبتی كردن آن ها به 
476 ميليارد تومان اعتبار نياز است.نوید احمدی افزود: به دليل تاثير 
منفی در كيفيت آموزش نباید مدرسه 2 نوبتی داشته باشيم، چرا كه 

این امر در كيفيت آموزشی دانش آموزان اثر منفی دارد.

تبریز - لیا پاشائی- جلسه تعميم و جاري سازي فرآیندها در 
قالب پروژه مدیریت فرآیندهاي شركت انتقال گاز با حضور نماینده 
مدیری��ت برنامه ریزي، مش��اور پروژه و همچني��ن مدیر، معاونين و 
مسئولين واحدهاي س��تادي منطقه 8 عمليات انتقال گاز در تبریز 
برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز، رئيس تحليل سيستمها و مدیریت انرژي 
در جلسه افتتاحيه، ضمن تاكيد بر اهميت احصاء و تدوین فرآیندهاي 
اصلي و فرعي منطقه و شركت انتقال گاز، مدیریت فرآیندها را بعنوان 
هس��ته مركزي طراحي و پياده سازي اكثر سيستم هاي مدیریتي از 
قبيل مدیریت اس��تراتژي، IMS،EFQM، پ��روژه ABC، نظام 
مش��اركت، طرح تكریم ارباب رجوع، HSE-MS، مدیریت انرژي 
و.... برش��مرد. مه��رداد چهري با اش��اره به اینكه نخس��تين گام در 
راستای بهبود فرآیندها، احصا و شناسایی دقيق آن هاست، افزود: از 

طریق تعميم نظام مدیری��ت فرآیندها در مناطق عملياتي مي توان 
از دسترس��ي و تفهيم كليه متوليان فرآیندها در س��طح منطقه در 
خصوص فرآیندهاي مرتبط، اطمين��ان حاصل نموده و زمينه براي 
جلب مشاركت هرچه بيشتر متوليان فرآیندها در جهت پياده سازي 
رویك��رد مدیریت فرآیندها هموار گردد. وي ایجاد تعهد در خصوص 

اجراي فرآیندها بر اساس گردش كار مصوب، برقراري تعامل مستقيم 
في مابين متوليان و مجریان فرآیند، ایجاد بستر مناسب جهت دریافت 
نظرات اصالحي/ بهبود فرآیندها به صورت مداوم، ارائه گزارش مستمر 
از پایش فرآیندها به منظور مدیریت عملكرد س��ازمان و... را از دیگر 
نتایج جاري سازي فرآیندها نام برد. در اختتاميه مراسم، مشاور پروژه 
فرآیندسازي ضمن تقدیر از تعامل و همكاریهاي مدیریت و پرسنل 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز، نتایج حاصل از نشس��ت كارگروه هاي 
منطق��ه را مثبت ارزیابي نمود و ابراز امي��دواري كرد: با جمع بندي 
اظهارات كارشناسي و انجام پروسه بازنگري، بتوانيم یكي از بهترین و 
كاربردي ترین فلوچارت فرآیندسازي را در شركت انتقال گاز به ثبت 
برسانيم. در پایان از واحدهاي مالي، دیسپچينگ و فناوري اطالعات 
ب��ه نمایندگي از مجموعه همكاران منطق��ه 8 عمليات انتقال گاز و 

همكاریهاي مضاعف تقدیر بعمل آمد.

استاندار مازندران، دستاوردهای دولت یازدهم در استان را تشریح کرد

بهره برداري از 7 هزار پروژه با اعتباري بالغ بر 80 هزار میلیارد ريال 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه ما است

معاون سازمان صنایع کوچک در کرج:

۸۹ سرمایه گذار خارجی در شهرک های صنعتی کشور استقرار یافتند

در آیین تکریم از خبرنگاران حوزه نوسازی مدارس هرمزگان اعام شد 

تا چهار سال آینده مدارس تخریبی جمع آوری می شوند

جاري سازي و تعمیم نظام مدیریت فرآیندها در منطقه ۸ عملیات انتقال گاز

مدیرعامل آب و فاضاب روستایی آذربایجان غربي : 
در پایان دولت یازدهم ۲.۶ برابر رشد نسبت به اول دولت داشتیم

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- محمدی اقدم مدیرعامل آب و فاضالب روس��تایی استان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه كه در آستانه هفته دولت  درخانه مطبوعات استان آذربایجان غربي  
برگزار شد گفت :  عمليات اجرایی در 455 روستای استان با جمعيت 227 هزار نفر صورت گرفته 
است كه 259 روستا با 121 هزار نفر جمعيت پایدار مانده اند. در دولت یازدهم 140 ميليارد تومان 
اعتبار هزینه شده است. 14.13 درصد شاخص بهره مندی در چهار سال گذشته ارتقا پيدا كرده است.

