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تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن چیست؟ 

االکلنگ سود بانکی 
و اجاره بهای مسکن

براساس اعالم بانک مرکزی قرار است نرخ های سود بانکی از 11 شهریورماه تعدیل شده و نرخ سود سپرده های 
بلندمدت یک س��اله به 15درصد و س��پرده های کوتاه مدت و روزش��مار به 10درصد کاهش یابد. البته این مصوبه 
تیرماه س��ال گذش��ته شورای پول و اعتبار است که برخی بانک ها به بهانه های مختلف به صورت نهان و آشکار از 

آن عبور کرده و به عبارتی بانک مرکزی را دور زدند. با این حال با توجه به تأکید مقامات اقتصادی کشور بر...

 تولید ثروت از هر مترمکعب آب در ایران
کمتر از استاندارد جهانی است

 اقتصاد محیط زیست
در تنگنا
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 قانون بی صراحت
مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

کارخود را به شیوه درست آن انجام دهید
جذب سرمایه گذار با 11 راهکار مطمئن

صرفه جویی در بودجه بندی مبتنی بر نیاز بازاریابی
به کارگیری خالقیت در تبلیغات

ویژگی هایی که نشان می دهند آماده کارآفرینی هستید
تبلیغ برای برند یا تبلیغ برای بازاریابی محصول

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 90 میلیون دالر پاداش
برای تیم  کوک

یادداشت

یادداشت

سعید لیالز
تحلیلگر و کارشناس 

مسائل اقتصادی

 کاهش شکاف طبقاتی
در دولت یازدهم

می��ان س��ال های 1384 ت��ا 
1392 خورش��یدی و به وی��ژه 
از 1389 ب��ه بع��د ب��ه عل��ت 
سیاس��ت های انبس��اطی پولی 
نظ��ام  در  عمیق��ی  ش��کاف 
درآم��دی ای��ران اتف��اق افتاد؛ 
طبقه  چه��ار  ک��ه  به گون��ه ای 
کارمندان  کارگران،  کشاورزان، 
ت��ا   50 ک��ه  بازنشس��تگان  و 
60درص��د جمعی��ت ای��ران را 
تشکیل می دادند، دچار آسیب 
در درآمد و معیشت خود شدند. 
افزایش نرخ تورم سبب شد در 
1392 خورشیدی قدرت خرید 

طبقه کارمندان 35 تا 
40درصد کمتر از...

در شرایط فعلی این امیدواری 
وجود داردک��ه با روی کار آمدن 
وزیر اقتصاد دارای تجربه اجرایی 

دوازده��م،  دول��ت  در 
سهم بازار سرمایه در...

بهمن آرمان
استاد دانشگاه و 

اقتصاددان
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ضرورت افزایش سهم بازار 
سرمایه در تامین مالی اقتصاد
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از آنجـا کـه شـیوه تامیـن مالـی خودروسـازان از مسـیر 
پیش فروش محصوالت همراه با نرخ باالی سـود مشارکت  و 

انصراف مورد انتقاد نظـام بانکی بود، بانک مرکزی 
طبق توافقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت...

آیا خودروسازان نرخ سود 
مشارکت را کاهش می دهند؟

88936651

در ش��رایطی تا چن��د روز آین��ده بانک ه��ا مکلف به 
اجرایی کردن نرخ س��ود مدنظر بانک مرکزی در سپرده 
و تس��هیالت هستند و به نظر می رسد از نرخ های تعیین 
شده راضی باشند که رئیس جمهوری نرخ های دیگری را 

در نظر داشته و آن را ایده آل می داند. 
به گزارش ایسنا، همواره فاصله و عدم تناسب نرخ های 

س��ود بانکی با تورم از مس��ائل پی��ش روی نظام 
بانکی بوده اس��ت. در دوره ای نرخ سود منفی بود 
و این س��پرده گذاران بودند که از باالتر بودن تورم 
نسبت به سود و اختالف بین آن متضرر می شدند 
و اکنون دوره ای اس��ت که نرخ س��ود مثبت شده 
و تورم در س��طحی پایین تر قرار دارد و مشتریان 
بانک ه��ا با وجود کاهش نرخ در دو تا س��ه س��ال 
گذش��ته همچنان می توانند از س��رمایه گذاری در 
بانک ه��ا به عنوان محلی ام��ن و البته به صرفه در 
مقایس��ه با بازاره��ای دیگر همچون س��که و ارز 

استفاده کنند. 
ام��ا به هرحال به اعتقاد اغل��ب مدیران، فعاالن 
اقتص��ادی و البته کارشناس��ان، س��ودهای بانکی 
موجود اعم از تسهیالت و سپرده با بازده اقتصادی 
و عملکرد بانک ها تناسبی نداشته و باید متناسب 
ب��ا کاهش ت��ورم همچنان کاهش یاب��د. در حال 
حاضر نرخ سود سپرده بانکی تا 15 درصد ساالنه 
و تس��هیالت تا 18 درصد از س��وی شورای پول و 
اعتبار مصوب شده و بانک ها موظف به اجرای آن 
هستند ولی با وجود این کاهش همچنان عملکرد 

بانک ها نشان داده که در اغلب موارد تمایلی برای اجرای 
این نرخ ها ندارد، چرا که به اذعان مدیران بانکی با وجود 
کاهش نرخ تورم ش��رایط برای ریزش نرخ س��ود تا حد 

فعلی وجود نداشته است. 
ب��ه هر ح��ال در ش��رایطی انتظ��ارات ب��رای کاهش 
مجدد نرخ س��ود وجود داش��ت که بان��ک مرکزی اخیرا 
بخش��نامه ای ب��ه بانک ها ابالغ کرد که ط��ی آن تکلیف 
برای عملیاتی ش��دن نرخ های سود علی الحساب ساالنه 
حداکث��ر تا 15درصد و کوتاه م��دت تا 10درصد را اعالم 
کرده اس��ت. گرچه ب��ا این دس��تورالعمل بانک ها امکان 
پرداخت س��ودهای کمتر از 15درصد را نیز دارا خواهند 

بود، اما در س��وی دیگر ماجرا این موضوع نیز وجود دارد 
ک��ه فعال تصمیمی برای کاه��ش نرخ های موجود وجود 
نداش��ته و نظام بانکی در مسیر پایدار کردن این سودها 
پیش خواهد رفت و به عبارتی از نگاه مسئوالن بانکی با 
توجه به شرایطی که بانک ها در حال حاضر با آن مواجه 

هستند، نرخ های موجود می تواند ایده آل باشد. 

اما در آس��تانه اجرایی ش��دن س��ودهای مدنظر بانک 
مرکزی، رئیس جمهوری که همواره به سودهای بانکی و 
بخشی از فعالیت بانک ها انتقاد داشته است در نخستین 
گفت وگ��وی خود ب��ا مردم در دول��ت دوازدهم بار دیگر 
موض��وع نظ��ام بانکی را مطرح و در صدر آن نرخ س��ود 
را مورد اش��اره قرار داده اس��ت. روحانی معتقد است در 
حال حاضر میزان س��ود س��پرده و تسهیالت بانک ها در 
چارچ��وب منظمی پیش نمی رود و با تورمی که 8درصد 
است متناسب نیست. از نگاه رئیس جمهوری سود بانکی 
بای��د مقداری بیش��تر از حد تورم ب��وده و رقمی حدود 
11درصد برای سپرده قابل قبول است، در عین حال که 

سود تسهیالت بانکی نیز باید به 15درصد برسد. 
س��ودهای ایده آل رئیس جمهوری ک��ه بر مبنای تورم 
8درصدی عنوان ش��ده در سپرده 11درصدی تا 4درصد 
ب��ا ن��رخ فعل��ی )15درص��د( و 3درصد با ت��ورم و برای 
15درص��د تس��هیالت تا 3درصد ب��ا 18درصد موجود و 
7درصد با تورم اختالف دارد. هر چند تورمی که روحانی 
مبنا قرار داده، نرخ اعالمی مرکز آمار بوده و بانک 

مرکزی بر تورم 10درصدی تأکید دارد. 
گرچه همواره این اعتقاد وجود داش��ته که باید 
نرخ تورم و سود سپرده بین 3تا 5درصد با یکدیگر 
فاصله داش��ته باش��ند، ام��ا به هر ص��ورت تجربه 
سال های اخیر نش��ان داده که با توجه به مسائلی 
ک��ه نظام بانکی درگیر آن بوده و موانعی که برای 
کاهش نرخ وجود داش��ته اس��ت، حت��ی کاهش 
دس��توری س��ود بانکی و ابالغ نرخ هایی که ظاهرا 
ایده آل و متناسب با تورم هم هستند نتوانسته اند 
به قدرت عوامل تخریبی در سودهای موجود غلبه 

و بانک ها را وادار به اجرا کنند. 
وجود موسس��ات غیرمجاز با پرداخت سودهای 
کالن و تخریب��ی نظام بانک ه��ا، تنگنای اعتباری 
بانک ها در نتیجه بده��ی دولت، معوقات بانکی و 
البته سرمایه گذاری های خود آنها، اضافه برداشت 
از بانک مرکزی و نابس��امانی در بازار بین بانکی و 
همچنین ورود رقبای جدیدی مانند خودروسازان 
در جذب س��پرده از جمله عوامل��ی بودند که هر 
کدام مانع از کاهش س��ود بانکی و عملیاتی شدن 
یکپارچ��ه آن در بانک ه��ا می ش��د. با این وج��ود اعالم 
اخیر بانک مرکزی مبنی بر س��اماندهی عوامل تخریبی 
از جمله س��اماندهی موسس��ات بزرگ غیرمجاز، تبدیل 
اضافه برداش��ت بانک ه��ا به خط اعتب��اری، کنترل بازار 
بین بانکی برای تأمین نقدینگی و همچنین کاهش سود 
خودروس��ازان خود می تواند عالمتی برای پیاده س��ازی 
نرخ های س��ود 15درصد س��پرده و 18درصد تسهیالت 
باشد، ولی در هر صورت تا اجرایی شدن کامل تصمیمات 
اخذ ش��ده زم��ان الزم ب��وده و حتی ب��رای عمل کردن 
بانک ها به س��ودهای موجود ک��ه از نگاه رئیس جمهوری 

ایده آل نیست نیز فاصله وجود دارد. 

سودهای ایده آل بانکی چند درصد است؟ 
گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی را منتشر کرد

رشد 34/5 درصدی حجم تجارت خارجی ایران
ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مردادماه سال  جاری نسبت به تیرماه 6/4 درصد بهبود یافته و واردات کاال به ایران در دومین 
ماه از فصل تابس��تان نس��بت به ماه اول 48/7درصد کاهش داشته است. به گزارش »فرصت امروز« و به نقل از روابط عمومی 
گمرک ایران، بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا ابتدای شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
34/5 درصد بزرگ تر شده است. همچنین در پنج ماهه اول سال جاری تشریفات گمرکی 62 میلیون و 266 هزار تن کاال در 
گمرکات کشور تماما به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 48 میلیون و 41 
هزار تن سهم واردات و 14میلیون و 225 هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیر نفتی بود. مجموع ارزش صادرات و واردات ایران 
در مدت یادش��ده به 36 میلیارد و 635 میلیون دالر رس��ید که این رقم 34/5درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. 
مجموع تجارت خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال گذشته 34 میلیارد و 778میلیون دالر بود. این گزارش می افزاید؛ در 
پنج ماهه اول سال جاری به میزان 19 میلیارد و 442 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 49/16درصد افزایش نشان می دهد. این رقم در ماه گذشته 97/23 درصد بود. عمده ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و 
قطعات منفصله خودرو، کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط می شود. همچنین در مدت یاد شده متوسط قیمت 
کاالهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 367 دالر افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 84/8درصد افزایش 
داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده ایم. مجموع صادرات غیر نفتی 
ایران در پنج ماهه اول سال جاری به 17 میلیارد و 193 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 
95/4درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته 54/9درصد بود. در مرداد ماه سال جاری صادرات پتروشیمی سبز شد 
و با یک روند افزایشی 6 میلیارد دالری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کاالها همراه است. در این 
بخش هم گرچه شاهد بهبود نسبت به چهار ماهه قبل بوده ایم اما 30/9درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته 
این رقم در تیرماه 99/14درصد بود. در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت 39/5درصدی بوده ایم. همچنین متوسط 
قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به 358 دالر رسید که 47/3درصد افزایش داشت. در مجموع وضعیت بهتری 
در بخش صادرات غیر نفتی نسبت به چهار ماهه اول سال جاری حاکم شده، به نحوی که صادرات کاالهای ایرانی به چین در 
پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 
4درصدی ثبت شد. صادرات غیر نفتی ایران به کره جنوبی هم با افزایش 8درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 54/14درصدی 

صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده ایم.
 عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده به ترتیب ش��امل میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 920 
میلی��ون دالر، پل��ی اتیلن گرید فیل��م با 652میلیون دالر، پروپان مایع ش��ده به ارزش 576میلیون دالر، س��ایر 

روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با 555 میلیون دالر و متانول با 498 میلیون دالر بوده است. 
اقالم عمده وارداتی

اقالم عمده وارداتی در پنج ماهه ابتدای سال جاری نیز به ترتیب شامل برنج با 963 میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش 
612 میلیون دالر، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 515 میلیون دالر، قطعات 

منفصله جهت تولید خودروی سواری با 434 میلیون دالر و لوبیای سویا با 410 میلیون دالر بوده است. 
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در پنج ماهه اول س��ال  جاری به ترتیب ش��امل چین به ارزش 3میلیارد و 
743 میلیون دالر، عراق با 2 میلیارد و 604 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 583 میلیون دالر، 

جمهوری کره با یک میلیارد و676 میلیون دالر و هند با یک میلیارد و 199میلیون دالر بوده است. 
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 4میلیارد و 256 
میلی��ون دالر، ام��ارات متحده عربی با 3میلیارد و 341 میلیون دالر، جمهوری کره با یک میلیارد و 346 میلیون 

دالر، هند با یک میلیارد و 266 میلیون دالر و ترکیه با یک میلیارد و 138میلیون دالر  بوده است. 

عید سعید قربـان مبارک باد



فرص�ت ام�روز: چن��د روز 
قب��ل بود که عیس��ی کالنتری، 
حفاظ��ت  س��ازمان  رئی��س 
محی��ط زیس��ت ای��ران در یک 
اطالعات  تلویزیونی  گفت وگوی 
نگران کننده ای درباره بحران آب 
در ایران ارائه داد؛ صحبت هایی 
که نش��ان می دهد مس��ئله آب 
در ایران بس��یار بیشتر از آنچه 
تصور می ش��ود بحرانی اس��ت، 
کم��ا اینکه اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهور از آن 
به عنوان یک��ی از ابرچالش های 
ایران نام برده است. کالنتری در 
این گفت وگوی تلویزیونی گفته 
مصرف آب تجدیدپذیر در ایران 
۱۱۰درصد است، یعنی هر سال  
۱۰درصد بیش��تر از س��ال قبل 
از مناب��ع آب تجدیدپذیر ایران 
استفاده می شود، بنابراین ایران 
هر سال خش��ک تر می شود. به 
گفت��ه رئی��س جدید س��ازمان 
محیط زیست، این بحران ناشی 
از نرس��یدن آب ب��ه تاالب ها و 
همچنین تالش برای خودکفایی 
در کشاورزی در سال های اخیر 
بوده اس��ت. انتق��اد کالنتری از 
در  خودکفای��ی  سیاس��ت های 
بخش کش��اورزی درحالی است 
که او خود پیش از این س��ال ها 
وزی��ر کش��اورزی بوده اس��ت و 
نوک پیکان انتقادات او در رابطه 
با بحران آب و نقش کش��اورزی 
در این بحران به سیاس��ت های 
خود او در س��ال های پیش نیز 
برمی گ��ردد. با این همه س��وال 
این است که چرا محیط زیست 
در راه توسعه و پیشرفت کشور 
قربان��ی می ش��ود و درحالی که 
توسعه  در چش��م انداز  می تواند 
ای��ران نقش��ی بی بدیل داش��ته 
باش��د همواره در این سال ها به 
بی مهری  زیست  محیط  اقتصاد 

شده است؟! 
بنا ب��ه آماره��ا، تولید ثروت 
از هر مترمکع��ب آب در ایران 
بس��ی کمتر از اس��تانداردهای 
جهان��ی اس��ت؛ درحال��ی که 
در جهان به طور متوس��ط به 
مترمکعب  ه��ر  مص��رف  ازای 
ث��روت  دالر   2.2 ح��دود  آب 
ایجاد می ش��ود اما این رقم در 
ایران کمتر از 2 دالر است. هر 
چند توسعه و رفاه حق جامعه 
بشری اس��ت اما بی توجهی به 
بحث محیط زیس��ت می تواند 
عوارض��ی  طوالنی م��دت  در 
بی��ش از مزای��ای توس��عه به 
جوام��ع تحمی��ل کن��د. ای��ن 
اس��ت که سیدمحمد  نکته ای 
مجاب��ی، مرد محیط زیس��تی 

دول��ت یازدهم باره��ا و بارها 
به  در الب��ه الی صحبت هایش 
آن اش��اره می کند. سیدمحمد 
مجابی، معاون پیشین حقوقی 
و پارلمان��ی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر اینکه 
حف��ظ محیط زیس��ت ارتباط 
زیادی ب��ا موقعی��ت اقتصاد و 
فرهنگ��ی هر جامع��ه ای دارد، 
در گفت وگو ب��ا خبرآنالین به 
تش��ریح این ارتباط پرداخت و 
از منظری تازه، مسئله را مورد 