در حال حاضر 72.4 درصد ش��اخص بهره مندی استان است. 14 درصد تعدات مشتركان در دولت 
یازدهم افزایش پيدا كرده است. مدیرعامل آب و فاضالب روستایي استان در ادامه اظهار داشت :امسال 338 روستای استان با جمعيت 
152 هزار نفر تحت پوشش آبرسانی قرار ميگيرند كه با اتمام پروژه های آبرسانی به این روستاها شاخص بهره مندی استان 5 درصد 
ارتقا می یابد. مطالعات آبرسانی برای 153 روستای بوكان، 118 روستای مهاباد، 105 روستا در شمال استان در سال جاری شروع 

شده است كه برای اجرای آنها 400 ميليارد تومان اعتبار پيش بينی می شود.

مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
ایمنی و پیشگیری مدیریت حریق در صنعت برق باید جدی گرفته شود 

اهواز- شبنم قجاوند - مشاور مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان گفت: ایمنی و پيشگيری  مدیریت حریق در صنعت 
برق كه به عنوان زیر بنایی ترین صنعت در كشور محسوب می شود ، باید جدی گرفته شود. عبدالرسول زرگر دركارگاه تخصصی 
آموزشی پيشگيری و مدیریت حریق كه در سالن امام رضا )ع( شهرك نفت اهواز برگزار شد، گزارشی از وضعيت صنعت برق خوزستان 
ارائه داد و به تشریح عمده عوامل ایجاد حریق در این صنعت حياتی پرداخت و اظهار داشت: فرسودگی شبكه، افزایش بار، افزایش 
دما، عيب های فنی،عدم بازدید و كنترل مناسب از شبكه برق ، عدم رعایت استانداردها، عدم طراحی صحيح، شرایط محيط صنعتی، 
آلودگی و رطوبت ، كيفيت ضعيف، عوامل انسانی و كليد زنی )سوئيچينگ( مهمترین عوامل ایجاد حریق در صنعت برق هستند. وی 
تصریح كرد: عوامل ایجاد حریق را به دو دسته طبيعی و غير طبيعی می توان تقسيم بندی كه زلزله ، توفان و صاعقه عوامل طبيعی 
وقوع حادثه هستند. زرگر اضافه كرد: آموزش، شناسایی و ارزیابی خطرات، كنترل و پيشگيری ، كنترل و كاهش بار، كنترل و كاهش 
دما، رعایت استانداردها،رعایت اقدمات پدافندی، تجهيز و تحليل حوادث گذشته ناشی از كار و ... مواردپيشگيرانه در مدیریت حریق 

در صنعت برق به شمار می روند. 

افتتاح ۸ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در هفته دولت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان به مناسبت هفته دولت  8 پروژه عمرانی 
به ارزش  بيش از 14ميليارد ریال را افتتاح خواهد كرد.پروژه های مذكور در 4 بخش : كنترل سيالب ، ترسيب كربن ، توليد نهال و 
نهالكاری در مناطق مختلف استان ميباشند كه در مجموع 2234خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند گردید .1-  پروژه 
 س��ازه كنترل س��يل و رسوب رجن: این پروژه در حوزه شهرس��تان راميان و در حوزه آبخيز قورچای به بهره برداری خواهد رسيد ، 
3 ميليارد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 40خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.2-  پروژه سازه كنترل سيل و رسوب وطنا:این سازه در حوزه شهرستان بندرگز و در حوزه آبخيز وطنا به بهره برداری 
خواهد رسيد و2 ميليارد ریال ازمحل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 20خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن 
بهره مند خواهند گردید.3- پروژه سازه سرشاخه گير و كنترل سيالب یورت كاظم :این سازه در حوزه شهرستان گاليكش و در حوزه 
آبخيز اوغان به بهره برداری خواهد رسيد ، یک ميليارد و هفتصدوهشتاد ميليون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص 
داده و با افتتاح آن 20خانوار بصورت مس��تقيم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.4- پروژه ترس��يب كربن : در حوزه شهرستان 
آزادشهر ، در روستاهای وامنان و كاشيدار به بهره برداری خواهد رسيد ،  یک ميلياردو هشتصدونود و دو ميليون ریال ازمحل اعتبارات 
استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 1954خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.5-  پروژه توليد 
نهال گنبد:این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان گنبد به بهره برداری خواهد رسيد ، یک ميلياردو سيصد ميليون ریال از محل 
اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 60 خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.6-  پروژه 
توليد نهال مراوه تپه : این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان مراوه تپه به بهره برداری خواهد رسيد ،  یک ميليارد و دویست و 
ده  ميليون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 30 خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.7-    پروژه درخت كاری حاشيه جاده محور آزادشهر-مينودشت : این پروژه در محور راه ارتباطی حوزه شهرستان های 
آزادشهر - مينودشت  به بهره برداری خواهد رسيد ، 2 ميلياد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 

50 خانوار بصورت مستقيم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.

جلسه آگاهی رسانی سایت ۲پروژه ترسیب کربن استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار گاليكش با بيان اینكه پروژه ترسيب كربن از طرح های اثر گذار در كشور و گلستان 
است، گفت: همه دستگاه های اجرایی شهرستان در اجرای هرچه بهتر این پروژه همكاری داشته باشند.حسن خسروی در جلسه شورای 
اداری شهرستان گاليكش با حضور معاون فنی و آبخيزداری اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری و روسای ادارات این شهرستان اظهار 
كرد: پروژه ترسيب كربن در حوزه اوغان گاليكش اجرا می شود و اميدوارم شاهد نتایج ارزشمندی از اجرای این طرح در شهرستان 
باشيم.وی تصریح كرد: مهم ترین رویكرد دولت بر روی جوانان، روستاها و زنان است و خط مشی های پروژه ترسيب كربن با تقویت 
جوامع محلی در روستاها با این رویكرد ارتباط نزدیكی دارد.خسروی با تاكيد بر اینكه باید برای تحقق شعارهای دولت تالش كنيم، ادامه 
داد: وظيفه مندی ادارات در زمينه اشتغال مشخص است و توجه به افق اقتصاد مقاومتی در شهرستان باید به اقدام و نتيجه برسد.در 
ادامه این جلسه، عبدالرحيم لطفی معاون فنی و آبخيزداری اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری گلستان به معرفی حوزه اوغان استان 
گلستان پرداخت و اظهار كرد: مشكالت اقتصادی، اجتماعی و نا اميدی و فقر ومهاجرت،  اتكاء معيشتی مردم به منابع طبيعی در حوزه، 
فرسایش اراضی كشاورزی ورسوبات وسيالب های مهيب، فرسایش رو به فزونی تا بدلند كه منجر به پيشروی بيابان در منطقه شده از 
دالیل انتخاب حوزه اوغان به عنوان پایلوت شماره 2 ترسيب كربن در استان گلستان است.وی در ادامه در خصوص قابليت بسيار باالی 
حوزه برای توسعه فعاليت های احداث باغات در اراضی شيبدار،  گياهان دارویی، توسعه دامداری های بسته نيمه صنعتی، پرورش طيور 

و كشت علوفه در اراضی كم بازده توضيحاتی داد.

با افتتاح طرح گازرسانی به سه روستا، درصد بهره مندی خانوارهای 
روستایی لنگرود به باالی ۹۳ درصد رسید 

رشت- زینب قلیپور-  صبح روز پنج شنبه با حضور مهندس الهوتی نماینده مردم لنگرود در 
مجلس، مهندس ظهيری مدیرعامل شركت گاز استان، فرماندار و سایر مسئوالن شهرستانی مشعل 
گازرسانی به سه روستای كوهستانی از توابع شهر اطاقور شهرستان لنگرود روشن شد.در این مراسم 
مهندس ظهيری گفت: با افتتاح این روستاها درصد بهره مندی خانوارهای روستایی شهرستان لنگرود 
به 93.2 درصد رسيد و با اتمام  پروژه های در حال اجرا برای گازرسانی به 20 روستا در قالب دو خوشه 
بلوردكان و خرما درصد بهره مندی روستائيان شهرستان لنگرود به 98 درصد می رسد. مدیرعامل 
شركت گاز استان ادامه داد: برای گازرسانی به این 3 روستا بالغ بر 8 كيلومتر شبكه گذاری انجام شده و اعتباری معادل 500 ميليون 
تومان صرف شده است. وی این كار را با توجه به موقعيت كوهستانی روستاها بسيار سخت توصيف كرد و گفت: انجام چنين كار 
دشواری در سایه همدلی و همكاری همه مسئوالن بویژه نماینده محترم مردم و فرماندار ميسر شده است. ظهيری در پایان رسيدن 
گاز به این روستاها را به اهالی تبریک گفت و ابراز اميدواری كرد كه همه با رعایت نكات ایمنی و مصرف بهينه، شكرگزار این نعمت 
الهی باشيم.در ادامه این مراسم مهندس الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: دولت تدبير و اميد در 4سال گذشته به بيش 
از 9 هزار  روستا گازرسانی نموده كه كار بسيار بزرگی بوده است.وی همچنين از عملكرد شركت گاز استان گيالن و مهندس ظهيری 
بجهت توسعه گازرسانی در استان بویژه شهرستان لنگرود تشكر و قدردانی كرد.همچنين در این مراسم مهندس جوادپور فرماندار 

لنگرود از زحمات مدیریت و كاركنان شركت گاز استان گيالن تقدیر نمود.