واکاوی قرار داد. 
ارتباط ت��ورم با حفظ محیط 
از  مراقب��ت  نح��وه  زیس��ت، 
محی��ط زیس��ت در مناطق��ی 
الزم  حداقل ه��ای  از  ک��ه 
برخوردارن��د و در مناطقی که 
فاقد امنیت اقتصادی هس��تند 
و تاثی��رات بلندم��دت عوارض 
زیست محیطی و فش��ار آن بر 
اقتصاد از جمل��ه مباحثی بود 
که او به آنها اشاره کرده است. 
به گفت��ه مجاب��ی، حفاظت از 
توسعه  می تواند  زیست  محیط 
پایدار و رشد اقتصادی را فراهم 

کند.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه جهان 
امروزه مفهوم توس��عه پایدار را 
بی��ش از هر زم��ان دیگر درک 
کرده است، می گوید: »اگر قرار 
باش��د توس��عه و رفاه و افزایش 
درآمد سرانه همزمان با افزایش 
بیماری ها و تحمیل هزینه هایی 
اتفاق  باب��ت س��المت جامع��ه 
بیفتد، در عمل م��ردم نفعی از 
این وضعی��ت نمی برند؛ در عین 
حال که باید توجه داشت برخی 
ضربات��ی که به محیط زیس��ت 
وارد می ش��ود، غیر قابل جبران 

است.« 
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه محیط 
زیس��ت به هیچ عن��وان مانعی 
در برابر رشد و توسعه اقتصادی 
ایج��اد نمی کن��د، اضاف��ه کرد: 
»اتفاق��ا توجه ب��ه مولفه محیط 
زیس��ت می تواند توس��عه را در 

جوامع پایدار کند.«
مجابی در پاسخ به این سوال 
که آی��ا برآوردهایی ک��ه درباره 
هزینه ه��ای اقتصادی ناش��ی از 
آلودگی هوا و گرد و غبار صورت 
گرفته، نزدیک به واقعیت است، 
یا خی��ر، گف��ت: »این دس��ت 
بلند مدت  ع��وارض  آلودگی ه��ا 
دارد و جمعیت انسانی و پوشش 
گیاه��ی را درگیر خود می کند، 
البت��ه برآوردهایی در این حوزه 
صورت گرفته، اما نمی توان رقم 
مش��خصی را مورد اش��اره قرار 

داد.«

 اقتصاد مانع است یا 
محیط زیست

مجابی با تاکید بر اینکه محیط 
زیست با تمامی حوزه های اصلی 
در جامع��ه پیوندی انکارنش��دنی 
دارد، داده ه��ای اقتص��ادی را در 
برخ��ورد مردم با مس��ئله محیط 
به ش��دت موثر می داند.  زیس��ت 
او در توضیح ای��ن مطلب »آب« 
را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: 
»بررسی ها نش��ان می دهد حجم 
تولی��د ث��روت در ای��ران از یک 
مترمکع��ب آب بس��یار کمت��ر از 
استانداردهای دنیاست.« هر چند 
او ای��ن رقم را به طور دقیق مورد 
اشاره قرار نداد، با این حال اضافه 
کرد: »در جهان به طور متوس��ط 
ب��ه ازای مصرف ه��ر مترمکعب 
آب ح��دود 2.2 دالر ثروت ایجاد 
می ش��ود ام��ا این رق��م در ایران 

پایین تر از 2 دالر است.«
او ادامه داد: »چه تعداد از مردم 
ایران حتی در زمان خرید ماشین 
ظرفشویی و ماشین لباسشویی و 
ش��یرآالت و... میزان مصرف آب 
این دس��تگاه ها را مورد بررس��ی 
ق��رار می دهن��د؟ طبیعی اس��ت 
وقتی آب فاق��د ارزش اقتصادی 
است، کسی این مولفه ها را مورد 

بررسی قرار نمی دهد.«
این کارش��ناس ارش��د محیط 
زیست معتقد اس��ت: »در حوزه 
مص��رف بنزی��ن و برق و س��ایر 
حامل ه��ای ان��رژی نی��ز همین 
حت��ی  دارد،  وج��ود  وضعی��ت 
م��ردم در زم��ان خری��د خودرو 
نیز چندان به این مس��ئله توجه 
نمی کنند. دلی��ل این بی توجهی 
نیز ش��کل و نظ��ام قیمت گذاری 
اس��ت. در حوزه کش��اورزی نیز 
ای��ن بی قیمت��ی آب کار دس��ت 
محیط زیس��ت داده و ما ش��اهد 
کشت محصوالتی در برخی نقاط 
هستیم که خودشان از نظر منابع 

آبی تحت فشار هستند.«
ادام��ه داد: »ب��ه عب��ارت  او 
دیگ��ر برخ��ی مواد غذایی که از 
ایران صادر می ش��ود، آن هم در 
احجام پایین، با احتساب قیمت 
واقع��ی آب مصرفی ش��ان برای 
کش��ور بازدهی ندارند و ش��اید 
اگر همین آب به طور مس��تقیم 
صادر شود، درآمد بیشتری برای 

کشور ایجاد کند.« 
این کارش��ناس ارشد محیط 
زیس��ت ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
برنامه ریزی برای مدیریت انرژی 
و مناب��ع در ای��ران، عنوان کرد: 
»در کش��ور ما نیمی از دشت ها 
دش��ت ممنوع��ه اعالم ش��ده و 
برداش��ت آب از ای��ن مناط��ق 

نباید صورت گیرد، اما می بینیم 
بخ��ش عمده ای از کش��ت آبی 
اتفاق��ا در این پهنه قرمز صورت 
موجبات  عملکرد  این  می گیرد. 
نشست زمین را فراهم می کند. 
نعمت خدادادی سرزمین، یعنی 
خل��ل و فرج زمین یا س��دهای 
پنه��ان در زیر زمی��ن را از بین 
می برد. همین مس��ئله می تواند 
موجبات تغییر اقلیم در کش��ور 

را فراهم آورد.«
 غذای 13 میلیون نفر 

در زباله 
او س��پس مبحث اقتصاد را از 
منظری دیگر م��ورد توجه قرار 
داد و گف��ت: »در ای��ران غذای 
۱3میلی��ون نفر در زبال��ه قرار 
می گی��رد. برای ه��ر گرم از این 
غذایی که در س��طل زباله قرار 
می گی��رد، منابع آب��ی و انرژی 
مصرف ش��ده است اما می بینیم 
ش��کل قیمت گ��ذاری، فرهنگ 
مص��رف مانعی بر س��ر راه دور 
ریختن مواد غذایی نیست. همه 
مس��ئله هم فقط ب��ه اقتصاد بر 
نمی گردد، ما ملتی بودیم که با 
دی��دن یک تکه نان روی زمین، 
آن را از س��ر راه بر می داش��تیم 
می دادی��م  ق��رار  جای��ی  در  و 
ک��ه غذای پرن��دگان ش��ود اما 
متاس��فانه این فرهنگ درس��ت 
به فراموش��ی سپرده شده است 
در حالی که فرزندان ما باید این 

فرهنگ را از نو بیاموزند.«
او در پاس��خ به این سوال که 
آیا دول��ت یازده��م ورودی به 
مسئله کشت و ممنوعیت هایی 
که اش��اره ش��د، داش��ته است 
یا خی��ر؟ گفت:  »وزی��ر جهاد 
کشاورزی بخشنامه ای را ابالغ و 
کش��ت یک سری از محصوالت 
را در برخ��ی اس��تان ها ممنوع 

کرد.«
وی وظیف��ه اصلی س��ازمان 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت را 
ریل گ��ذاری دانس��ت و تاکید 
ک��رد:  »اگر ش��ما در حرف از 
مس��ئوالن و م��ردم بپرس��ید 
که عالقه ای ب��ه حفظ محیط 
زیس��ت دارند یا خی��ر، بدون 
مثب��ت  پاس��خ  وق��ت  ف��وت 
می دهند اما در عمل می بینیم 
ب��رای منفع��ت زودگذر  ک��ه 
توجه��ی  دیگ��ر  اقتص��ادی 
نش��ان  زیس��ت  ب��ه محی��ط 
نمی دهن��د. در یک پکیج باید 
همه بخش ها مورد اصالح قرار 
گیرند و در این میان سازمانی 
باید  زیس��ت  مانن��د محی��ط 
ریل گ��ذاری الزم را انجام دهد 
واال با امکانات و تجهیزاتی که 

در اختی��ار دارد قادر نیس��ت 
همه امور را سامان دهد.«

سیاس��ت های  ابالغ  مجاب��ی 
کل��ی محیط زیس��ت از س��وی 
در  را  رهب��ری  معظ��م  مق��ام 
مناس��ب  ریل گذاری  راس��تای 
دانست و یادآور ش��د: »اقتصاد 
ایران باید کشش زیست محیطی 
ش��دن را در خ��ود ایجاد کند و 
در  گام هایی جدی  خوشبختانه 
این حوزه برداشته شده است.«

 مالیات سبز و دولت 
محیط زیستی 

مجابی در پاسخ به این سوال 
که از ک��دام اهرم های اقتصادی 
ب��رای حف��ظ محی��ط زیس��ت 
اس��تفاده ش��ده اس��ت، اصالح 
قان��ون مالیات های مس��تقیم را 
مورد اش��اره ق��رار داد و گفت:  
»ب��ا تصوی��ب این الیح��ه برای 
محیط  مولف��ه  ب��ار  نخس��تین 
زیس��ت در امر پرداخت مالیات 
مدنظر ق��رار می گی��رد. در این 
زیس��ت  محیط  فصل  اصالحیه 
در نظ��ر گرفته ش��ده و طبیعی 
است که مالیات بر پایه عملکرد 
محیط زیس��تی مورد محاس��به 

قرار خواهد گرفت.«
او دول��ت یازده��م را دولتی 
زیس��ت محیطی خواند و گفت: 
»خوش��بختانه این مس��ئله در 
دولت دوازدهم نیز مدنظر است 
و اتفاقا ما می بینیم بس��یاری از 
سیاست های اقتصادی در چهار 
سال گذش��ته در خدمت حفظ 

محیط زیست بوده است.« 
مجابی با بیان اینکه بررسی ها 
نش��ان می دهد در چهار س��ال 
گذش��ته کنت��رل ن��رخ ت��ورم، 
آرامش��ی را در ح��وزه محی��ط 
زیس��ت نیز ایجاد کرده اس��ت، 
متذکر ش��د: »به عبارت دیگر با 
کنترل نرخ تورم زمین خواری ها 
کاهش یافته و حتی هزینه برای 
زیست محیطی شدن بسیاری از 
کاهش  نیز  تولی��دی  واحدهای 

یافته است.« 
»بای��د  ک��رد:  تاکی��د  وی 
سیاست های تشویقی و تنبیهی 
همزمان برای زیس��ت محیطی 
ش��دن تولی��د در ای��ران به کار 
گرفت��ه ش��ود. در بس��یاری از 
کش��ورها تولید ناخالص داخلی 
سبز مورد محاسبه قرار می گیرد 
اما ممکن اس��ت اعالم عمومی 
نش��ود ول��ی ب��ه ه��ر روی این 
محاسبه سیاست گذار را متوجه 
می کن��د ک��ه ب��ه ازای افزایش 
تولید ناخالص داخلی چه میزان 
فش��ار ب��ر محیط زیس��ت وارد 

کرده است.« 

تولید ثروت از هر مترمکعب آب در ایران، کمتر از استاندارد جهانی است

اقتصاد محیط زیست در تنگنا
دریچـه

بانک جهانی هشدار داد
با کم آبی در خاورمیانه مقابله کنید

بانک جهانی با اعالم اینکه منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا به دلیل آب و فاضالب نامناس��ب، ساالنه حدود 
2۱میلی��ارد دالر از دس��ت می دهد، هش��دار داد: اقدام 
فوری برای جلوگیری از تاثیرات این امر بر ثبات و رشد 

ضروری است. 
بان��ک جهانی در گزارش��ی ک��ه در کنفرانس هفته 
آب جهان در اس��تکهلم سوئد منتشر ش��د، اعالم کرد: 
مدیریت ضعی��ف منابع آب و فاض��الب در این منطقه 
 ک��ه کم آب ترین منطقه جهان به ش��مار می رود، حدود 
ی��ک درصد از تولید ناخالص داخلی س��االنه را کاهش 
می دهد، در حالی که این نرخ برای کش��ورهای درگیر 

جنگ بین 2 تا 4 درصد در سال است. 
براس��اس این گزارش، مرگ و میر ناشی از آب ناسالم 
و فاض��الب در برخی بخش های این منطقه به خصوص 
کش��ورهایی که درگیر منازعه هستند، باالتر از متوسط 
جهانی است و همچنان که منازعه و بحران مهاجرت در 
خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه پیدا می کند، کوتاهی در 
پرداختن به چالش های آب می تواند پیامدهای جدی بر 

رفاه مردم و ثبات سیاسی داشته باشد. 
در یم��ن که بی��ش از دو س��ال درگیر جن��گ بوده 
است، شبکه های آبرس��انی به شهرهای بزرگ به دلیل 
آسیب های وارد ش��ده در جنگ و عدم تعمیر در خطر 
فروپاش��ی هستند و حدود ۱۵ میلیون نفر از دسترسی 
معمول به آب و فاضالب محروم ش��ده اند. در سوریه که 
جنگ به هفتمین س��ال خود وارد شده است، آب اغلب 
به عنوان یک سالح جنگی مورد استفاده قرار می گیرد و 
لوله ها عمدا تخریب ش��ده و منابع آب آلوده می شوند. 
طبق اعالم یونیس��ف، حدود ۱۵ میلیون نفر شامل ۶.4 
میلیون کودک به آب س��الم نی��از دارند. مجموعا ۱۸3 
میلی��ون نفر در کش��ورهای درگیر جنگ، خش��ونت و 
بی ثباتی در سراسر جهان، از دسترسی به آب آشامیدنی 

محروم هستند. 
در گزارش بانک جهانی آمده اس��ت: در شرایطی که 
انتظار می رود جمعیت ش��هری در خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا تا س��ال 2۰۵۰ دو برابر ش��ده و ب��ه حدود 4۰۰ 
میلیون نفر برسد، ترکیبی از سیاست، فناوری و ابزارهای 
مدیری��ت آب باید برای بحران آب مورد اس��تفاده قرار 

گیرد. 
به گفته آندرس یاگرسکاگ، متخصص مدیریت منابع 
آب در بانک جهانی و یکی از نویس��ندگان این گزارش، 
به��ره وری آب یا به عبارت دیگر میزان بازده از هر قطره 
آب مورد استفاده در خاورمیانه، مجموعا در پایین ترین 
سطح متوس��ط جهانی قرار دارد. کشورهای خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا میزان مصرف آب بیشتر از آنچه بتواند 

دوباره پر شود را استفاده می کنند. 
ب��رای معکوس کردن ای��ن روند، فن��اوری و نوآوری 
ضروری بوده، اما کافی نیستند. مدیریت آب به خصوص 
تعرفه ه��ا و یارانه ه��ای آب نی��ز باید مورد رس��یدگی 
ق��رار گی��رد. این منطق��ه پایین ترین تعرف��ه آب را در 
جهان داش��ته و باالترین می��زان تولید ناخالص داخلی 
ب��رای یارانه ه��ای آب عمومی مصرف می ش��ود. چنین 
سیاست هایی به استفاده بیش از حد از منابع آب کمیاب 

و کم  آبی منتهی شده و پایدار نیست. 
چالش دیگر این است که بیش از نیمی از آب فاضالب 
جمع آوری شده در منطقه بدون تصفیه  شدن به محیط 
زیس��ت بازمی گردد. مدیریت آب بهبود یافته می تواند 
س��ود مالی قابل مالحظه ای را به همراه داش��ته باشد. 
دولت ها با بهبود ذخیره س��ازی و تحویل آب آبیاری به 
کاربران می تواند س��االنه ۱۰میلیارد دالر سود کند، در 
حالی که تولید کشاورزی به میزان ۸ درصد افزایش پیدا 
می کند. براس��اس گزارش رویترز، مصر، ایران و سوریه 
که بیشترین میزان زمین های آبیاری در منطقه را دارند 
کشورهایی هستند که می توانند بیشترین سود را کسب 

کنند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
حل مشکل آب بدون توجه به خاک 

امکان پذیر نیست
معاون وزیر جهاد کش��اورزی از اختص��اص ۹ هزار و 
4۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار ب��ه بخش آب و خاک خبر 
داد و گفت: بدون توجه به خاک، مشکل آب حل شدنی 

نیست. 
علی مراد اکبری در نشس��تی خبری که به مناسبت 
هفت��ه دولت برگزار ش��ده بود با بیان اینک��ه امروزه در 
دنیا دیپلماسی نفت جای خود را به دیپلماسی آب داده 
اس��ت، گفت: در بسیاری از نقاط دنیا هنوز نتوانسته اند 
مشکل آب را حل کنند. البته این حساسیت ها را ما باید 
درباره خاک هم تحریک کنیم؛ هنوز حساسیت ها درباره 

خاک جدی نیست. 
او با تاکید بر اینکه ایران کش��وری اس��ت که باید به 
حل مسائل خاک در آن بیشتر از آب توجه کرد، تصریح 
کرد: همه چیز از زمین و خاک شروع می شود و هر گونه 
برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاک، آب در هاون 

کوبیدن است. 
وی با اش��اره به اینکه چهاردهم آذر روز جهانی خاک 
است اما به تعطیلی برخورد کرده، گفت: به همین دلیل 
ما مراس��م روز جهانی خاک را روز نوزدهم آذر بس��یار 
باشکوه برگزار می کنیم. ما اگر خاک را دریابیم می توانیم 
مش��کل آب را نیز حل کنیم. به همین دلیل ردپایی از 
خاک در برنامه ششم توسعه آمده و در این برنامه ساالنه 
۵۰۰ هزار هکتار بهبود وضعیت خاک زراعی کشور مورد 

توجه قرار گرفته است. 