برگزاری جشنواره اقوام ایرانی به مناسبت روز قزوین از تاریخ 5 شهریور ماه
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شركت نمایشگاه های بين المللی استان قزوین، هادی طاهرخانی 
مدیرعامل این شركت اعالم كرد : به مناسبت فرا رسيدن روز قزوین جشنواره اقوام ایرانی از تاریخ 5 لغایت 10 شهریور ماه به مدت 

شش روز در محل دائمی نمایشگاه های بين المللی استان قزوین برگزار می گردد.
وی افزود : این جشنواره در محورهای مختلفی همچون معرفی و نمایش آداب و رسوم و آیين  های ویژه اقوام برگزار می گردد.

این مسئول خاطر نشان كرد : همچنين جهت معرفی توانمندی  های صنایع دستی اقوام ایران زمين نمایشگاه صنایع  دستی،سوغات 
و هدایا با حضور 110 مشاركت كننده در فضایی به مساحت سه هزار و ششصد مترمربع برگزار  خواهد شد.  طاهرخانی ضمن اشاره 
به اهداف برگزاری این جشنواره و نمایشگاه تصریح كرد: این جشنواره و نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی بمنظور آشنایی هرچه بيشتر 
مردم با سوغات و هدایای استان های دیگر،معرفی توانمندیهای استانها در زمينه صنایع دستی و آشنایی بازدیدكنندگان با فرهنگ 
آداب و سنن مناطق استان های مشاركت كننده ، ایجاد فضا جهت برقراري ارتباط مستقيم بين مصرف كننده و توليد كننده و ... 
اشاره نمود. این مسئول یادآور شد: همچنين های موسيقی سنتی قوم های مختلف كشور ، موسيقی محلی ، نمایش های آیينی اقوام ، 
برنامه های زنده و شاد و ...  نيز در مدت برگزاری اجرا خواهد شد. مدیرعامل شركت نمایشگاه های بين المللی استان قزوین در پایان 
افزود : نمایشگاه سوغات و هدایا در مدت برگزاری از ساعت 17 الی23 در محل دائمی نمایشگاه های بين المللی استان قزوین واقع 

در بلوار امام خمنی)ره(،جنب صدا و سيما جهت بازدید عموم و همشهریان عزیز برگزار خواهد بود.



واژه دو  ای��ن  گاه��ی  بازاریاب��ی  متخصص��ان   حت��ی 
 )Tagline Vs Slogan( را به ج��ای یکدیگ��ر اس��تفاده 
می کنند. ح��ال توضیح متخصصان بازاریاب��ی را در خصوص 
تفاوت تگ الین  )عبارت کوتاه( و اس��لوگان و همچنین هدف 

استفاده از هر یک را بخوانید. 
ب��ه گ��زارش هورموند، جول��ی کوئیک، مدیر اس��تراتژیک 
پالن��و می گوید: ش��عار منعط��ف و همواره در جریان اس��ت، 
 درحالی ک��ه تگ الین در بازه ای از زمان ثابت اس��ت. تگ الین

 عصاره ارزش ها و هویت سازمان است، شعار گاهی به شما در 
زمینه برندینگ کمک می کند. تگ الین ها مربوط به سازمان 
هستند، درحالی که ش��عار ها معموال مربوط به محصول، بازار 
و نیاز مرتفع ش��ده مش��تری هستند. ش��ما قاعدتا تگ الین 

س��ازمان تان را بیش از یک ب��ار در ی��ک دوره طوالنی تغییر 
نمی دهید، درحالی که ش��عار ش��ما متناسب با فرهنگ تغییر 
می کند. ش��عار متناس��ب با نیازها و گرایش ه��ای بازار تغییر 
می کند. از ش��عار به عن��وان یک قالب برای ب��ه دام انداختن 
استفاده می ش��ود. شعار ها در همه جا حاضرند، از کمپین های 
تبلیغات��ی تا بس��ته بندی، درحالی  که تگ الین ه��ا کمتر در 
ارتباط با مشتریان هستند و بیشتر در روابط عمومی سازمان 
و برند س��ازی آن مورداس��تفاده اند. تگ الین ه��ا به عنوان ابزار 

ارتباطی برند در رابطه با مشتریان استفاده می  شوند. 
به عنوان مثال تگ الین ش��رکت اپ��ل »متفاوت فکر کنید« 
اس��ت درحالی که شعار آی پد »دو س��ایز همه کارها را انجام 
می دهد« بود و در آی پد ایر )Air ipad( ش��عار به »تغییر در 

Air است« تغییر کرد. 
درست استفاده کنیم

وقتی برندی برای نخس��تین بار شروع به کار می کند شعار 
و تگ الین دقیقا مش��ابه یکدیگر عمل می کنند، چراکه شما 
می خواهید به مشتری بگویید که هستید، برای چه فعالیت تان 

را شروع کرده اید و چرا مردم باید از شما خرید کنند. 
وقتی می خواهید یک تگ الین را خلق کنید به زوایای خاص 
برندتان، پروسه تولید محصول تان و سابقه آن توجه کنید. چه 
چیزی در تاریخچه برند ش��ما منحصربه فرد اس��ت. شما باید 
چهار چیز را در کنار هم قرار دهید تا وعده برند شما مشخص 
شود: بخش بندی، مش��تری، برند و محصول. پس  از آن شما 
می توانید به نتیجه برسید که تگ الین شما چه می تواند باشد. 

تفاوت تگ الین و شعار

نوشدارو

شبکه اجتماعی پلیگرام با قابلیت شناسایی حالت چهره کاربران متولد شد

تظاهر و ریاکاری رهبران، روحیه 
کارمندان را نابود می کند

اگر عمل و رفتار رهبران کس��ب وکار هم راستا 
و مطابق با صحبت ها و شعارهای ش��ان نباش��د، 
نمی ت��وان از کارمندان انتظار داش��ت با ش��ور و 

انگیزه به کارشان ادامه دهند. 
ب��ه گزارش زومیت، یک��ی از رفتارهایی که هر 
روز بیشتر در رهبران و مدیران شاهد آن هستیم 
و در اغل��ب ش��رکت ها متداول اس��ت، تظاهر و 
دورویی است. این رفتار متأسفانه نه تنها روحیه و 
اعتمادبه نفس کارمندان را از بین می برد و انگیزه 
کاری آنه��ا را نابود می کند، بلکه به بهره وری هم 

آسیب می رساند. 
مص��داق آن، همان رهبری اس��ت که در اتاق 
کنفرانس ایس��تاده و در مورد ارزش های فرهنگ 
ش��رکت مثل مهربانی و احترام صحبت می کند، 
درحالی که کارمندانش بارها شاهد فریادها، تشر 
و عت��اب او ب��ا زیردس��تانش بوده ان��د و دیده اند 
که چط��ور عواملش را با نام های زش��ت خطاب 

می کند. 
یا رهبری که همیشه از سایر مدیران و ناظران 
قدردان��ی می کن��د، اما تیم خ��ودش هرگز روی 
خوش��ی از او نمی بینن��د و نهای��ت خدمت او به 
کارمندانش این اس��ت که یک برنامه آموزشی را 

به آنها معرفی و بعد اتاق را ترک کند. 
رهب��ری که در ی��ک ویدئوی ش��رکتی ظاهر 
می ش��ود، لبخند می زند و اعالم می کند که سهم 
و نقش همه کارکنان در پیشرفت شرکت برایش 
ارزش��مند است، اما حاضر نیس��ت حتی دقایقی 
کوت��اه، ب��ا کارمندانش که آنها را »مردم س��طح 

پایین و بی اهمیت« می داند، صحبت کند. 
این رهبر در گزارش ساالنه خود می نویسد که 
موفقیت کل س��ازمان از روحیه خوب تیم ناشی 
می ش��ود، ولی وقتی به تیم های مختلف او درون 
شرکت نگاه می کنیم، می بینیم که همه آنها باهم 
درگیرند و مشکالت درون تیمی هم سر به فلک 

کشیده است. 
چگونه می توان این معضل را حل کرد؟ 

حساب دهی و پاسخگویی
اعض��ای هیأت مدی��ره باید از مدی��ران اجرایی 
بخواهن��د ک��ه رفتارش��ان مطابق و س��ازگار با 
ارزش های شرکت باشد. اگر مشکلی در شرکت به 
وجود می آید، آنها باید به کارمندان آموزش های 
الزم را ارائه و بعد با مربیگری مناسب، با اخالق و 
رفتار شایسته، کارمندان را در جهت حل مشکل 

هدایت کنند. 
اگر رهب��ران حاضر نیس��تند این روی��ه را در 
پیش بگیرند، به س��ادگی باید آنها را از ش��رکت 
اخراج کرد. هر ش��رکتی که در مقابل رفتارهای 
ناشایس��ت مدیران می ایس��تد، قابل تقدیر است. 
اما درعین حال یک س��وال هم مطرح است: چرا 
شرکت برای مدتی طوالنی اجازه داده که چنین 

رفتارهای ناپسندی ادامه پیدا کند؟ 
رهبران باید الگوی نقش های مختلف باشند

ش��رکت ها بای��د مطمئن ش��وند ک��ه رهبران 
اجرایی تیم ها، خودش��ان الگوی رفتاری هستند 
که از کارمندان ش��ان انتظار دارند. این رفتار باید 