آب

از مهار آب های مرزی تا تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی

سیاه و سپید کارنامه دولت 
یازدهم در بخش آب

ایران از نظر س��رانه مناب��ع آب تجدیدپذیر در 
وضعی��ت تنش آبی ق��رار دارد. براس��اس آخرین 
آماربرداری سراس��ری آب کش��ور، میزان مصرف 
آب براب��ر ۱۰۰ میلی��ارد مترمکع��ب اس��ت ک��ه 
براس��اس میزان مصرف، به ترتی��ب در بخش های 
مختل��ف کش��اورزی، ش��رب و صنعت اس��تفاده 
ش��ده اس��ت؛ در همین راس��تا اصلی ترین اقدام 
در ح��ال حاض��ر، تح��ول بنیادی��ن در رویک��رد 
»توس��عه فیزیک��ی ظرفیت ه��ای تامی��ن آب« با 
»مدیری��ت تخصیص و تامین پای��دار و باکیفیت 
آب، توس��عه، مش��ارکت موثر مردم، سازگاری با 
محیط زیس��ت، مدیریت بهم پیوسته منابع آب و 
 ارتقای بهره برداری از تاسیس��ات آبی« اس��ت که 
در قال��ب اهداف و راهبردهایی برنامه ریزی ش��ده 

است. 
به  گزارش ایس��نا، از آغاز تشکیل دولت یازدهم 
تاکنون اقداماتی انجام شده، به طوری  که از طریق 
احداث، بهره برداری و آبگیری از سدها در مناطق 
م��رزی و غیر مرزی، مجموع ظرفیت آب تنظیمی 
 ایج��اد ش��ده به منظور مه��ار آب های م��رزی از

 3۸۷4 میلیون مترمکعب در پایان س��ال ۱3۹۱ 
به ۵۸۵۷ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱3۹۵ 
و مجموع ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی 
 از 2۸۵۱۹ میلی��ون مترمکع��ب در پای��ان س��ال

 ۱3۹۱ ب��ه 3۰3۵۵ میلی��ون مترمکعب در پایان 
سال ۱3۹۵ رسیده است. 

همچنین اجرای ش��بکه های آبیاری و زهکشی 
اصلی از 2۱۱۵ هزار هکتار در پایان س��ال ۱3۹۱ 
ب��ه 23۰4 هزار هکت��ار در س��ال ۱3۹۵ افزایش 
یافت��ه، توجه ویژه به طرح های آبرس��انی و تامین 
آب ش��رب به گونه ای اس��ت که حجم آبرسانی به 
شهرها و روستاها از ۹۷۱۸ میلیون مترمکعب در 
پایان س��ال ۱3۹۱ به ۱۰۸3۷ میلیون مترمکعب 

در پایان سال ۱3۹۵ رسیده است. 
ع��الوه  بر این اج��رای طرح های تعادل بخش��ی 
آب ه��ای زیرزمین��ی در پایان س��ال ۱3۹۱ برابر 
2۷۸۵ میلیون متر مکعب بوده که در پایان س��ال 
۱3۹۵ به ۵3۸۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته 
و منج��ر به کاه��ش بیالن منفی س��فره های آب 
زیرزمینی به میزان س��االنه ح��دود ۶۵۰ میلیون 

مترمکعب شده است. 
از س��وی دیگر تجهیز نقاط تحویل حجمی آب 
به ابزار اندازه گیری جریان، از ۷۱۶ نقطه در سال 
۱3۹۱ ب��ه ۱۶4۵ نقط��ه در پایان س��ال ۱3۹۵ 
افزایش یافت��ه، همچنین تدوی��ن و اجرای طرح  
احیای دریاچه ارومیه ش��امل »فعالیت های انتقال 
آب ب��ه دریاچه«،  »کاهش مص��رف آب از طریق 
افزایش راندمان آبیاری و نصب کنتور هوش��مند 
روی چاه ها«،  »کاهش مخاطرات ناشی از خشک 
 ش��دن دریاچ��ه ارومی��ه از طریق ایجاد پوش��ش 
گیاهی در حاش��یه دریاچه و تثبیت ریزگردها« و 
»سایر اقدامات غیرسازه ای مانند خرید حق آبه ها، 
تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کش��ت مناسب 
و مس��لوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز« جزو 
مواردی اس��ت که دولت یازدهم به آن توجه ویژه 

داشته است. 
تدوی��ن و ابالغ مقادی��ر آب قاب��ل برنامه ریزی 
س��طحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف، 
دش��ت ها و حوضه های آبریز )آمایش آب(، توجه 
ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش 
اعتب��ار خرید تضمین��ی آب از این بخش و ایجاد 
ظرفی��ت  واگ��ذاری طرح ها به بخ��ش خصوصی، 
برگزاری منظم جلسات شورای عالی آب در جهت 
ایجاد هماهنگی در زمینه تامین، انتقال و مصرف 
آب، بازنگری طرح های توسعه منابع آب براساس 
تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه سازی اهداف 
طرح ه��ای اجرای��ی و مطالعات��ی و جلوگیری از 
اج��رای طرح های فاق��د توجیه از دیگ��ر مواردی 
اس��ت که دولت یازدهم به طور خاص به آن توجه 

داشته است. 
توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای 
شاخص های کیفی آب شرب و تامین منابع مالی 
از مح��ل صندوق توس��عه ملی برای تس��ریع در 
تکمی��ل و بهره برداری از طرح های توس��عه منابع 
آب مرزی )برنامه ری��زی برای اتمام طرح ها ظرف 
مدت 4 سال( و تش��کیل مستمر جلسات کمیته 
راهب��ردی آب های م��رزی، مدیری��ت پروژه های 
م��رزی و پیگی��ری تامین اعتبارات م��ورد نیاز از 
محل اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توس��عه 
ملی نی��ز نمونه های فعالیت ه��ای وزارت نیرو در 

دولت تدبیر است. 
بی تردید وجود بحران دیرینه آب در کش��ور با 
مدیریت چهار س��اله قابل حل نیست و الزم است 
که ی��ک مدیریت بلندمدت و اساس��ی برای حل 
مش��کالت آب کشور تدوین ش��ود، آنچه مبرهن 
اس��ت فعالیت خوب دول��ت یازدهم در بخش آب 
است که توانس��ت تا حد زیادی از تشدید بحران 
جلوگی��ری کند، با این وجود انتظار می رود دولت 
دوازدهم نیز ن��گاه مدیریتی ویژه ای به بخش آب 

داشته باشد. 
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براس��اس اعالم بانک مرکزی قرار است 
نرخ های س��ود بانک��ی از 11 ش��هریورماه 
تعدی��ل ش��ده و نرخ س��ود س��پرده های 
و  15درص��د  ب��ه  یک س��اله  بلندم��دت 
س��پرده های کوتاه م��دت و روزش��مار ب��ه 
10درص��د کاهش یابد. البت��ه این مصوبه 
تیرماه سال گذشته ش��ورای پول و اعتبار 
است که برخی بانک ها به بهانه های مختلف 
به صورت نهان و آش��کار از آن عبور کرده 
و ب��ه عبارتی بانک مرک��زی را دور زدند. با 
این حال با توجه به تأکید مقامات اقتصادی 
کشور بر ساماندهی و اصالح نظام بانکی در 
برنامه ها و سیاست گذاری ها، بانک مرکزی 
در ش��هریورماه بخش��نامه ای دیگر صادر 
کرد تا دوباره بر ضرورت تبعیت بانک ها از 
مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 
بانک��ی تأکید کند. به گزارش آنا، حاال قرار 
است بانک ها نرخ های سود خود را از اعداد 
و ارقام س��ابق پایین کشیده و به عبارتی با 
نرخ تورم هم راس��تا و کمی منطقی کنند. 
این امر در شرایطی است که طی سال های 
قبل که برخی بانک ها نرخ های سود حتی 
27 و 28درصد هم ارائه می دادند، بسیاری 
از صاحبان مسکن و امالک تکیه خود را بر 
دریافت میزان باالتر رهن و س��پرده گذاری 
در بانک ها گذاش��ته بودند و حاال با کاهش 
نرخ س��ود بانکی طبیعی اس��ت که برخی 
صاحبخانه ها رغبت خ��ود را برای دریافت 
رهن از دس��ت بدهند و ب��ه دنبال افزایش 
مبلغ اجاره بهای مستاجران باشند؛ اتفاقی 
که هرچند خانه به دوش های بازار مسکن 
کم و بیش ناگزیر به لمس آن هس��تند اما 
برخی مسئوالن و کارشناسان بازار مسکن 
نیز تأکید دارند که نمی تواند بازار اجاره بها 
را چندان دس��تخوش تغیی��ر کند، چراکه 
بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد 
و صاحب خانه ه��ا هم طی یکی دو س��ال 
اخیر به اندازه کافی نرخ اجاره ها را افزایش 

داده اند. 

کاهش هزینه های ساخت و ساز 
واحدهای مسکونی

مس��کن  مع��اون  مظاهری��ان،  حام��د 
شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر  س��اختمان   و 
در این باره معتقد است که کاهش نرخ سود 
بانکی موجب خواهد شد س��رمایه گذاران 
حوزه بانکی کشور به دیگر بازارها از جمله 
مسکن نیز توجه نش��ان دهند و نرخ بهره 
پایین بانک��ی کمک می کن��د هزینه های 
ساخت و س��از واحدهای مس��کونی نیز در 
کشور کاهش یابد. از سویی اگر سرمایه های 
سپرده ش��ده در بانک ها وارد حوزه مسکن 
شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش 
و عرض��ه و تقاضای مس��کن نیز وضعیت 
متعادلی پیدا خواهد کرد. این مقام مسئول 
در بازار مسکن همچنین بیان می کند که 
با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در 
کشور بیشتر می شود و با افزایش عرضه آن 
در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می توانند 
در بلند و میان مدت واحدهای مناس��بی را 
انتخ��اب کنند. به عبارتی، ب��ا وجود اینکه 
ش��اید به این س��مت برویم که مالکان از 
مبلغ ودیعه بکاهند و به اجاره اضافه کنند 
اما از سویی با افزایش میزان سرمایه گذاری 

و عرض��ه در ب��ازار برخی مس��تاجران هم 
می توانند به صورت جدی تری به گزینه های 

خانه دار شدن فکر کنند. 

خروج مسکن از رکود
اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف 
مشاوران امالک تهران افزایش اجاره بها در 
جریان کاهش نرخ های س��ود بانکی را رد 
می کند و می گوید اصالح چنین ساختاری 
می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. یکی 
از روش ه��ای اصالح اقتص��اد، اصالح نرخ 
س��ودهای بانکی اس��ت تا پول های بلوکه 
ش��ده در بانک ها وارد بخش تولید شوند و 
هر چ��ه این اتفاق زودت��ر رخ دهد به تبع 
آن بازار مس��کن هم در زمان کوتاه تری از 
رکود خارج می شود. وی در این باره تأکید 
می کند که با تقویت رویکرد سرمایه گذاری 
در بازار مسکن به تبع کاهش نرخ سودهای 
بانکی، توازن بیشتری میان عرضه و تقاضا 
در این بازار ایجاد می ش��ود و نمی توان این 
امر را خطر و تهدیدی برای مسکن دانست. 
عقبایی معتقد اس��ت اینکه گفته می شود 
کاهش نرخ س��ود بانکی ن��رخ اجاره بها در 
بازار مس��کن را افزای��ش می دهد، صحیح 

نیس��ت. اصالح س��اختار اقتصاد کش��ور و 
به طور مشخص نرخ سودهای بانکی نه تنها 
بازار مس��کن و بخش اجاره  را دچار چالش 
نمی کند، بلکه می تواند روند خروج از رکود 

این بازار را نیز شدت بخشد. 

کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند نرخ 
اجاره بها را باال بکشد

ای��ن اظه��ارات در حال��ی اس��ت ک��ه 
مظاهریان، معاون وزیر راه افزایش مقطعی 
و کوتاه مدت اجاره بها با کاهش نرخ س��ود 
بانکی را تأیید می کند اما در عین حال آن را 
در میان مدت و بلند مدت به نفع مستاجران 
می داند. با این حال برخی کارشناسان بازار 
مس��کن نظری متفاوت دارن��د و معتقدند 
نرخ س��ود 15 درصد ب��ا توجه به مجموعه 
شرایط رکود در بخش های دیگر اقتصادی 
هن��وز ه��م می تواند عاملی ب��رای تحریک 
مردم به جهت س��رمایه گذاری در بانک ها 
باش��د. باقر میالنی، کارشناس بازار مسکن 
معتقد اس��ت عدم خریدوف��روش امالک، 
مستغالت و مسکن بیشترین فشار را روی 
بازار ره��ن و اجاره آورد و طی س��ال های 
اخی��ر صاحبخانه ها مبال��غ رهن را افزایش 
داده و در بانک ها س��رمایه گذاری کرده اند. 
باق��ری ادامه داد: ن��رخ 15درصد هنوز هم 
می توان��د برای برخی ایج��اد انگیزه کند تا 
به س��رمایه گذاری خ��ود در بانک ها ادامه 
دهند، چرا که هن��وز بخش های اقتصادی 
در رکود به س��ر می برند و س��رمایه گذاری 
در آنه��ا نمی توان��د س��ود زی��ادی را عاید 
س��رمایه گذاران کن��د. وی تأکی��د کرد: از 
آنجا که در پاییز سال گذشته اجاره و رهن 
مس��کن گران ش��د و حتی برخی موجران 
درخواس��ت دو براب��ری مبل��غ اجاره بها را 
داش��تند، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی 
نمی تواند نرخ اجاره بها را چندان باال بکشد 
چون افزایش قیمت در س��ال گذش��ته رخ 

داده است. 

حداق��ل  ایج��اد  توس��عه  شش��م  برنام��ه   در 
970 هزار اشتغال خاص در طول سال لحاظ شده 
که در صورت تحقق، نرخ بیکاری ظرف چهار سال 
آین��ده به کمتر از 9 درصد خواهد رس��ید. اگرچه 
این آمار و اعداد و ارقام در نگاه نخس��ت، مطلوب 
و خوش��ایند به نظر می رس��د، ام��ا تردیدی وجود 
ندارد که حصول آن مس��تلزم عزمی جدی، همتی 

عالی و تالش فراگیر و ملی خواهد 
ب��ود. فریبا صدق آب��ادی، محقق و 
اقتصادی، در گفت وگو  پژوهش��گر 
با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، با 
اش��اره به انتشار آمار بیکاری گفت: 
آنچنان که اع��داد و ارقام منعکس 
ش��ده در رس��انه ها و جراید نشان 
می ده��د، در بهار امس��ال قریب به 
3 میلی��ون و 365 ه��زار نفر بیکار 
و 23 میلی��ون و 308 ه��زار نف��ر 
شاغل در کش��ور وجود دارد که به 
واقع ب��ا عنایت به ای��ن ارقام، نرخ 
بیکاری ح��دود 12/5درصد برآورد 
می ش��ود. وی افزود: افزایش 703 
هزار نفری تعداد ش��اغالن و رش��د 
217 ه��زار نف��ری تع��داد بیکاران 
در به��ار امس��ال، بخش��ی دیگر از 
واقعیت ه��ای اقتصادی کش��ور در 
حوزه اشتغال محسوب می شود که 
در گزارش های رسانه ها و جراید به 
آن اشاره شده اس��ت. صدق آبادی 
گفت: بدون تردید، هرچه بر ضریب 
تعداد ش��اغالن افزوده ش��ود و در 
نقطه مقابل از تعدد و تکثر بیکاران 
کشور کاسته ش��ود، امکان حصول 
اهداف مرتبط با توسعه و شکوفایی 
فزاینده تری  تقوی��ت  ب��ا  اقتصادی 
همراه خواهد ش��د. ای��ن محقق و 

پژوهش��گر اقتص��ادی عنوان کرد: تحق��ق این امر 
خطیر با اتکای صرف به یک نهاد یا قوا امکان پذیر 
نیست، بلکه می طلبد اشتغال زایی به عنوان اولویتی 
ویژه در دس��تور کار تمامی دس��تگاه ها و نهادهای 
فعال کش��وری، استانی و شهرس��تانی قرار گیرد. 
وی افزود: یکی از الزامات حوزه اش��تغال کشور به 
حفظ و صیانت از موقعیت شغلی شاغالن معطوف 
می شود؛ موضوعی که نباید در سایه سیاست های 
اشتغال زایی مورد غفلت قرار گیرد و به واقع حفظ 
ش��غل افراد مش��غول به کار در ش��رایط موجود، 

ضرورتی اس��ت که در قالب امنیت و ثبات ش��غلی 
قابل حصول و پیگیری است. 

لزوم اشتغال زایی در روستاها
مجی��د صدوقی، دانش آموخته رش��ته اقتصاد با 
اش��اره به لزوم توس��عه فرصت های شغلی در کلیه 
حوزه های ش��هری و روستایی گفت: در این میان، 
نباید از نقش روس��تاها در فرآیند توسعه اقتصادی 

غافل ش��د، زیرا این اصل و قاعده به اثبات رسیده 
که مسیر شکوفایی شهر و کشور، از داالن روستاها 
می گذرد درغیراین صورت نمی توان به نتایج مثبت، 
سازنده و پایدار مرتبط با سیاست های اشتغال زایی 
امید چندانی داشت. وی افزود: بخش قابل توجهی 
از متقاضیان و جویندگان کار و اش��تغال، مشمول 
افراد و گروه هایی می ش��وند که روس��تاهای محل 
زندگی و تولد خود را به امید یافتن شغلی مناسب 
رها کرده و س��از مهاجرت و عزیمت به ش��هرها را 
کوک کرده اند. دانش آموخته رش��ته اقتصاد عنوان 

کرد: به واقع، توسعه فرصت اشتغال در روستاها از 
بار و حجم تقاضای ش��غل در شهرها نیز می کاهد 
و از س��وی دیگر در حفظ روستاها نیز مطلوب اثر 
خواه��د بود. صدوقی گفت: تصوی��ب قانون یک و 
نی��م میلی��ارد دالر از صندوق توس��عه ملی برای 
اش��تغال زایی در روس��تاها، از دیگر تدابیری است 
ک��ه با همیاری مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 
و  اختص��اص  در ص��ورت  و  ش��د 
تزریق هدفمند و هوش��مندانه آن، 
بدون تردید ش��اهد حص��ول نتایج 
مثبت و س��ازنده بس��یاری در این 
خص��وص خواهیم ب��ود. وی افزود: 
به موازات اختصاص منابع مذکور، 
در راس��تای اش��تغال زایی، تعریف 
مش��وق های الزم برای تقویت میل 
فع��االن  و  کارفرمای��ان  رغب��ت  و 
بخ��ش  خصوصی به ج��ذب نیرو از 
دیگ��ر ضروریاتی اس��ت ک��ه قطعاً 
کمک حال مناس��ب و تأثیرگذاری 
ش��غلی  فرصت ه��ای  توس��عه  در 
محس��وب می ش��ود. دانش آموخته 
رش��ته اقتصاد عنوان ک��رد: برخی 
گم��ان می کنند اش��تغال صرفاً از 
مس��یر ادارات و نهاده��ای دولتی 
عب��ور می کند و این در ش��رایطی 
اس��ت که در کش��ورهای پیشرفته 
و توس��عه یافته جه��ان، کمتری��ن 
سهم جذب و اشتغال زایی مشمول 
حوزه ه��ا و نهادهای اداری و دولتی 
می شود و به واقع عمده بار اشتغال 
کش��ورهای توس��عه یافته، بر دوش 
بخش خصوصی گذاشته شده است. 
وی در خاتمه یادآور ش��د: تعریف 
طرح های��ی همچ��ون کاج، از دیگر 
تدابی��ری اس��ت ک��ه در راس��تای 
حصول اش��تغال زایی طراحی شده است و امید آن 
می رود با بازبینی و رفع برخی نواقص و حرکت در 
مسیر مهارت آموزی و مهارت افزایِی نیروی انسانی، 
فصل��ی نو در حوزه اش��تغال و مب��ارزه و مقابله با 
معضل بیکاری گشوده شود که قطعاً دستاوردهای 
آن در بس��یاری از عرصه های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ظهور و بروز پیدا می کند، مش��روط بر 
اینک��ه قواعد و الفبای حصول و تحقق فرصت های 
ش��غلی و افزایش دامنه و گس��تره آن مورد توجه 

قرار گیرد. 

تاملی بر راهکارهای افزایش اشتغال زایی

توسعه فرصت های شغلی، اصلی ترین ضرورت عرصه اقتصاد

تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن چیست؟ 

االکلنگ سود بانکی و اجاره بهای مسکن
حمل و نقل ریلی

پتانسیل 2 برابر شدن سهم ریلی 
وجود دارد

یک کارشناس حوزه ریلی معتقد است در بخش بار ریلی 
سه موضوع وجود بار، جذب بار و حمل بار را باید از یکدیگر 
تفکی��ک کرد و بدین ترتیب آنچ��ه در  »وجود بار« می توان 
گفت این است که در شرایط فعلی هم حدود دو برابر وضعیت 
فعلی راه آهن، بار مناس��ب حمل ریلی وجود دارد. علی اصغر 
شفیع نادری با بیان این مطلب گفت: پتانسیل دو برابر شدن 
س��هم ریلی وج��ود دارد و با فرض گس��ترش خطوط ریلی 
رسیدن به سهم 30 درصد هم منطقی است. شفیع نادری در 
ادامه افزود: به نظرم مشکل اصلی در  »جذب بار« و  »حمل 
بار« اس��ت و علت های اصلی مختلف��ی را می توان برای این 
مش��کالت بیان کرد که به نظرم یکی از چند اقدام اساس��ی 
برای رف��ع آن »تصحیح تعامل فعل��ی بین بخش خصوصی 
ریل��ی بار« با  »ش��رکت راه آهن« اس��ت. وی در توضیح این 
موضوع اظه��ار کرد: این اقدام از طریق اس��تقرار سیس��تم 
نظام اپراتوری قطار و اپراتوری ایس��تگاه و عمدتا در سیستم 
اپراتوری قطار بر حس��ب تجربه اروپا که البته در بخش��ی از 
مطالعات س��اختار در حال مطالعه توسط مشاور خارجی به 
واژه  »اپراتور« اشاره کرده اند، امکان پذیر است. این کارشناس 
حمل ونقل ریلی تأکید کرد: قابل ذکر است که در بند ب ماده 
57 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: »با توجه به قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 
1386/9/18 به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که درطول اجرای 
قانون برنامه س��هم حمل و نقل ریلی بار حداقل به 30 درصد  
 و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به 20 درصد  برسد.« 
وی یادآور ش��د: البته متأس��فانه قانون گذار در متن قانون از 
همان سال 1388 که قانون  »حمل و نقل عمومی و مدیریت 
س��وخت« را مصوب کرده اس��ت  »تعریف سهم« و  »روش 
اندازه گیری« آن را مشخص نکرده است. به گزارش تین نیوز، 
این کارش��ناس تأکید کرد: به هر ص��ورت در غیاب تعریف  

»رسمی مصوب« وضعیت سهم ریلی به شرح زیر است. 
1- بار: با فرض ش��اخص تن کیلومتر و بر حسب فقط 
اندازه گی��ری بارهای جاده ای )با بارنامه( و ریلی در س��ال 
1395 حدود 11.7 )یازده و هفت دهم( درصد بوده است 
و با توجه به رش��د تقریباً برابر ری��ل و جاده در پنج ماهه 

ابتدای امسال حدودا همین مقدار بوده است. 
2- در مسافر با توجه به تعاریف سهم می توان از 2.5 تا حدود 
20 درصد را نش��ان داد. شفیع نادری خاطرنشان کرد: مثالً اگر 
ش��اخص »تعداد مسافر« در نظر گرفته ش��ود و نسبت به کل 
»برآورد« مسافران جاده ای مقایسه شود سهم بخش ریلی حدود 
2.5  درصد اس��ت یا اگر ش��اخص  »مس��افر کیلومتر« در نظر 
گرفته شود و نسبت به مسافران اتوبوس  »با صورت وضعیت« 

سنجیده شود سهم بخش ریلی حدود 20 درصد است. 

یادداشت

کاهش شکاف طبقاتی در دولت 
یازدهم

می��ان س��ال های 1384 تا 1392 خورش��یدی و 
به ویژه از 1389 به بعد به علت سیاست های انبساطی 
پولی ش��کاف عمیقی در نظام درآم��دی ایران اتفاق 
افتاد؛ به گونه ای که چهار طبقه کشاورزان، کارگران، 
کارمندان و بازنشستگان که 50 تا 60درصد جمعیت 
ایران را تش��کیل می دادند، دچار آسیب در درآمد و 
معیش��ت خود شدند. افزایش نرخ تورم سبب شد در 
1392 خورش��یدی قدرت خرید طبقه کارمندان 35 
ت��ا 40درصد کمتر از س��ال 1389 و این رقم درباره 
بازنشس��ته ها به 50درصد کاه��ش یابد. مصرف نان، 
برنج و بیش��تر اقالم غذایی نی��ز در این مدت به طور 
س��رانه کاه��ش یافتند. زمان��ی  که بی��ش از 50 تا 
60درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد، رکودی 
که در اقتصاد اتفاق می افتد، رکود درون زا است. برای 
نخس��تین بار در اقتصاد ایران رکودی رخ داد که به 
دلیل کمبود عرضه نبود بلکه از کاهش تقاضا نش��أت 
می گرفت. ب��ا روی کار آمدن دول��ت یازدهم احیای 
ق��درت خرید این چهار گ��روه درآمدی که به لحاظ 
اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی رس��یده بود به 
یکی از مهم ترین اولویت های این دولت بدل ش��د و 
در نخس��تین اقدام برای بهبود معیش��ت فقیرترین 
توده ه��ای مردم که 10 تا 11 میلیون تن را ش��امل 
می شدند، به توزیع مواد غذایی و بن خرید کاال میان 
آنها پرداخت تا بخش��ی از کالری از دس��ت رفته این 
طبق��ه که به دلیل فقدان ق��درت خرید اتفاق افتاده 

بود، جبران شود. 
کاهش نرخ تورم را می توان به عنوان زیربنایی ترین 
اق��دام دولت در جه��ت کاهش ش��کاف طبقاتی نام 
ب��رد. زمان��ی  که دولتی ت��ورم را کاه��ش می دهد تا 
حد بس��یار زی��ادی در جهت عدال��ت اجتماعی گام 
برمی دارد و دولت یازدهم موفق ش��د در مدت چهار 
س��ال متوس��ط نرخ تورم را از 45درصد در تابستان 
1392 خورش��یدی به کمتر از 9درصد در زمس��تان 
1395 برس��اند و این یک اتفاق بسیار مهم در جهت 
بهبود معیش��ت و س��طح رفاه مردم بود. دولت تدبیر 
همزمان ب��ا کاهش تورم به افزای��ش و بهبود قدرت 
خرید طبقه های فرودست و متوسط جامعه نیز توجه 
داشت، چرا که تورم به تنهایی از سقوط قدرت خرید 
مردم جلوگیری می کند اما عامل ایجاد قدرت خرید 
جدید نیس��ت و این امر به وس��یله افزایش دستمزد 
مس��تمری بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشسته ها 
امکان پذی��ر ب��ود. دولت یازده��م با ارتق��ای درآمد 
حقوق بگیران س��بب ش��د قدرت خرید بازنشسته ها 
27، کارگ��ران 24 تا 25 و کارمندان 22 تا 25درصد 
افزوده شود و درباره کشاورزان نیز بهبود قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی به قدری چش��مگیر 
بود که در 1395 خورش��یدی میزان پرداختی دولت 
ب��رای خرید گن��دم از گندمکاران نس��بت به 1391 
خورش��یدی 17 برابر ش��د. مجموع این سیاس��ت ها 
موجب شد بخش مهمی از زیان های واردشده در اثر 
سقوط قدرت خرید کارگران، کارمندان و فرودستان 
جامع��ه ایران جبران ش��ود و به عنوان یک مقایس��ه 
می توان گفت که امس��ال بیش از 500 هزار دستگاه 
خودروی سواری بیش از سال 1391 خورشیدی در 
ای��ران فروخته ش��ده و مجموع��ه خودروهای جدید 
پالک گذاری شده در اداره شماره گذاری ایران به یک 
میلیون و 800 هزار دس��تگاه رس��یده اس��ت و تمام 
این موارد نشان می دهد که دولت در این چهار سال 
بخش مهمی از قدرت خرید نابودش��ده مردم را احیا 
کرده و این مس��ئله به صورت مس��تمر و بدون وقفه 
تداوم داشته است. طرح تحول سالمت یکی دیگر از 
اقدام های بسیار مهم دولت به شمار می رود. بیماران 
تا پیش از اجرای این طرح مجبور بودند تا 70درصد 
هزینه ه��ای بیمارس��تانی و درمان��ی را زمانی  که به 
بیمارستان ها مراجعه می کنند، بپردازند اما این عدد 
هم اکنون به کمتر از 10درصد کاهش یافته است که 
تحول بس��یار مهمی در عرصه پزش��کی و بهداشتی 
ایران محس��وب می شود؛ به گونه ای که می توان گفت 
در ای��ران طب ملی ش��ده اس��ت و البته مش��کالت 
بسیار زیادی بر س��ر اجرای این طرح وجود دارد که 
مس��ئوالن به صورت جدی درصدد برطرف ساختن 
آنها هستند تا س��ال آینده با کارآمدی بسیار بهتری 
اجرا و ادامه یابد. ثبات قیمت دالر یکی از پیامدهای 
برجام و سیاست های اقتصادی دولت بود که به عنوان 
عامل تاثیرگذاری در تعیین قیمت کاالهای وارداتی 
محس��وب می ش��ود. به طور مثال اینک اقالم مهم و 
به خص��وص داروهای وارداتی 20درص��د ارزان تر از 
1392 خورشیدی به دست مردم می رسد و به دلیل 
لغو تحریم ها، مایحتاج ضروری کشور با قیمت بسیار 
مناس��بی خریداری می شود و در مقایسه با سال های 
1391 و 1392 خورش��یدی ب��رای خری��د کاالهای 
ضروری در س��ال 1395 ، 15 ت��ا 20 میلیارد دالر، 
پول و ارز کمتری از کش��ور خارج شده است و 20 تا 
25درصد کاالها ارزان تر وارد می ش��وند و در حقیقت 
ای��ن رقم به دلی��ل نبود یک ارتباط مس��تقیم میان 
صادرکننده و وارد کننده به وس��یله دالل ها دریافت 

می شده است. 
منبع: ایرنا

سعید لیالز
تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی



با بخشنامه هش��ت بندی بانک مرکزی 
مبنی ب��ر رعایت ن��رخ س��ود از یازدهم 
ش��هریورماه، صحب��ت درباره نرخ س��ود 
بانک��ی این روزه��ا داغ اس��ت؛ از جمله 
رئیس جمهور سه شنبه شب در نخستین 
گفت وگ��وی زنده تلویزیون��ی اش از آغاز 
به کار دولت دوازدهم، از مس��ئله س��ود 
تس��هیالت به عنوان معضل بزرگ اقتصاد 
ای��ران ی��اد ک��رد و گف��ت: وقتی س��ود 
تسهیالت باالی ۲۰درصد می شود، فردی 
که می خواهد سرمایه گذاری کند، چقدر 
باید سرمایه گذاری کند که ۲۰درصدش 
را به بانک دهد. در آخرین گزارش��ی که 
مرکز آمار از نرخ ت��ورم داده و مربوط به 
مردادماه امس��ال می ش��ود، تورم ساالنه 
زیر ۸درصد اس��ت. اینکه سود بانکی یک 
مقدار از تورم بیشتر باشد، درست است. 
روحان��ی با اش��اره به اینک��ه تفاوت 
۲ الی ۳درصدی س��ود س��پرده تا سود 
تس��هیالت قابل قبول اس��ت، گفت: اما 
االن هم س��ود تس��هیالت و هم س��ود 
س��پرده در یک چارچوب منطقی پیش 
نمی رود. این کار می تواند لطمه بزرگی 
به ما وارد کن��د. اگر می خواهیم جذب 
س��رمایه  خارجی و داخل��ی کنیم و در 
عرصه گردش��گری و اش��تغال توس��عه 
ایج��اد کنی��م، بانک ها باید ب��ه میدان 
بیاین��د و یکی از اقدام��ات مهم دولت 
دوازدهم، این اس��ت که سود تسهیالت 

بانکی را پایین بیاورد. 
او سپس از کاهش نرخ سود تسهیالت 
به عنوان یکی از مهم ترین سیاس��ت ها و 
برنامه های دول��ت دوازدهم یاد کرد و در 
پاس��خ به اینکه با وجود اصالح نرخ سود 
و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، اما 
همچنان ب��ا نظام بانک��ی مطلوب فاصله 
داریم، گفت: بانک ها نقش بس��یار مهمی 
در اقتصاد ایران دارند. برنامه ریزی ما در 
سال ۹۶ این اس��ت که ۳۰ هزار میلیارد 
توم��ان تس��هیالت بانکی ب��ه بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط پرداخت ش��ود. هم 
برای رونق و هم برای اش��تغال، بنابراین 
نقش بانک ها در اقتصاد ایران ویژه است. 
رئیس جمهور ساماندهی امور بانک های 

کش��ور، صندوق های بازنشستگی کشور، 
به اجرا درآوردن اصل ۴۴ قانون اساسی، 
رقابتی کردن صحیح اقتصاد و برداش��تن 
انحصاره��ا و س��اماندهی بودجه، جذب 
س��رمایه داخل��ی و خارج��ی را ازجمله 
برنامه های مهم دولت دوازدهم برش��مرد 
و گفت: یکی از گام های اساس��ی در این 
مس��یر اصالح سود تس��هیالت است که 
می تواند سامانی به وضع اقتصادی کشور 

بدهد.
 

نرخ سود تنها متغیر اقتصاد ایران 
نیست

ام��ا صحبت درب��اره نرخ س��ود بانکی 
در هفته جاری تنها محدود به س��خنان 
همای��ش  در  و  نب��ود  رئیس جمه��ور 
بانکداری اس��المی که روزهای سه شنبه 
و چهارش��نبه در مرک��ز همایش ه��ای 
صداوس��یما برگ��زار ش��د نی��ز درب��اره 
ضرورت ه��ای کاه��ش نرخ س��ود بانکی 
صحب��ت ش��د. از جمله قائم مق��ام بانک 
و  بیس��ت  از  روز  در دومی��ن  مرک��زی 

هش��تمین همای��ش بانکداری اس��المی 
گفت ک��ه نرخ س��ود متغی��ری کلیدی 
در اقتصاد کالن اس��ت، ام��ا تنها متغیر 
اصلی و اساس��ی در اقتصاد ایران نیست 
و نمی ت��وان تمام مش��کالت اقتصادی را 
ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی دانست. 
اکب��ر کمیجان��ی ن��رخ س��ود را متاثر از 
وضعیت بازارهای مختلف دانست و ادامه 
داد: نرخ س��ود س��پرده، برآیند وضعیت 
بازارهای مختلف در اقتصاد کش��ور است 
البته این ن��رخ یک متغیر پولی اس��ت، 
اما از س��ایر سیاس��ت های مالی، تجاری 
و سیاست های بودجه ای ناشی می شود. 