حرفه ای و خالی از شرارت باشد. 
کامال بی مفهوم و غیرقابل پذیرش است که یک 
رهب��ر بگوید کاری را که من می گویم انجام بده، 
ن��ه کاری را که من انجام می ده��م! اگر رهبران 
خودش��ان به حرف های خودشان پایبند نباشند، 
کارمندان با خودش��ان فکر می کنند: »نمی دانم 
چرا باید به رفتاری مقید باش��م که سرپرست یا 

مدیر خودش به آن عمل نمی کند!«
همه کارکنان باید در یک سطح قرار بگیرند

بعض��ی ش��رکت ها ب��ه جامع��ه ای طبقات��ی 
تبدیل ش��ده اند: آنها ناظران و سرپرس��تان را در 
طبقه برتر قرار داده ان��د و کارمندان را در طبقه 
پایین و به کارمندان به چشم حقارت و کوچکی 
نگاه می کنند. هرچند این شرایط به صورت علنی 
بیان نمی ش��ود، ولی قوانین در هر گروه به شکل 
متفاوتی اعمال می شود؛ مجموعه قوانین مدیران 
و ناظران و مجموعه قوانین کارمندان. این مسئله 

بسیار دردناک و تأسف برانگیز است. 
این همان س��بک و س��یاقی اس��ت که روحیه 

کارمندان را نابود می کند. 
زمانی میشا کالینز، بازیگر، گفته بود: من واقعا 
فک��ر می کنم مؤثرترین روش��ی ک��ه می توان با 
استفاده از آن جهان تغییر را تغییر داد، این است 
که نمونه ای واقعی از صداقت را الگوی خود قرار 
دهی��م. به عالوه، ش��فقت و مهربانی های بی توقع 
مثال خوبی است برای شیوه ای که می توانیم در 

زندگی رفتار کنیم. 
برای یک رهبر، مش��فقانه ترین عمل این است 
ک��ه باثبات، عدالت و یکرنگ��ی تیمش را هدایت 
کن��د. هر الگویی به غی��ر از این، مصداق تظاهر و 

دورویی است. 
INC :منبع
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نام اس�تارتاپ: بارینو
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س�ال تأس�یس: ۱۳۹۶   موضوع: حمل و نقل
توضیح بیشتر: با ظهور اپلیکیشن های مختلف در زمینه حمل و نقل، 
وجود یک اپلیکیش��ن تخصص��ی در زمینه حمل بار و اسباب کش��ی 
منازل بس��یار حس می ش��ود. از طری��ق این اپلیکیش��ن می توان در 
ه��ر زم��ان و در هر مکان نس��بت به حمل بار فقط و فقط به وس��یله 
ماشین های س��نگین مثل کامیونت، خاور، کامیون و…اقدام کرد. از 
دیگر قابلیت های اپلیکیش��ن راهرو اجاره این دس��ته از ماشین ها در 
مدت زمان معین اس��ت. یکی دیگر از قابلیت های این اپ جابه جایی 
بار بین اس��تان های کشور است. همچنین با انعقاد قراردادهای ساالنه 
بین ش��رکت و مجتمع های صنعتی می ت��وان بدون محدودیت زمانی 

ماشین های سنگین مثل کامیون و تریلر را به آنها اجاره داد. 

نسل جدید حمل و نقل

معرفیاستارتاپ

پلیگرام نام ش��بکه اجتماعی جدیدی اس��ت که با قابلیت 
شناس��ایی حالت چهره کاربران، برای پاس��خگویی به پست 
دیگ��ران کار می کند. به گزارش زومیت، پلیگرام نام ش��بکه 
اجتماعی جدیدی است که اخیرا کار خود را آغاز کرده است. 
این شبکه اجتماعی جدید قابلیت های جالبی دارد که از جمله 
آنها می توان به شناسایی وضعیت چهره کاربران اشاره کرد. با 
استفاده از این قابلیت، کاربران می توانند از طریق اموجی هایی 
که براس��اس حالت چهره آنها مشخص می شود، به پیام های 
دریافتی پاس��خ دهند. در این شبکه اجتماعی کاربران قادرند 
عالوه بر داشتن گزینه های متعددی از اموجی ها، به جای یک 
گروه محدود نظیر سایر شبکه های اجتماعی، بازخورد خود را از 

طریق حالت چهره به یک پیام وارد کنند. پلیگرام با بهره گیری 
از شبکه های اجتماعی حالت چهره کاربر را تشخیص می دهد 
و بهتری��ن اموجی را که می تواند ای��ن حالت چهره را تعریف 
کند، در اختیار کاربر می گذارد. همچنین پلیگرام قادر اس��ت 
موقعیت مکانی تمام افرادی که در این ش��بکه اجتماعی یک 
پس��ت را مشاهده می کنند، مش��خص کند و این آمار را برای 
فردی که پس��ت را منتش��ر کرده اس��ت به نمایش بگذارد. از 
دیگ��ر قابلیت های پلیگرام، باید به فیلترهایی اش��اره کرد که 
چه��ره کاربر را زیباتر از حالت معمول می کنند. پلیگرام اعالم 
کرده است که این فیلترها توسط جراحان پالستیک و زیبایی 
طراحی شده؛ از این رو کاربران به جای اضافه کردن المان هایی 