قائم مق��ام بان��ک مرکزی با اش��اره به 
اینکه باید نرخ س��ود را از منظر دو گروه 
س��پرده گذار و تس��هیالت گیرنده بررسی 
کرد، گف��ت: تورم باال و رک��ودی که در 
سال های گذشته در اقتصاد وجود داشت 
باعث ش��د س��پرده گذاران منابع محدود 
خ��ود را برای کس��ب س��ود در بانک ها 
س��پرده گذاری کنند، ام��ا در حال حاضر 
که به س��مت اصالح نرخ س��ود با توجه 
ب��ه کاهش ن��رخ تورم حرک��ت کرده ایم، 
تعدادی از س��پرده گذاران ای��ن اقدام را 
ض��رر تلق��ی می کنند، در حال��ی که در 
اقتصاد باید به قیمت واقعی پول و س��ود 
واقعی آن توجه و درباره آن تصمیم گیری 

کرد. 
کمیجانی اف��زود: س��پرده گذاران باید 
ب��ه ای��ن موضوع توج��ه کنند که س��ود 
حاصل از س��پرده گذاری آنها تنها بخشی 

از درآمدهای ش��ان را تش��کیل می ده��د 
و در کن��ار آن باید ب��ه انبوهی از قیمت 
کاال و خدم��ات ک��ه به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم بر قدرت خرید مصرف کننده 
موثر است، توجه کنند. کاهش نرخ سود 
بانک��ی نبای��د به منزله کاه��ش درآمد و 
قدرت خرید سپرده گذار تلقی شود، زیرا 
این اقدام در نهایت به نفع سپرده گذاران 

خواهد بود. 

 هزینه تامین مالی تولید 
بین ۳ تا ۴درصد

درب��اره  مرک��زی  بان��ک  قائم مق��ام 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی از منظ��ر 
تسهیالت گیرندگان نیز گفت: در ادبیات 
اقتصادی، تولیدکنن��دگان باال بودن نرخ 
سود تسهیالت را منجر به افزایش هزینه 
تولید تلقی می کنند؛ البته ش��کی در آن 
نیس��ت که به ط��ور 1۰۰درص��د هزینه 
تولی��د تنها مربوط به س��ود تس��هیالت 
نیس��ت. اگر ی��ک واح��د کاال را در نظر 
بگیریم تنها بخش��ی از هزین��ه تولید به 
هزینه ه��ای تامین مالی اختصاص دارد و 
مابقی آن به سایر هزینه ها از جمله خرید 
م��واد اولیه، مالی��ات، هزینه ه��ای تولید 
اختصاص دارد و سهم هزینه تامین مالی 

بین ۳ تا ۴درصد است. 
کمیجان��ی ادام��ه داد: تولیدکنندگان 
نیز به دنبال کاهش نرخ س��ود تسهیالت 
هستند در حالی که اگر منابع الزم برای 
پرداخت این تس��هیالت نباشد نرخ سود 
اهمیتی نخواهد داش��ت، پس در نتیجه 
دسترسی آسان به تسهیالت بیش از نرخ 

سود آن اهمیت دارد. 
ب��ه گفت��ه قائم مقام رئی��س کل بانک 
مرکزی، اگر نرخ تورم در کش��ور ما مانند 
س��ایر کش��ورها کاهش یابد، نرخ س��ود 
بانک��ی نی��ز کاهش چش��مگیری خواهد 

داشت. 
کمیجانی ادامه داد: ت��ا تعیین تکلیف 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری غیرمجاز، 
بانک ه��ا دیگر دلیلی ب��رای افزایش نرخ 
س��ود ندارند زی��را پیش از ای��ن یکی از 
دالی��ل افزای��ش ن��رخ س��ود در بانک ها 
رقابت با موسس��ات غیرمجاز و جلوگیری 
از هدایت سپرده های مشتریان به سمت 

این موسسات بود. 
قائم مق��ام بان��ک مرک��زی در پایان با 
تاکید بر اینکه تبدیل اضافه برداش��ت به 
خ��ط اعتباری با ضواب��ط خاصی صورت 
گرفته اس��ت، گفت: مش��کلی در اصالح 
نرخ سود وجود ندارد و با توجه به جایگاه 
قابل توجه نرخ س��ود در اقتص��اد ایران، 
امیدواریم این بخش��نامه هشت بندی به 
درس��تی اجرا و به سمت بانکداری بدون 

ربا حرکت کند. 

نرخ سود بانکی در هفته ای که گذشت

فراز و فرود نرخ سود در اقتصاد ایران  بانکداری اسالمی
سنگ بنای اقتصاد مقاومتی

صنعت بانکداری، حرفه ای اس��ت که از نهادهای مالی 
اقتصاد مدرن سرچشمه گرفته است. این صنعت، سامانه 
تامین  مالی نظام های اقتصادی متکی به بازار را تشکیل 
داده و زمین��ه تامین مالی پروژه ه��ای کالن اقتصادی و 
تجاری و افزایش چشمگیر ریس��ک پذیری اقتصادهای 
رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه 
بی نظیر و تاریخی نظام های اقتصادی مدرن شده است. 
بدون ش��ک نظام اقتصادی اس��الم نیازمن��د بانکداری 
مبتنی بر اصول و مبانی اسالمی است که در ذیل مبانی 
فقهی تجارت اس��المی تعریف می ش��ود. این بانکداری 
ک��ه در نظام مقدس جمهوری اس��المی س��نگ بنای 
اقتصادمقاومتی اس��ت، تفاوت های عمده ای با بانکداری 
ُعرفی دنیا دارد. این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و 
براس��اس بخشی از آن است؛ درحالی که بانکداری عرفی 
یا ربوی تنها به س��ود س��پرده گذار بدون درنظرگرفتن 
پیامدهایش برای وام گیرنده می اندیشد.  قانون  بانکداری 
 بدون  رب��ا را می توان مقدمه ای برای بانکداری اس��المی 
دانست، چراکه زمینه برکت افزایی فعالیت های اقتصادی 
و بازرگانی و حرکت صحیح تولیدگران، افراد کارآفرین، 
س��رمایه گذاران، س��پرده گذاران و فع��االن اقتصادی را 
در مس��یر رشد و توس��عه اقتصاد واقعی از طریق تامین 
پولی، مدیریت  ریسک و حمایت نهادهای مالی، مبتنی 
بر عقود اسالمی فراهم  می کند.  در نظام اقتصادی اسالم، 
پول وسیله ای برای مبادله و تامین ابزارهای کار و تولید 
اس��ت و ارزش  اف��زوده تنها ب��ه »کار« و »تولید« تعلق 
می گیرد. در الگوی بانکداری  اس��المی، »کار« به معنای 
همه تالش های فکری و یدی در راستای تولید خدمات 
و مالک تولید ارزش و شراکت طرف های معامله در سود 

و زیان است. 
در بانکداری اس��المی توانمندس��ازی اقشار ضعیف و 
حمایت از استعدادها در رش��د و توسعه تولیدات امری 
پسندیده است. بنابراین »تولیدگرایی«،  »کارآفرینی«، 
»عدالت مح��وری« و »مس��ئولیت اجتماع��ی« در زمره 
این مبانی به ش��مار می آید. بدیهی است شرط موفقیت 
بنگاه های اقتصادی بهبود سیاست ها، برخورداری از تفکر 
سیس��تمی و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی 
اس��ت که جامعه را به نظام بانکداری اس��المی و اقتصاد 
مقاومتی برون گ��را و درون زا نزدیک کند.   در بانکداری 
اس��المی، عقالنیت، علم و قوانین  الهی مبتنی بر تولید، 
توزیع و مصرف س��الم استوار است، لذا امروزه بانکداری 
 اسالمی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استقبال 
قرار گرفته است. مطالعات  نشان  داده است که  بازارهای 
پول و س��رمایه، نقش  مهمی  در استحکام زیرساخت ها 

وساختارهای مادی و معیشتی دارا هستند. 
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یادداشت

پرداخت حدود ۲۶هزار فقره وام از 
سوی بانک ملت در طرح ضربتی 

وام ازدواج
بان��ک مل��ت در ط��رح ضربتی اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج تا روز دوم ش��هریورماه امسال 
حدود ۲۶ ه��زار فقره وام به زوج های جوان پرداخت 
کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک ملت و براساس 
آمار بانک مرکزی، این بانک تا دومین روز شهریورماه 
امس��ال، ۲۵ ه��زار و ۸۸۴ فق��ره وام قرض الحس��نه 
ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده اس��ت.  براساس 
این گ��زارش، مبل��غ تس��هیالت ازدواج پرداختی از 
ابتدای ش��روع طرح ضربتی بانک مرکزی تا روز دوم 
ش��هریورماه در بانک ملت، بالغ ب��ر ۲.۷۰۰ میلیارد 
ریال بوده اس��ت. براس��اس ابالغ بانک مرکزی، بانک 
ملت قرار اس��ت در طرح ضربتی اعطای تس��هیالت 
ازدواج،  ۷۵ هزار فقره وام به زوج های جوان پرداخت 

کند. 

دیدار سفیر برزیل در ایران با مدیر 
عامل بانک صنعت و معدن 

رودریگو دی آزردو س��انتوس، سفیر کشور برزیل 
در ای��ران با حضور در بانک صنع��ت و معدن با علی 
اش��رف افخمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این 
بان��ک دی��دار و گفت وگو ک��رد.   به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بان��ک صنع��ت و مع��دن، افخمی در 
ای��ن دیدار ب��ه تش��ریح موفقیت های ای��ن بانک در 
زمینه تامین مالی طرح های زیرس��اخت توس��عه ای 
نظیر فوالد، س��یمان، راه آهن، نیروگاه و پتروشیمی 
پرداخت و در این زمینه از افتتاح پتروشیمی کاویان، 
پتروشیمی لرستان و پتروشیمی مهاباد و تامین مالی 
ایجاد خط آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و 

برقی سازی خط آهن تهران – مشهد یاد کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۷۲دالر آمریکا

۴.۷۳۵یورو اروپا

۴.۹۹۶پوند انگلیس

1.۰۶۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳1.۰۰۰مثقال طال

1۲۲.۵۰۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۲۰۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲۲۳.۳۰۰سکه طرح جدید

۶۵۲.۰۰۰نیم سکه

۳۸1.۰۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

آیت اهلل ابراهیمی
مدیرعامل بانک انصار

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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در آخرین روز معامالتی هفته، شاخص 
کل در کانال ۸۳ هزار واحدی نوسان کرد 
و با رش��د 21 واح��دی در رقم ۸۳ هزار 
و 2۷۳ واح��دی قرار گرفت. در معامالت 
روز چهارش��نبه این هفت��ه قیمت پایانی 
س��یمانی ها ش��اهد روند رو به رشد بود، 
اما اکثریت نمادها در گروه فلزات اساسی 
و کانه های فلزی با کاهش مواجه ش��دند. 
در معام��الت روز چهارش��نبه نماد فوالد 
مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران 
و معدن��ی و صنعتی گل گه��ر به ترتیب 
ب��ا ۸۷، 2۹ و 1۸ واحد تاثیر بیش��ترین 
نقش کاهنده را روی دماسنج بازار سهام 
داش��تند و در طرف مقابل سرمایه گذاری 
ایران  صندوق بازنشستگی، پاالیش نفت 
و پاالی��ش نفت بندرعب��اس با ۴1، 2۹ و 
2۰ واح��د تأثیر بیش��ترین نقش کاهنده 
را روی ش��اخص کل گذاش��تند. آیفکس 
نیز روز چهارش��نبه 1.۷ واحد رشد کرد 
و به رقم ۹۵۳.2 رس��ید. همچنین ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم 2۹۷ 
میلیارد تومان بالغ شد و حجم معامالت 
به ۳۹۷ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

 سیمانی ها بورس را سبزپوش
 نگه داشتند

در آخری��ن روز معامالتی هفته بورس 
ته��ران در حالی با معامالت متعادل و به 
نسبت کم حجم تر از روزهای قبل مواجه 
شد که به نظر می رس��ید در آخرین روز 
معامالت��ی این هفته ل��زوم اصالح قیمت 
س��هام در گروه های پیش��رویی همچون 
معدنی ه��ا و فل��زات اساس��ی اصلی ترین 
عام��ل تاثیرگذار ب��ر رفت��ار معامله گران 
بازار س��هام بوده اس��ت. بر این اساس در 
گروه پاالیشی ها همسو با برخی معامالت 
دوطرفه س��هام، در بعض��ی نمادهای این 
گ��روه در دامنه نوس��ان مثب��ت قیمتی 
معامله شد. در گروه سیمانی ها معامالت 

درون گروه��ی و دوطرف��ه معامله گ��ران 
اغل��ب حقیق��ی و کوتاه مدت نگ��ر باعث 
ش��د این گروه با حرکت مثبت در سقف 
کامل قیمت مواجه ش��ود و بازار سهام را 
سبزپوش نگه دارد. همچنین قطعه سازها 
نیز همچنان در برخی تک سهم ها با صف 
خرید مواج��ه بودند، هرچند شناس��ایی 
س��ود کوتاه مدت باعث شد برخی نمادها 
ب��ا افزایش عرضه س��هام در مقابل تقاضا 
مواج��ه باش��ند. بدین ترتی��ب معامالت 
روز چهارش��نبه متعادل بود و نس��بت به 

روزهای گذشته کم حجم تر دنبال شد.
 

با گروه های بازار سهام
در آخری��ن روز معام��الت ای��ن هفت��ه 
اکثری��ت نمادها در گروه س��یمان، آهک 
و گ��چ روند روبه  رش��دی را طی کردند و 
تعداد قابل توجهی با رشد بیش از ۴درصد 
در پایان��ی همراه بودن��د. در این گروه در 
نمادهایی همچون سیمان داراب و سیمان 
درود ش��اهد صف خرید بود. س��یمانی ها  

روز گذش��ته شاهد دادوس��تد بیش از ۳۳ 
میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۵میلیارد 
تومان بودند. در گ��روه فرآورده های نفتی 
کک و س��وخت هس��ته ای ش��اهد رش��د 
اکثریت س��هم ها بودیم، هرچند این رشد 
عموما حدود ی��ک درصد بود، اما در گروه 
اس��تخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی 
روند قیمت س��هم ها عموم��ا رو به کاهش 
بود. در گ��روه فلزات اساس��ی ۷2میلیون 
سهم به ارزش بیش از 1۶ میلیارد تومان و 
در گروه کانه های فلزی ۷۴ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش نزدی��ک به 1۶ میلی��ارد تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت. 

نسبت قیمت به عایدی بورس تهران 
به 6.53 مرتبه رسید

طبق آمار منتشرش��ده نس��بت قیمت 
ب��ه عای��دی  )P/E( ب��ورس ته��ران در 
مردادماه برابر با ۶.۵۳ مرتبه بوده اس��ت. 
 )P/E(  همچنین نسبت قیمت به عایدی
محاسبه ش��ده بر مبنای ارزش بازار 2۸۸ 

شرکت معادل ۳۰۵۴ هزار میلیارد ریال 
و س��ود پیش بینی ش��ده بی��ش از ۴۶۷ 
ه��زار میلی��ارد ریال اس��ت. این گزارش 
می افزاید: بررس��ی صنای��ع از نظر ارزش 
بازار نش��ان می دهد که گروه محصوالت 
شیمیایی با در اختیار داشتن 2۹ شرکت 
و ارزش ب��ازار ۶۴۰ ه��زار میلیارد ریالی 
در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساس��ی با 
۳۷۷ هزار میلی��ارد ریال وگروه بانک ها، 
موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی 
ب��ا ۳۰۳ هزار میلی��ارد ری��ال رتبه های 
بع��دی را به خ��ود اختص��اص داده اند. 
ب��ر پایه ای��ن گزارش، نس��بت قیمت به 
price-to-earnings r - )ررآم��د  
tio( یا نس��بت P/E  )P/E ratio( که 
نس��بت قیمت به درآمد هر سهم است، 
یکی از ابزارهای مهم برای ارزش گذاری 
س��هام ش��رکت ها اس��ت. این نسبت به 
ص��ورت نس��بت قیم��ت بازار برحس��ب 
س��همی که بر درآمد س��االنه هر س��هم 
تقسیم ش��ده، به دس��ت می آید. نسبت 
قیمت به درآمد س��هم بیانگر آن اس��ت 
ک��ه قیمت س��هام ش��رکت، چن��د برابر 
میزان سود نقدی است که شرکت به هر 
س��هم خود تخصیص می دهد. به عبارت 
دیگر، این نسبت نش��ان می دهد که آیا 
قیمت س��هام به نسبت س��ودی که بین 
سهامدارانش توزیع می کند، ارزش دارد. 
س��رمایه گذاران بازار س��رمایه معموال از 
P/E به عنوان ابزار نمایش ارزش شرکت 

یاد می کنند.
 این نس��بت، رایج ترین نس��بتی است 
که در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران 
دوراندی��ش دارای اهمی��ت بس��یار زیاد 
اس��ت. همچنی��ن عل��ت محبوبیت این 
ارزش  بی��ان  در  آن  توانای��ی  نس��بت، 
بازار و س��ود هر س��هم به زبان یک عدد 
ریاضی اس��ت و هدف این نس��بت بیان 
رابطه قیمتی اس��ت که یک سرمایه گذار 
براساس چش��م انداز آینده شرکت، برای 
س��ود پیش بینی شده هر سهم می پردازد 

و انتظار دارد به بهره وری برسد. 