مجازی به تصویر، چهره خود را زیباتر می کنند. همچنین در 
پلیگرام ای��ن امکان وجود دارد که تصاویر به صورت خصوصی 
ظاهر ش��وند. برای این منظور تصویر زیر هاله ای قرار می گیرد 
که برای دیدن آن باید انگش��ت را روی تصویر کش��ید. البته 
تار بودن تصویر دوباره باز می گردد، چراکه هدف از این قابلیت 
جلوگیری از ذخیره کردن تصویر از طریق گرفتن اسکرین شات 

است. 
پلیگرام در حال حاضر اپلیکیشن iOS خود را منتشر کرده 
اس��ت و کاربران گجت های اپل در ح��ال حاضر قادرند از این 

اپلیکیشن استفاده کنند. 
ENGADGET منبع

برای مطالعه 770 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس:  مدیریت و برنامه ریزی می تواند عامل 
مهمی برای خروج یک ش��رکت از بحران مالی باش��د. باید با 
اعتماد به نفس بحران موجود را آسیب شناسی و سپس برای 

هر یک از آسیب ها شیوه درمان ارائه کنید. 
- موض��وع را ب��ا هیأت مدی��ره در میان بگذاری��د و از نظر 
مش��ورتی آنها برای خروج از بحران مالی اس��تفاده کنید. هر 
ی��ک از اعضا می توانند به عنوان یک ب��ازوی فکری یا اجرایی 

شما باشند. 
- کنت��رل دقیق بر هزینه ه��ا کنید و مدیری��ت کاملی بر 
هزینه های جاری روزانه و ماهانه داش��ته باشید و صورت های 

مالی را همواره بررسی کنید. 
 - کلیه برنامه های تش��ویقی شرکت اعم از پاداش و جوایز 
را متوقف کنید. در زمان بحران کس��ی از شما توقع پاداش و 
جایزه ندارد، بنابراین با تدبیر به صورت کوتاه مدت بخش��ی از 

این هزینه ها را مدیریت کنید. 
- اف��راد بااس��تعداد و درجه یک را ب��رای همکاری دعوت 
کنید. گرچه برخی معتقدند در زمان بحران اس��تخدام افراد 
کار مناس��بی نیست اما شک نداش��ته باشید که حضور چند 
نیروی خالق و فعال می تواند به شما در مدیریت بحران بسیار 

یاری رسان باشد. 
- همکاری با نیروهای غیر مؤثر و ناتوان را قطع کنید. شاید 
در ش��رکت شما افرادی باشند که بودن یا نبودن آنها تأثیری 

در موفقیت یا پیشرفت شرکت نداشته باشند، ارتباط کاری با 
این افراد را قطع کنید. 

- به برنامه کوتاه مدت برای خروج س��ریع تر از بحران مالی 
تمرک��ز کنید. برنامه کوتاه مدتی با همکاری افراد صاحب فکر 
طراح��ی و اج��را کنید تا در مدت کوتاه ت��ری از بحران خارج 

شوید. 
- پیگیری مطالبات در زمان بحران خیلی مهم است. سعی 
کنی��د به ش��یوه های حرفه ای مطالبات خ��ود را نقد کنید تا 

بتوانید کمی از مشکالت شرکت بکاهید. 
- آرامش خود را برای کنترل کامل اوضاع و احوال ش��رکت 
و کارکنان کاماًل حفظ کنید و کلیه تصمیمات خود را با فکر و 

اندیشه و مشاورت و صبر و حوصله اتخاذ کنید. 

خروج از بحران مالی

پرس�ش: مدیر ش�رکتی هستم که در آس�تانه بحران مالی اس�ت. برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد 
می کنید؟  کلینیککسبوکار

دل نوشته های یک کارآفرین )1(
با چه رنگی نقاشی می کنی؟ 

سیس��تم م��دارس ما کامال س��نتی و ب��ر پایه 
آم��وزش کارمندمحور اس��ت. واس��ه همین نوع 
نگاه اغلب بچه ها در دوران دبس��تان و دبیرستان 
این��ه که درس بخونن تا در یکی از ادارات دولتی 
استخدام بش��ن و ماهانه دولت به اونا حقوق بده. 
وقتی در دبس��تان از بچه ها می پرس��ن در آینده 
می خوای چه کاره بشی یا می خوان معلم بشن یا 

ناظم یا دکتر یا مهندس. 
البته منظور بچه ها از دکتر یعنی تو بیمارستان 
کار کنن و مهندس هم بره مثال اداره راه و ترابری 
کار کنه. هیچ ک��ی به فکر کار خالقانه و کارهای 