رشد شاخص  کل در کانال 83 هزار واحدی ادامه یافت

اصالح قیمت در گروه های پیشرو بازار سهام

در ش��رایط فعلی این امیدواری وجود 
داردک��ه با روی کار آم��دن وزیر اقتصاد 
دارای تجربه اجرایی در دولت دوازدهم، 
سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور 
افزایش یابد و اثر خود را بر کاهش فشار 
بر بانک ها به عنوان منب��ع اصلی تامین 
مالی بگذارد. در هیچ کش��ور و سیستم 
س��رمایه گذاری های  ب��رای  اقتص��ادی  
بلند م��دت از مناب��ع بانک��ی اس��تفاده 

نمی شود و امید است در دولت دوازدهم 
سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد 
کش��ور که اکنون بس��یار ناچیز اس��ت، 
افزایش یابد. بهترین شیوه برای مردمی 
کردن اقتص��اد نه تزری��ق منابع جدید 
بانکی یا چاپ اسکناس بلکه ایجاد انگیزه 
در مردم برای خرید اوراق بهاداری است 
که دولت منتش��ر می کن��د تا طرح های 
عمران��ی و اقتصادی را ب��ه اجرا درآورد. 
ایجاد شرکت های جدید سهامی عام در 
بورس راهکار دیگ��ر نقش آفرینی مردم 

در اقتصاد کشور است.

 بای��د تالش کرد بازاره��ای صادراتی 
ای��ن  در  و  یاب��د  گس��ترش  کش��ور 
صورت اس��ت ک��ه انگیزه ب��رای تولید 
و س��رمایه گذاری نی��ز بین مردم رش��د 

خواهد کرد.
 در ش��رایطی که دولت اس��تقراض از 
سیس��تم بانکی را محدود کرده اس��ت، 
می تواند به بازار سرمایه اتکای بیشتری 
داشته باشد تا بتوان به کاهش نرخ تورم 
امس��ال و ثبات آن در س��طح 1۰ تا 11 

درصد امیدوار بود.
ب��ه س��رعت  بای��د  اقتص��اد   وزارت 

تمهیدات ویژه ای را ب��رای ایجاد انگیزه 
بین صاحبان س��رمایه برای خرید سهام 
شرکت های در حال تاسیس سهامی عام 
ی��ا اوراق بهادار دولت��ی فراهم کند تا از 
هدایت این منابع به س��مت سفته بازی 
و فعالیت های غیرمولد جلوگیری شود. 

در صورت حرکت منابع سرگردان به 
س��مت فعالیت های غیرمولد اقتصادی، 
ام��کان تثبیت نرخ ت��ورم در حد فعلی 
که برای ش��رایط کنون��ی اقتصاد ایران 

مطلوب است، امکانپذیر نخواهد بود.
منبع: ایرنا

ضرورت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد

خبر

عرضه گندم در تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاال

تاالر محصوالت کشاورزی روز چهارشنبه ۸ شهریورماه 
ش��اهد عرضه 1۴۰ هزار و 1۸۶ تن گندم بود که از این 
میزان ۳۹ هزار و ۴۳۶ تن در قالب طرح قیمت تضمینی، 
1۰۳ ه��زار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم 
دوروم نیز به صورت نقدی و فیزیکی عرضه شد. همچنین 
یک هزار و 12۵ تن ش��کر س��فید، 2۰۰ تن روغن خام، 
1۷۰ ت��ن جو دامی و 1۵۳ ه��زار قطعه جوجه یک روزه 
نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. این گزارش 
حاکی است ۵ هزار تن تختال C، ۳۸۰ تن مس کاتد و 
۴۸۰ ت��ن مس مفتول نیز در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی عرضه شد. عالوه بر این، ۸2 هزار و ۶۹۷ تن مواد 
ش��یمیایی، قیر، گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه شد. بازار فرعی 
ب��ورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه 122 تن ضایعات 
فلزی، یک هزار تن کنسانتره فسفات، ۵۰۰ تن کود مایع 

ازته و ۴۷ تن روغن کارکرده لکوموتیو بود. 

معامله بیش از 8،000 تن انواع 
فرآورده های نفت و گاز در بازار فیزیکی

ط��ی معامالت ب��ازار فیزیک��ی بورس ان��رژی ایران 
کاالهای متانول پتروش��یمی ش��یراز و نیتروژن مایع 
پتروش��یمی مبین در رین��گ داخلی عرضه ش��دند. 
همچنین رینگ بین المل��ل بورس انرژی ایران میزبان 
عرض��ه 2،۴۰۰ مترمکعب ح��الل ۴۰2 پاالیش نفت 
تبری��ز و ۴،۸۰۰ تن گازمایع پاالیش نفت الوان بود. از 
نکات مهم عرضه ها می توان به رقابت شدید خریداران 
متانول پتروش��یمی ش��یراز و معامله نیت��روژن مایع 
پتروش��یمی مبین در رینگ داخلی و رقابت خریداران 
حالل ۴۰2 پاالیش نفت تبریز و گازمایع پاالیش نفت 
الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی اشاره کرد. حجم 
کل معامالت صورت گرفته طی این روز معادل ۸,2۹1 
ت��ن و به ارزش بیش از 12۹ میلی��ارد و ۴۷۶ میلیون 
ریال است. از این مقدار معامله، ۶،۶۶۰ تن فرآورده های 
هیدروکربوری به ارزش بیش از 11۴ میلیارد ریال در 
رینگ  بین الملل انجام پذیرفته است که شامل معامله 
۴،۸۰۰ ت��ن گازمایع پاالی��ش نف��ت الوان و 2،۴۰۰ 

مترمکعب حالل ۴۰2 پاالیش نفت تبریز است. 

چالش کره شمالی در بازارهای جهانی
اقدام کره شمالی در پی آزمایش موشکی که از آسمان 
ژاپن عبور کرد موجب برهم خوردن تعادل در بازارهای 
جهانی شد. بر این اس��اس، بازارهای جهانی از لندن تا 
س��یدنی با افت قیمت همراه بودند در حالی  که تمایل 
سرمایه گذاران برای افزایش ذخیره ایمن سرمایه گذاری 
مانند طال بیش��تر شده و رشد این فلز گرانبها را موجب 
ش��ده است. در بازارهای جهانی، شاخص تاپیکس ژاپن 
با کاهش ۰,2درصدی روبه رو شد در حالی  که شاخص 
اصلی بازار کره جنوبی نیز اف��ت ۰,2درصدی را به خود 
اختصاص داد. در بورس هنگ کنگ شاخص هنگ سنگ 
کاهش ۰,۳درصدی داش��ت و ش��اخص اس  اند پی در 
بورس س��یدنی روند کاهشی ۰,۷درصدی را از آن خود 
کرد. شاخص یورواستاکس با کاهش یک درصدی روبه رو 
شد در حالی  که فوتسی لندن نیز یک درصد منفی شد. 
در بازار آلمان، ش��اخص داکس کاهش 1,2درصدی را 
ش��اهد بود در حالی  که شاخص آتی اس  اند پی در بازار 

آمریکا با کاهش ۰,۷درصدی معامالت را ادامه داد. 

هر تن مس در رینگ بورس لندن 
6 هزار و 796 دالر معامله شد

خری�د نقدی مس در ب���ورس لندن با افزایش همراه 
ش��د و با نرخ ۶ هزار و ۷۹۶ دالر بر تن معامله ش��د. طی 
معامالت ب��ازار فلزات بورس لندن، ف��روش نقدی مس 
ب��ا افزایش روبه رو ش��د و به ۶ هزار و ۷۹۷ دالر رس��ید. 
همچنین سفارش خرید مس برای سه ماه آینده به مبلغ 
۶ هزار و ۸12 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش 
نق��دی آلومینیوم با قیمت 2ه��زار و ۹۰ دالر و 2 هزار و 
۹2 دالر ص��ورت گرفت. قلع با نرخ 2۰ هزار و ۵۷۵ دالر 
خریداری ش��د و به نرخ 2۰ ه��زار و ۶۰۰ دالر در هر تن 
فروخته شد. گزارش ها حاکی از آن است که خریدوفروش 
روی با نرخ ۳ه��زار و 1۰۷ دالر و ۳هزار و 1۰۷,۵۰ دالر 
انجام ش��د. سرب هم در رینگ معامالتی با نرخ 2 هزار و 

۳۶۹ دالر خریداری و 2 هزار و ۳۷۰ دالر فروخته شد.
 

 نخستین پیش بینی »ثفارس«
برای سال 97

شرکت عمران و توسعه فارس نخستین پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳1 شهریورماه 
۹۷ را با س��رمایه یک هزار میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت عمران و توسعه 
فارس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منته��ی ب��ه ۳1 ش��هریورماه ۹۷ را مبلغ ۳۴۰ ریال 
اعالم کرده که در مقایس��ه با س��ال مالی ۹۶ معادل 

2درصد افزایش داشته است.

ب��ا توج��ه به نق��ش بنی��ادی و کلیدی 
فناوری اطالعات و ارتباطات در تس��هیل 
فرآین��د گذار و تغییر س��ازمان ها و جوامع 
از جامع��ه صنعت��ی به جامع��ه اطالعاتی، 
اکثر کش��ورها در راستای به کارگیری این 
فناوری ه��ا در خصوص بهب��ود وضعیت و 
موقعیت اجتماع��ی خود تالش فزاینده ای 
کرده ان��د. به منظور دس��تیابی به اهداف، 
س��ازمان ها باید به س��رعت برای توس��عه 
قابلیت ه��ای خ��ود از جنبه ه��ای مختلف 
فنی، س��ازمانی و س��اختاری برنامه ریزی 
کرده و به توسعه ظرفیت های موجود خود 
بپردازن��د. این ظرفیت با می��زان آمادگی 
الکترونیکی کش��ور جهت تش��کیل دولت 
تمام��ا الکترونیک س��نجیده می ش��ود. به 
گزارش مرکز نظارت ب��ر امنیت اطالعات 
بازار سرمایه، دولت الکترونیک شیوه ارائه 
خدم��ات مبتنی ب��ر فناوری ه��ای جدید 
توس��ط دولت اس��ت ک��ه زمینه های الزم 
جهت دسترسی مناسب افراد به اطالعات 
و خدم��ات دولت��ی را فراه��م ک��رده و با 
اصالح کیفیت خدمات رسانی، فرصت های 
گسترده تری برای مشارکت در فرآیندها و 

نهادهای مردم ساالر ایجاد می کند. یکی از 
نمود های کلیدی دولت الکترونیک، بورس 
الکترونیک اس��ت. در راستای تسهیل ارائه 
خدم��ات به ش��هروندان در بازار س��رمایه 
و فراه��م کردن امکان دسترس��ی آس��ان 
آنها به اطالعات و خدمات بازار س��رمایه، 
بورس ایران به عنوان یکی از پیش��روهای 
توس��عه دولت الکترونیک گام های اساسی 
در خص��وص کارآم��د س��اختن عملیات 
فن��ی جهت تضمین پاس��خگویی س��ریع 
به نیازهای ش��هروندان و س��رمایه گذاران 
برداشته است. ایجاد سامانه های معامالت 
برخط و به حداقل رساندن نیاز برای حضور 
فیزیکی جهت انجام معامالت بورس��ی از 
جمله این اقدامات اس��ت. توسعه خدمات 
مبتنی ب��ر فن��اوری اطالع��ات در دنیای 
امروز نیازمند توج��ه ویژه به بحث امنیت 
س��ایبری است. فضای س��ایبری به میدان 
جنگی جدید تبدیل ش��ده ک��ه تهدیدی 
ن��و به فهرس��ت تهدیدات متع��ارف پیش 
روی جهان امروز اضافه کرده اس��ت. بستر 
تاثی��رات این تهدید از مرزهای جغرافیایی 
و سیاس��ی فراتر رفته و ن��کات ضمنی آن 

در حوزه امنیت ملی کش��ورها بسیار مهم 
اس��ت. هکرها اکنون قادرند س��رورها را با 
تقاضاهای مکرر از کار بیندازند و عملکرد 
آنها را مختل کنند. بسیاری از ارتش های 
پیش��رفته جهان اقدامات خود را افزایش 
داده ان��د و در این زمینه تالش بیش��تری 
کرده ان��د. آنه��ا نقاط ضعف را مش��خص 
کرده اند. برق، آب، حمل و نقل، سامانه  های 
پرداخت و حوزه  های مال��ی، اینها همگی 
به فضای س��ایبری وابس��ته هستند. رشد 
حم��الت س��ایبری، پیچیدگ��ی آنه��ا و 
خس��ارات مالی و اعتب��اری حاصل از آنها 
توسعه خدمات دولت الکترونیکی را منوط 
به ن��گاه ویژه  به موضوع امنیت س��ایبری 
ک��رده اس��ت. افزای��ش می��زان حمالت 
س��ایبری هدفمند با رویکرد باج افزاری و 
سرقت مالی در اکثر کشورها، نگرانی هایی 
را متوجه سرمایه گذاران موسسات مالی و 
سهامداران بورس��ی کرده است. بر همین 
اساس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
همواره بحث امنیت سایبری را به موازات 
توسعه خدمات مرتبط با دولت الکترونیک 
م��ورد توجه قرار داده اس��ت. ایجاد مرکز 

نظ��ارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه 
یک��ی از کلیدی تری��ن اقدام��ات در ای��ن 
خص��وص به ش��مار می رود. ای��ن مرکز با 
هدف سیاس��ت گذاری و نظ��ارت بر کلیه 
جوان��ب امنی��ت اطالع��ات در کل ب��ازار 
س��رمایه )کلیه ش��رکت های زیرمجموعه 
س��ازمان ب��ورس( اقدام��ات موث��ری در 
راس��تای ارتق��ای کیفی و کم��ی امنیت 
س��ایبری اتخاذ کرده اس��ت. تدوین سند 
الزام��ات امنیت اطالعات بازار س��رمایه با 
بهره گی��ری از بهترین تجربی��ات امنیتی 
و اس��تانداردهای س��طح یک بین المللی 
در ح��وزه امنیت س��ایبری و ابالغ آن به 
کلیه ش��رکت های بازار س��رمایه منجر به 
افزای��ش فرهنگ امنیت س��ایبری در این 
ح��وزه از دولت الکترونیک ش��ده اس��ت. 
انج��ام بازرس��ی های مس��تمر و دوره ای، 
پای��ش همه جانب��ه رخدادهای س��ایبری 
 در ب��ازار س��رمایه، تحلی��ل و شناس��ایی 
به موقع تهدیدها، واکنش س��ریع نسبت 
به حمالت و برگزاری دوره های آموزش��ی 
امنی��ت اطالعات بخش��ی از خدمات این 

مرکز است. 

دولت الکترونیک، بورس و امنیت سایبری
دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
بیس��کویت گرج��ی در حال��ی عن��وان نخس��ت جدول 
ک��ه  ک��رد  خ��ود  آن  از  را  افزای��ش  درص��د   بیش��ترین 

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

۴,۵۷2۴.۹۸غگرجي

۸۴۵۴,۹۷تکمبا

1,2۶۹۴,۹۶فایرا

۴,۶۳2۴,۹۶فاما

1,۴۹۹۴,۸۳سرود
۴,2۶1۴,۶۹مداران
۳,۴12۴,۶۳سغرب

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان بجنورد صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. س��رمایه گذاری صنع��ت بیم��ه در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. سایپا شیش��ه هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۹(۵,۸۶۷سبجنو
)۴,۸۶(2,۸22وبیمه

)۴,۳۶(1,۷۵۵کساپا

)۴,2۹(2,۶۳۰کترام

)۴,1۷(۵,۰۰۹شنفت
)۴,11(2,۴۹۶کلوند

)۴,۰۹(۸,۹1۴خموتور

پرمعامله ترین سهم
توس��عه معادن و فلزات پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. حق تقدم ایران ترانسفو در رده دوم این گروه 

ایستاد. پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۴2.۶۰۰ 1۵۰۹ومعادن

۳2,۵۰۴ ۴1۰۰بترانسح
۳1,۵۷۶ ۵۴۵شپلي
2۸,۶۶۶ 1۹1۴فوالد

1۸,۰۳2 1۳۸۶وصندوق
1۷,۷2۷ ۸۴۵تکمبا
1۶,۴۸۸ 22۰2فملي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را حق تقدم ایران 
ترانس��فو به خود اختصاص داد. توسعه معادن و فلزات رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. ف��والد مبارکه اصفهان هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

1۳۳.2۶۷ ۴1۰۰بترانسح
۶۴,2۹۰ 1۵۰۹ومعادن
۵۴,۸۶2 1۹1۴فوالد
۵2,۴۹۸ 22۹۸۸آپ

۳۶,2۹۹ 22۰2فملي
۳۴,۶۸۵ 2۸22وبیمه
۳۴,۰۷۸ 2۷۴۶کگل

بیشترین سهام معامله شده
توسعه معادن و فلزات در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دس��ت آورد که پلی اکریل در این گروه 

دوم شد و سرمایه گذاری صنعت بیمه در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1۵۰۹1۸۷۶ومعادن
۵۴۵1۵۹2شپلی
2۸2212۵2وبیمه
22۰2121۹فملی

۳11۷111۳کمنگنز
۷۶۰۸۸۷خزامیا
۹۴۴۸۸1خرینگ

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵۰۰۹1۰۰2ددام
1۷۵۵۸۷۸کساپا
۴۳۸۶۸۷۷وآذر

22۵۷۵۶۴خمحور
2۰۵۸۵1۴شپارس
۹۵۰۴۷۵خکمک
11۹۷۳۹۹خریخت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۷22.۰۶وخارزم
۴۳۵12.۰۶کگاز

1۴۶۶2.۷1واعتبار
1۰۶۸۳.2۰پردیس
1۷۷1۳.۴1وبانک
1۰۷۶۳.۵۶وصنا
1۶۵2۳.۶۶ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بهمن آرمان
استاد دانشگاه و اقتصاددان

بورس انرژی

بورس بین الملل 

شرکت ها و مجامع
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یک کارش��ناس حوزه تجارت 
با اش��اره به عدم  الکترونیک��ی 
صراحت قانون در حوزه مسائل 
تجارت الکترونیکی این مس��ئله 
را باعث برداشت های مختلف از 
قانون��ی واحد در ح��وزه تجارت 

الکترونیک ارزیابی کرد. 
در  نعن��اکار  محمدجعف��ر 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ت��ا زمانی که قوانی��ن مصوب در 
ح��وزه تج��ارت الکترونی��ک از 
مراج��ع ذی صالح ابالغ نش��ود، 
این حوزه همیش��ه ب��ا مخاطره 
مواجه است، گفت: به علت نبود 
متول��ی خاصی در ای��ن زمینه 
برخی اوق��ات، برخی فین تک ها 
که در واقع ارتباطی بین مردم و 
بانک ها هستند، فیلتر می شوند. 
وی که پی��ش از این به عنوان 
س��ازمان  در  ای��ران  نماین��ده 
تج��ارت  تس��هیل  بین الملل��ی 
الکترونیک آس��یا - اقیانوس��یه 
فعالیت داشت، با بیان اینکه در 
برخی  الکترونیک  تجارت  حوزه 
اوقات صراحت در قوانین حوزه 
وجود ن��دارد، اظهار ک��رد: این 
مس��ئله باعث برداشت متفاوت 
اف��راد از قانون می ش��ود که در 
ش��دن  فیلتر  موج��ب  نهای��ت 
یک کس��ب و کار با شکایت یک 
ش��خصیت حقیقی ی��ا حقوقی 
می ش��ود. او با اش��اره به وجود 
دو نه��اد نظام صنفی رایانه ای و 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
در کش��ور، گفت: مرکز توسعه 
تج��ارت الکترونیک کش��ور که 
زیر نظ��ر وزارت صنعت فعالیت 
می کند، مسئولیت شفاف سازی 
اطالع��ات و دادن نم��اد اعتماد 
دارد.  برعه��ده  را  الکترونیک��ی 
همچنین س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای کش��ور به عنوان متولی 
غیردولتی این حوزه اس��ت که 

در ح��ال حاضر پیگی��ر حقوق 
خود در قانون پیرامون مس��ئله 

کسب و کارهای اینترنتی است. 
ای��ن کارش��ناس با اش��اره به 
تجارت  ح��وزه  قانونی  مراج��ع 
الکترونیکی، گفت: بانک مرکزی 
بای��د بیاید و یک آیین نامه برای 
تدوین  اینترنتی  کسب و کارهای 
کن��د، ام��ا چ��ون نمی تواند به 
صورت مس��تقیم در این حوزه 
ورود پیدا کند، دو مرکز توسعه 

تج��ارت الکترونیکی و ش��ورای 
عال��ی فضای مجازی اس��ت که 
را  باالدستی  سیاست های کالن 

تدوین می کنند. 
وی اف��زود: آن چی��زی ک��ه 
با ک��ف جامعه کس��ب و کارهای 
اینترنت��ی در ارتباط اس��ت و با 
نظام  آنها آشناس��ت، س��ازمان 
رایان��ه ای اس��ت ک��ه  صنف��ی 
اساس��نامه و مج��وز تأس��یس 
س��امان  دادن  ب��ا  مرتب��ط  آن 

پرتالط��م  وضعی��ت  ای��ن  ب��ه 
کس��ب و کارهای اینترنتی است. 
نعناکار با اشاره به قانون تجارت 
الکترونیکی در کشور به امضای 
الکترونیکی پرداخت و گفت: در 
این قانون م��وادی در خصوص 
امض��ای الکترونیکی وجود دارد 
که یکی از دو مرجع آن سازمان 
و  اس��ت  الکترونی��ک  تج��ارت 
زیرس��اخت های این مسئله هم 
وج��ود دارد، ام��ا تنها مش��کل 

این اس��ت ک��ه عمومی��ت پیدا 
نکرده و آموزش درستی در این 
حوزه داده نش��ده است و افراد 
نمی دانند که چگونه باید از این 

قضایا استفاده کنند. 
ای��ران  س��ابق  نماین��ده 
بین الملل��ی  س��ازمان  در 
 تس��هیل تج��ارت الکترونی��ک 
آس��یا - اقیانوس��یه با اشاره به 
صنفی  نظ��ام  س��ازمان  وظیفه 
تج��ارت  ح��وزه  در  رایان��ه ای 
الکترونیک، اظهار کرد: سازمان 
قوه  مستش��ار  به عن��وان  نص��ر 
قضایی��ه و وزارت دادگس��تری 
دول��ت می تواند عم��ل کند که 
اگر ای��ن اتفاق بیفت��د می توان 
کارگروه هایی را تش��کیل داد تا 
یا پیش��نهاد تغییر ماده قانونی 
داده شود یا ایجاد آیین نامه های 
جدید در دستور کار قرار گیرد. 
و  آیین نامه ه��ا  به روزرس��انی 
بخش��نامه های قانون مربوط به 
این ح��وزه باعث می ش��ود خأل 

قانون این حوزه برطرف شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تجارت 
کنونی  به ش��کل  الکترونیک��ی 
محق��ق   ۱۹۹۱ س��ال  در  آن 
ش��ده و از آن زم��ان ه��زاران 
کس��ب و کار تج��اری وارد ای��ن 
دنیا ش��ده اند. این ن��وع تجارت 
الکترونیک��ی برای آسان س��ازی 
معام��الت اقتص��ادی به صورت 
الکترونیک تعریف شد. استفاده 
از ای��ن فن��اوری مانن��د تبادل 
انتقال  الکترونیکی اطالع��ات و 
الکترونیکی س��رمایه که هر دو 
در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده اند، 
به ش��رکت ها و سازمان ها اجازه 
ارس��ال اس��ناد الکترونیک��ی و 
تجارت کردن با ارس��ال اس��ناد 
س��فارش های  مث��ل  تج��اری 
خرید ی��ا فاکتورها را به صورت 

الکترونیکی داد. 

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای 
مجازی باید مطمئن باشند که می توانند با هر اپراتوری 
ارتباط برقرار کنند، درباره لزوم خالقیت و سرویس های 
جدی��د ارائه خدم��ات به مردم در بازار رقابتی س��خن 
گفت.  صادق عباس��ی ش��اهکوه در گفت وگو با ایسنا، 
درباره ش��رایط اپراتورهای مج��ازی اظهار کرد: مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای اصلی 
موبای��ل را موظ��ف می کند ب��ا دو اپرات��ور مجازی که 
موافقت اصولی دارند، قرارداد ببندند، بنابراین هر س��ه 
اپراتور قراردادهای خود را بسته و به ما نیز اعالم کردند 
و ای��ن قراردادها هر کدام حل ایراد ش��دند. در نهایت 
در ح��ال حاضر پن��ج MVNO از ما پروانه گرفتند و 
با قراردادهایی که بسته اند، شماره هم دریافت کردند. 
صاحب��ان اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ادام��ه  در   وی 

 MVNOه��ا باید س��یم کارت ها را آماده و ش��رایط 
بازاریابی و تبلیغات شان را فراهم می کردند، اظهار کرد: 

بعضی از آنها به این کار اقدام کرده و برخی سیم کارت 
نیز واگذار کردند. از پنج س��یم کارت مجازی، دو مورد 
واگ��ذاری را به صورت جدی آغ��از کردند. یکی از آنها 
نیز به زودی سیم کارت های آزمایشی را می دهد، چون 
باید مطمئن باشند که می توانند با هر اپراتوری ارتباط 

برقرار کنند. 
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری با 
اشاره به موانع راه اندازی اپراتورهای مجازی اظهار کرد: 
MVNOها کار س��ختی درباره اتصال متقابل با سایر 
اپراتورها داش��تند که تا وقتی همه مس��ائل مربوط به 
آن حل نشود، واگذاری سیم کارت به صورت سراسری 
آغاز نمی ش��ود. در حال حاضر واگذاری س��یم کارت و 
فعال سازی آنها به صورت آزمایشی انجام شده و برخی 
سیم کارت ها در شبکه کار می کند، اما تا اشکال کامل 
حل نش��ود، معموال به صورت سراس��ری س��یم کارت 

نمی فروشند. 
عباس��ی ش��اهکوه با بیان اینکه اپراتورهای مجازی 

جدی��د باع��ث می ش��وند برن��د جدی��دی وارد ب��ازار 
ش��ده که ایجاد رقاب��ت می کند و حق انتخ��اب را باال 
می ب��رد، اف��زود: کارب��ران می توانن��د به ج��ای اینکه 
از س��ه اپرات��ور س��یم کارت بگیرن��د، از اپراتوره��ای 
BTS مجازی س��یم کارت بگیرند. در عی��ن حال برای 

 ایج��اد کردن هزینه ای به کش��ور تحمیل نمی ش��ود، 
بنابرای��ن از امکان��ات و ظرفیت های موجود اس��تفاده 

می کنند. 
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: اپراتورهای مجازی 
در عین حال ک��ه می توانند با اپراتورهای اصلی رقابت 
کنند، اما طبیعت��ا در زمینه  صوت و دیتا امکان رقابت 
وجود ندارد، زیرا بازار دس��ت اپراتورهای اصلی اس��ت 
و مجازی ه��ا ام��کان رش��د ندارند، بنابرای��ن تنها یک 
راه وج��ود دارد و اینکه س��رویس های جدید و نوآوری 
داشته باشند. این همان چیزی است که ما می خواهیم؛ 
س��رویس ها و خدمات جدید و نوآوری در ارائه خدمات 

به مردم. 

آغاز واگذاری آزمایشی سیم کارت مجازی

قانون بی صراحت مانع رشد تجارت الکترونیک ایران
اخبار

دعوای فیلترینگ سر چیست؟ 
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی هفته گذشته گفته 
اس��ت که طی دو س��ال گذشته اس��تفاده از فیلترشکن 
به ش��دت کاهش یافت��ه و در حال حاض��ر میزانی که از 
فیلترشکن استفاده می ش��ود، کمتر از 3درصد ترافیک 
کشور است.  هرچند او به دالیل میزان کاهش استفاده از 
فیلترشکن اشاره ای نکرده است و اساسا مشخص نیست 
که در دو سال اخیر چه اتفاقی افتاده که ناگاه شاهد این 
کاهش ش��دید بوده ایم.  اما بگذارید به این آمار از سمت 
دیگری نگاه کنیم. این یعنی ۹۷ درصد ترافیک اینترنت 
کشور خارج از فیلترشکن ها در حال جابه جایی است که 
اگر این طور باشد خبر خوبی است.  اما جالب تر این است 
که همین آمار کمتر از 3درصد ترافیک کشور هم در جای 
خود قابل تحلیل است. برای مثال خود دبیر شورای عالی 
فضای مجازی گفته بس��یاری از نظام ها باید از وی پی ان 
اس��تفاده کنند مانند بانک ها در فعالیت های اقتصادی، 
مکاتب��ات اداری و تعیین هویت، بنابرای��ن نمی توان به 
سهولت نسبت به تعطیلی یا ممنوعیت قانونی وی پی ان 
صحب��ت کرد. آماره��ا می گوید میلیون ه��ا ایرانی عضو 
شبکه های اجتماعی فیلترشده یعنی فیس بوک و توییتر 
هس��تند و دسترسی به این شبکه ها هم قاعدتا از طریق 
فیلترشکن مقدور است. پس اگر جمع بانک ها و کاربرانی 
که برای س��ر زدن به این دو ش��بکه بانکی را هم که از 
فیلترشکن استفاه می کنند از آن کمتر از 3درصدی که 
کل ترافیک اینترنت کش��ور را به خود اختصاص داده اند 
کسر کنیم، معنا و مفهوم آن این است که شاید کمتر از 
یک درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن برای دسترسی 
به مس��ائل غیراخالقی یا سایر س��ایت هایی که در ایران 
فیلتر شده اند، استفاده می کنند.  حال سوال اینجاست که 
این همه دعوا بر سر فیلترینگ و رفع فیلتر و سالم سازی 

فضای مجازی میان مسئوالن به چه علت است؟ 
وقتی براساس این آمار می توان گفت تقریبا ۹۹درصد 
از کاربران از اینترنت استفاده بهینه می کنند، آیا نگرانی ها 
و مجادالت صرفا بر سر همان یک درصد احتمالی است؟  
در این صورت ص��رف هزینه های زیاد برای اجرای طرح 
فیلترینگ هوشمند آیا همچنان الزم است؟ ماجرای بازار 

داغ خریدوفروش فیلترینگ چیست؟ 
منبع: عصرارتباط

لپ  تاپ هیبریدی 2 در 1 سامسونگ؛ 
شروع یک عصر جدید؟ 

شرکت سامس��ونگ که یکی از ش��رکت های پیشتاز 
در صنعت س��اخت گوشی های هوشمند است، محصول 
جدیدی را روانه بازار کرده که می تواند نشانه ای بر پایان 
عمر لپ تاپ ها باشد. ولی آیا در عمل، این محصول واقعا 
می تواند چنین اثری داش��ته باش��د؟   گش��ت و گذار در 
اینترنت، نوش��تن و تماشای ویدئو تنها کارهایی هستند 
که خیلی از افراد با کامپیوترشان انجام می دهند، پس چرا 
هنوز هم بس��یاری فکر می کنند لپ تاپ سنتی می تواند 
بهترین گزینه برای شان باش��د؟  به خاطر همین سوال 
اس��ت که شاید عده ای از خود بپرس��ند آیا یک لپ تاپ 
هیبری��دی 2 در ۱ می تواند ارزش بهتری برای ش��ان به 
همراه داش��ته باشد؛ دس��تگاهی که قدرت محاسباتی، 
حافظه و سازگاری نرم افزاری لپ تاپ را با انعطاف پذیری 

و آزادی تبلت ترکیب کرده است. 
 این دس��تگاه جداشدنی 2 در ۱ دارای صفحه نمایش 
 Super(  زیب��ای ۱2 اینچی با تکنولوژی س��وپر آمولد
AMOLED(  اس��ت ک��ه از رزولوش��ن خیره کنن��ده 
2۱6۰x۱44۰  بهره  می برد.  وقتی دستگاه را از کیبورد 
آن ج��دا کنید، لبه های منحنی صفح��ه نمایش، دکمه 
روش��ن و خام��وش در ب��االی آن و کنترل کنن��ده صدا 

تجربه ای واقعی از تبلت را به شما ارائه می دهد. 

دوربین 360 درجه دیگری از 
سامسونگ در راه است

دوربی��ن رس��می  ورود  از  زی��ادی  زم��ان   م��دت 
 Gear 360  سامس��ونگ به بازارهای جهانی نگذشته، 
اما به نظر می رس��د که این کمپانی توس��عه نسل بعدی 
این محصول را هم در دس��تور کار قرار داده است.  غول 
تکنولوژی کره جنوب��ی به تازگی نام تجاری جدیدی به 
نام »360Round « را به ثبت رس��انده که به دوربین 
دیگری با کاربردهای واقعیت مجازی اشاره دارد.  در این 
درخواس��ت ثبت نام تجاری، هیچ نشانه ای از مشخصات 
سخت افزاری دستگاه به چشم نمی خورد اما شماره مدل 
RM-R260 نش��ان می دهد با محصولی مش��ابه نسل 
قبلی یعنی Gear 36۰ روبه رو هستیم )شماره مدل این 
دس��تگاه RM-R210 است(.  نام Round احتماال به 
طراحی کوچک و جمع و جور این دوربین اش��اره داشته 
باشد که برخالف مدل کنونی، بیشتر حالت کروی خواهد 
داش��ت. البته اینها فقط گمانه زنی اس��ت و نمی توان با 

اطمینان در مورد این محصول ناشناخته صحبت کرد. 
البته س��وال مهم تر این است که آیا چنین محصولی 
را به چش��م خواهیم دید؟ نمایشگاه IFA طی روزهای 
آتی برگزار می شود و موقعیت مناسبی برای سامسونگ 
خواه��د بود تا ل��وازم جانب��ی جدیدی از جمله نس��ل 
 جدید س��اعت هوش��مند Gear یا دس��تبند سالمتی

 Gear Fit 2 Pro را معرفی کند. 
با این حال ش��رکت های معتبر معموال چند ماه قبل 
از عرضه محصول نس��بت به ثبت  نام و نشان تجاری آن 
 IFA اقدام می کنند و به همین دلیل، شاید در نمایشگاه

امسال خبری از Round 360 نباشد. 

اخبار

اجرای رجیستری موبایل از پایان 
مهرماه

مدیرکل فناوری اطالعات س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز از اجرای رجیس��تری تلفن هم��راه از پایان مهرماه 
خبر داد.  حمیدرض��ا دهقانی نیا اظهار کرد: طی روزهای 
گذش��ته با حضور تمام بخش های فعال و مرتبط در این 
حوزه جلسات متعددی برگزار شده و در قالب این جلسات 
تصمیم گرفته ش��د طرح رجیستری تلفن همراه از پایان 
مهرماه اجرایی شود. وی در عین حال عنوان کرد: یکی از 
ضرورت های اجرای این طرح آن بود که بیش از ۹۰درصد 
واردات ای��ن حوزه از مجاری غیرقانون��ی و قاچاق تأمین 
می شد، حال اگر قیمت هر گوشی را به طور متوسط ۱3۰ 
تا ۱6۵ دالر در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱.۸میلیارد دالر 
ارزش این بازار می شود.  به گزارش ایسنا، مدیرکل فناوری 
اطالعات س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز در عین حال 
عنوان کرد: اکنون در طول سال ۱2 تا ۱4 میلیون گوشی 
تلفن همراه مورد نیاز کشور است که از این عدد حدود یک 
میلیون آن به واسطه تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود 
و حدود 2میلیون دس��تگاه به صورت رسمی و از مبادی 
قانونی وارد کش��ور می شود، اما همچنان حدود ۱۱ تا ۱2 
میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد می شود 
که باید برای ساماندهی این بخش تصمیمی گرفته می شد.  
دهقانی نیا در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با اجرای 
رجیس��تری در تعرفه های گمرکی نی��ز تغییری صورت 
خواهد گرف��ت، اظهار کرد: تعرفه ه��ای گمرکی تغییری 
نک��رده و در حد همان ۵درصد قبل��ی باقی می ماند.  وی 
همچنین عنوان کرد: در طول مدت باقی مانده قرار بر آن 
اس��ت که بخش های مرتبط بحث اطالع رسانی این طرح 
را برعهده بگیرند تا اجرای این طرح به گونه ای باش��د که 
کمترین اصطکاک را به همراه داش��ته باشد و مردم دچار 
مشکلی نشوند.  دهقانی نیا در عین حال از اعالم آمادگی 

کامل وزارت ارتباطات برای اجرای این طرح خبر داد. 