مهارتی نیست. 
برای همین در مدرس��ه اگه کسی بگه می خوام 
نجار بش��م، هم��ه می خن��دن. یا بگ��ه می خوام 
مکانیک بش��م بچه ها می خن��دن. در صورتی که 
همون بچه ای که می خواس��ت دکتر بش��ه وقتی 
بزرگ می ش��ه و با واقعیت ها روبه رو می ش��ه تازه 
می فهمه که باید یه کاری دس��ت و پا کنه و میره 
نجار و مکانیک و کابینت ساز و برق کار و تعمیرکار 

یخچال و... می شه. 
سیس��تم نظام آموزش��ی عامل اساس��ی رکود 
صنع��ت ماس��ت. در مدرس��ه کی ب��ه بچه ها یاد 
می دیم که برید صنعتگر بش��ید. پس��رم که چند 
س��ال قبل با من به نمایش��گاه بین المللی صنایع 
اوم��د تازه فهمید که چقدر ش��غل و کار صنعتی 

هست.
 همی��ن پی��چ و مه��ره مگه الکی پی��چ و مهره 
می شن. این قاشق و چنگال رو یکی میسازه. اون 

پنجره رو یکی تولید می کنه.
 کت��ری و قوری و اس��تکان هم تولید می ش��ه. 

فرش تولید می شه.
 آیف��ون و تلویزیون و موبایل رو یکی تو همین 
ایران داره می س��ازه. دوچرخه و اتومبیل به دست 
یه صنعتگر ایرانی س��اخته می شه و هزاران شغل 

دیگه که ما کمتر می بینیم.
 اون وق��ت همه بچه ها می خوان یا دکتر بش��ن 
یا مهندس. خانواده ها هم می خوان بچه هاش��ون 

دکتر و مهندس بشه. 
چرخ صنعت رو چه کس��ی باید بچرخونه؟ حاال 
تو ب��ا علم به اینکه این همه کار تولیدی هس��ت 
دوس��ت داری در زمینه کش��اورزی تولید کنی یا 
باغ��داری یا صنعت و کش��تیرانی و معدن و. . . . 
باید ببینی که چی دوس��ت داری و اون چیزی رو 

که دوست داری از عهده اش بر میای. 
اول از همه تکلیف خودت رو با خودت مشخص 
کن. چ��ه کاره ای؟ چ��ه کاری رو دس��ت داری؟ 

بعضی از بچگی عاشق تولیدن.
 دارن خ��اک بازی می کنن ی��ه دفعه یه خونه 
می سازن یه تونل می زنن یه قلعه درست می کنند. 
ام��ا برخی دیگه دوس��ت دارن ب��ه دیگران در 
کارش��ون کمک کنن به این ج��ور کارا خدماتی 
می گن. برخی هم دوست دارن یه چیزی از کسی 
بخرن و ب��ه کس دیگه ای بفروش��ن. تو از بچگی 

دوست داشتی چه کاره بشی؟ 
برای اینکه متوجه بشی چه فرقی بین کارهای 
تولی��دی و خدمات��ی و بازرگانی اس��ت یه مثال 
می زن��م. اگه تو دوس��ت داش��ته باش��ی هواپیما 

بسازی پس تولید کننده ای.
 اما اگه دوس��ت داری خلبان بشی یا تعمیرکار 
هواپیم��ا یه کارخدماتی می کن��ی و اگه مایلی تو 
کار خریدوفروش هواپیم��ا بری و از خارج بخری 
و در داخل بفروش��ی یه کار تج��اری انجام بدی 
پ��س تاجری. اگ��ه یه خونه بس��ازی س��ازنده و 

تولید کننده ای.
 اگه بنگاه ام��الک داری یه کار خدماتی داری، 
ام��ا اگه ت��و کار خریدوفروش زمی��ن و ملکی یه 

تاجری و بازرگان امالک و مستغالتی. 
هر کدوم از این کارها لم خاص خودشو داره. 

هر کدوم از این کارها هم پول داره. این جوری 
نیس که بخوای کار تجاری بکنی ثروتمند بش��ی 
و اگ��ه کار خدماتی بکنی پول کمتری به دس��ت 
بیاری. پیر امید یار نخس��تین س��ایت فروش��گاه 

مجازی دنیا رو راه انداخت.
 کارش فروش وس��ایل و لوازم دس��ت دوم بود. 

اون تو خریدوفروش این وسایل میلیاردر شد. 
پس می تونی برای کس��ب و کارت این کارها رو 

بکنی: 
 کارهای تولیدی

 کارهای خدماتی 
 کارهای تجاری. 

ادامه دارد. . . 

تختهسیاه

پارسا  امیری
کارشناس فروش
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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


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