 اپل به اپلیکیشن های ایرانی
پشت کرد

چند روزی از انتشار خبر حذف اپلیکیشن های ایرانی 
از فروشگاه مجازی اپلیکیشن اپل )اپ استور( می گذرد. 
این برخورد اپل که منجر به حذف دسترس��ی کاربران 
به اپلیکیش��ن های ایرانی مانند اسنپ، تپسی، ریحون، 
دلیون، دیج��ی کاال، الوپیک، تخفیفان و علی بابا ش��د، 
واکن��ش کاربران ایرانی در فضای مج��ازی را به همراه 
داش��ت.  برخی از فعاالن استارت آپی در نامه ای رسمی 
به تیم کوک، مدیرعامل اپ��ل از وی تقاضا کردند روند 
حذف اپلیکیش��ن های ایرانی از اپ استور متوقف شود. 
در ادامه این واکنش ها محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز که در شبکه اجتماعی 
توییتر حضور دارد، ضمن اس��تفاده از هش��تگ اپل، به 
جرگه مخالفان چنین برخوردی پیوست و وعده پیگیری 
تا برطرف ش��دن مش��کل پیش آمده را داد.  پنجشنبه، 
2 ش��هریور بود که خبر حذف چند اپلیکیشن ایرانی از 
فروشگاه اپلیکیش��ن اپل  )اپ ستور( در فضای مجازی 
منتشر شد. اپلیکیشن های طراحی شده برای گوشی های 
آیفون به دلیل اس��تفاده از سیس��تم عامل اختصاصی 
ش��رکت اپل یعنیiOS، تنها از طریق اپ اس��تور قابل 
بارگذاری و دریافت هستند و حذف آن از این فروشگاه 
اپلیکیش��نی به معنی غیرقابل دسترس شدن آن برای 
تمامی کاربران آیفون است.  البته سابقه برخوردهای اپل 
با اپلیکیشن های ایرانی به کمی پیشتر، یعنی از زمستان 
سال گذش��ته تاکنون بازمی گردد. فعاالن استارت آپی 
ای��ران در واکنش به برخورد ت��ازه اپل در زمینه حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور، با انتشار نامه ای رسمی 
خطاب به تیم کوک، مدیرعامل اپل، از وی خواستند تا 
روند حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور را متوقف 
کند. همزمان با انتش��ار این نامه، جامعه کاربران ایرانی 
در فض��ای مج��ازی با تش��کیل پویش ه��ای متعدد با 
  »StopRemovingIranianApps«  هشتگ های
و »اپل« س��عی کردند صدای اعتراض خود را به گوش 
مس��ئوالن مربوطه برس��انند. اپل نیز در پاسخ به نامه 
منتشرشده، بیانیه ای را منتشر کرده و در آن به صراحت 
اع��الم کرده روند حذف اپلیکیش��ن های ایرانی متوقف 
نمی شود. در این بیانیه آمده است: »در راستای قوانین 
تحریم های آمریکا علیه ایران، اپ اس��تور اپل نمی تواند 
برنامه ه��ای ایران مربوط به گوش��ی های آیف��ون را در 
خ��ود جای دهد یا اقدام ب��ه توزیع آنها کند. همچنین 
این ش��رکت نمی تواند با برنامه نویسان ایرانی دادوستد 

داشته باشد.«
 

رونمایی از ساعت هوشمند سالمتی
شرکت فیت بیت با رونمایی از ساعت هوشمند جدید 
آیونیک، همراه با سیس��تم عامل اختصاصی آن، رس��ما 
وارد عرصه س��اعت های هوشمند شد. به گزارش ایسنا به 
نقل از رویترز، ش��رکت فیت بیت از جدیدترین دس��تگاه 
الکترونیکی خود که یک ساعت هوشمند آیونیک، همراه 
با ویژگی های خاص است رونمایی کرد. شرکت فیت بیت 
در یک دهه گذشته، گجت ها و دستگاه های الکترونیکی در 
 Blaze، Surge،حوزه ردیابی فعالیت های ورزش��ی نظیر
Hahvi و charge 2 را تولی��د می ک��رد و هم اکنون با 
رونمایی از ساعت هوشمند پرچمدار خود با سیستم عامل 
اختصاصی پا به عرصه س��اعت های هوش��مند گذاش��ت. 
شرکت فیت بیت اعالم کرده است که این ساعت هوشمند 
از سیس��تم عامل فیت بیت او اس که خود توس��عه داده 

است، بهره می برد.

تازه های فنــاوری

بلندگوی هوشمند جدید سنس، 12 مهر معرفی می شود.



مقررات جدید لیزینگ خودروی 
فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه 
مقررات جدیدی ب��رای لیزینگ خودروی فرهنگیان 
داریم که بر مبنای آن دیگر خودروی خارجی توزیع 
نکنیم و س��قف وام برای همه یکس��ان باشد، اظهار 
کرد: اخیرا هم جلس��ه ای در این خصوص داشتیم و 

برای لیزینگ خودرو مشکلی وجود ندارد. 
به گزارش ایس��نا، وی درب��اره خودروهای توزیعی 
به فرهنگی��ان گفت: عمدتا خودروهای��ی که توزیع 
می ش��وند، خودروهای ایرانی تا س��قف 50 میلیون 

تومان هستند. 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه 
تقاضایی ب��رای خودروی خارجی وجود ندارد، اظهار 
ک��رد: اخیرا تع��دادی »برلیانس« از پ��ارس خودرو 
گرفتی��م. پارس خ��ودرو وام 15 میلیون تومانی هم 
روی آن گذاشت، اما معلمان استقبال نکردند. نیمی 
از خودروه��ا را آزاد توزیع کردیم و هنوز نیمی از آن 

باقی مانده است. 
نیکدل در پاس��خ به اینکه چه تعداد از فرهنگیان 
می توانند با ش��رایط لیزینگی خودرو دریافت کنند؟ 
گفت: با بودجه محدودی که داریم س��االنه هشت تا 
10 هزار خودرو بیش��تر نمی توانیم توزیع کنیم. آن 
دسته از اعضا که تاکنون خودرویی دریافت نکرده اند 
در اولوی��ت قرار دارند. قرعه کش��ی انجام نمی دهیم، 
سهمیه بندی می کنیم و ادارات استان ها درباره نحوه 

توزیع خودشان تصمیم گیری می کنند. 

برای خرید خودرو فعال دست نگه 
دارید! 

رئی��س اتحادیه صن��ف دارندگان نمایش��گاه ها و 
فروش��ندگان خودروی تهران توقف ثبت  س��فارش 
خ��ودرو را از جمله دالیل افزایش قیمت خودروهای 
خارج��ی و غیر واقعی ش��دن قیمت خ��ودرو در بازار 
دانس��ت و به مردم توصیه کرد ب��رای خرید خودرو 
دست نگه دارند.   »سعید موتمنی« افزود: با متوقف 
ش��دن ثبت سفارش خودروهای خارجی، قیمت این 
خودروها در روزهای گذش��ته بین 10 تا 30 میلیون 

تومان افزایش یافته است. 

به گ��زارش ایرنا، رئیس اتحادی��ه خودروی تهران 
گف��ت: برآوردها بیانگر آن اس��ت که با از س��رگیری 
ثبت س��فارش خودرو، قیمت خودروه��ای وارداتی 
روند کاهش��ی خواهد داش��ت و به ثبات در قیمت ها 

خواهیم رسید. 
 وی قیمت فعلی خودرو را در بازار واقعی ندانست 
و توصیه کرد بهتر اس��ت مردم فعال از خرید خودرو 

پرهیز کنند. 
 موتمنی با بیان اینکه خودرو مانند گذش��ته یک 
کاالی سرمایه ای محس��وب نمی شود، افزود: خودرو 
در حال حاضر یک کاالی مصرفی محسوب می شود، 
ب��ه همین دلیل  از مردم انتظ��ار داریم از پیش خرید 

کردن خودرو خودداری کنند. 
 وی یک��ی دیگر از دالی��ل افزایش بهای خودرو را 
انحصاری بودن واردات و محدودیت در عرضه خودرو 
دانس��ت و اف��زود: انحص��اری ب��ودن واردات خودرو 

خریداران را دچار مشکل کرده است. 
  موتمنی با بیان اینک��ه خرید نقدی خودرو باعث 
ح��ذف دس��ت دالالن و واس��طه های ب��دون مجوز 
می شود، افزود: درخواس��ت ما از مردم این است که 
از نمایشگاه های دارای پروانه صنفی، نسبت به خرید 

خودرو اقدام کنند. 
 وی گفت: در ح��ال حاضر یک هزار واحد صنفی 
نمایش��گاه خ��ودرو در ته��ران جواز دارن��د و تعداد 
نمایش��گاه های بدون مجوز روند کاهش��ی داشته و 

اکنون به حدود 700 واحد رسیده است. 

شاسی بلند برقی رنو-نیسان
رن��و و ش��ریکش نیس��ان، اع��الم کردند ک��ه در یک 
سرمایه گذاری مشترک با خودروسازی دانگ فنگ چین، 
یک مدل شاسی بلند برقی طراحی و تولید خواهند کرد. 
به گزارش رویترز، در این س��رمایه گذاری مش��ترک، هر 
یک از دو ش��رکت نیس��ان و رنو 25درصد و دانگ فنگ 
50درصد مشارکت خواهند داشت. دولت چین به تازگی 
تس��هیالتی برای رواج خودروهای برق��ی در نظر گرفته 
و این مش��وق ها موجب ش��ده بس��یاری از خودروسازان 
مطرح جهانی برای تولید مدل های برقی در این کش��ور، 
وارد س��رمایه گذاری های مشترک با خودروسازان چینی 
ش��وند. فورد در همکاری با آنهویی زوتی اقدام به تولید 
خودروه��ای برقی خواهد کرد. ای��ن تولیدات تحت برند 
جدیدی به بازار عرضه خواهند ش��د. تسالی آمریکایی و 
دایملر آلمانی نیز برنامه های خود برای تولید خودروهای 

برقی و هیبریدی را اعالم کرده اند.  

رعایت استانداردها باعث افزایش 
قیمت نمی شود

ن��ادر قاضی پ��ور درخص��وص ب��اال ب��ودن قیمت 
تمام ش��ده خ��ودرو و راهکاره��ای تولی��د خودروی 
ارزان قیمت، اظهار داشت که قشر عظیمی از جامعه 
را کارمندانی با حقوق پایین، کش��اورزان و کارگران 
تش��کیل می دهند که باید این دس��ته از جامعه نیز 

توان خرید خودرو را داشته باشند. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا بیان اینکه دولت به همه چی��ز یارانه می دهد، اما 
در عرص��ه تولید خ��ودرو نیازی به پرداخ��ت یارانه 
دولت نیس��ت و فقط باید خودروس��ازان طمع خود 
را ک��م کنند، گفت: خ��ودروی ارزان قیمت نیازی به  
شیشه باالبر برقی و چراغ های پرقدرت ندارد، نیازی 
وجود ندارد ک��ه خودروهای ارزان قیمت با س��رعت 

200کیلومتر در ساعت حرکت کنند. 
وی ادام��ه داد: باید خودروهایی با امنیت بس��یار 
باال ام��ا امکانات محدودتر نیز تولید کنیم تا اقش��ار 

کم درآمد جامعه نیز بتوانند صاحب خودرو شوند. 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی در 
خصوص اینکه گفته می ش��ود رعایت اس��تانداردها 
باعث افزایش قیمت خودرو می ش��ود، اظهار داشت: 
آیا اس��تاندارد می گوید که شیش��ه های خودرو برقی 
باشد، اس��تاندارد این موارد را نمی گوید، استاندارد و 
محیط زیس��ت می گویند خودرو بنزین کمتر مصرف 
کند و الستیک باکیفیت و ساییدگی کم در خودروها 
استفاده شود، خواس��ته های سازمان استاندارد برای 
حفظ جان انس��ان ها و خواس��ته های محیط  زیست 

حفظ طبیعت است. 

قاضی پور با اش��اره به اینکه با حفظ استانداردهای 
کیفی و محدود کردن امکانات رفاهی می توان قیمت 
خ��ودرو را کاهش داد، اضافه ک��رد: نباید پراید را از 
خط تولید خارج کرد، من مخالف 100درصد خروج 
پراید از خط تولید هستم، اگر قرار است پراید از رده 
خارج ش��ود باید یک جایگزین با قیمت پایین برای 
آن انتخاب ش��ود، اینها بهانه ای برای افزایش قیمت 

پراید است. 

 بالندگی صنعت خودرو
در گرو رقابت آزاد است

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بیان 
اینک��ه صنع��ت خودروی کش��ور باید از اس��تراتژی 
روش��ن و قابل درکی برخوردار باش��د، اظهار داشت: 
در وضعیت کنونی جامعه الزم اس��ت همه ذی نفعان 
اع��م از تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان به اجماع 
قابل قبولی دس��ت یابند تا متناس��ب ب��ا ظرفیت و 
نیازهای کشور در یک بازه زمانی قابل قبول، اهداف 
و چش��م اندازهای روش��ن و قابل دفاعی برای کشور 

ترسیم شود. 
محمدرض��ا نجف��ی اظهار داش��ت: صنعت خودرو 
کماکان باید مورد حمای��ت و عنایت همه ذی نفعان 
ق��رار گیرد، ام��ا در فضای تقریب��ا رانتی و یک طرفه 
موجود بعید اس��ت بتوان حقوق کلی��ه ذی نفعان را 
کسب کرد و چشم انداز روشن و قابل توجهی در این 

راستا رقم بخورد. 
ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، وی گفت: ب��رای اینکه 
صنعت بالنده و خوداتکایی داشته باشیم، باید صنعت 
خودرو در ش��رایط رقابت آزاد، آماده و تجهیز شود و 
این مهم جز با حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. 
این عضو کمیس��یون صنایع مجل��س تأکید کرد: 
اساسا دولت باید محیط مساعدی جهت فعالیت های 
تولیدی، اقتص��ادی و صنعتی فراه��م کند که البته 
بخ��ش مهم��ی از آن با رفع موانع حقوقی ناش��ی از 
تحریم ها که پیش پای صنعت، تولید و اقتصاد کشور 

قرار دارد، محقق خواهد شد. 
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای 
اس��المی ب��ا تأکید بر اینک��ه تا نظام بانک��ی قابلیت 
پش��تیبانی مناسب از تولید را نداش��ته و تولیدات با 
قیمت و با کیفیت مناس��ب در فضای رقابتی عرضه 
نشوند، صنعت خودرو شکوفا نمی شود، افزود: برجام 
ظرفیت بالقوه و بسیار خوبی برای رفع موانع و بهبود 
فضای کسب و کار در کشور ایجاد کرده است که باید 

از این فرصت استفاده کرد. 
نجفی افزود: بخش محقق نش��ده ای��ن ظرفیت ها، 
ماموریت و وظیفه مهمی را پیش روی دولت دوازدهم 
قرار داده اس��ت تا بتواند با تحقق ظرفیت های بالقوه 
فضای مس��اعد به��ره وری و توس��عه را در صنعت و 

اقتصاد فراهم کنند. 
وی ب��ا بیان اینکه بهبود ش��رایط در حوزه صنعت 
خودرو ب��ه بهب��ود محیطی و محاط��ی این صنعت 
بس��تگی دارد، اف��زود: در بخ��ش محیط��ی، دولت 
باید فعالیت س��ازنده ای را در زم��ان کوتاه تری انجام 
ده��د و در بخ��ش محاطی نی��ز اراده، اس��تراتژی و 
برنامه مح��وری، همت و کوش��ش و تعهد نس��بت به 
مردم و کشور را به عنوان ضرورتی مهم اجرایی کند. 
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از آنج��ا ک��ه ش��یوه تامی��ن 
مال��ی خودروس��ازان از مس��یر 
همراه  محص��والت  پیش فروش 
با نرخ باالی س��ود مش��ارکت  و 
انصراف مورد انتقاد نظام بانکی 
بود، بانک مرکزی طبق توافقی 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و شرکت های خودروساز از آنها 
خواس��ت که نرخ سود مشارکت 
پرداخت��ی ب��ه مش��تریان خود 
را متناس��ب با نرخ جدید سود 
سپرده کاهش دهند و در مقابل 
بانک مرکزی نیز سقف پرداخت 
ش��رکت های  ب��ه  تس��هیالت 
خودروس��از را افزای��ش دهد تا 
آنها منابع مال��ی مورد نیاز را از 
شبکه بانکی تامین کنند. به این 
ترتیب طبق توافق صورت گرفته 
خودروس��ازان از ای��ن پ��س در 
پیش ف��روش محص��والت خود 
نرخ سود مشارکت را 18درصد 
و نرخ س��ود انصرف را 15درصد 

در نظر خواهند گرفت. 
 در شرایطی حرف و حدیث ها 
درب��اره چگونگ��ی اج��رای این 
از س��وی  دس��تورالعمل جدید 
پی��دا  افزای��ش  خودروس��ازان 
کرده اس��ت که ولی اهلل س��یف، 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی نیز 
در حاش��یه بیس��ت و هشتمین 
در  اس��المی  بانکداری  همایش 
جمع خبرن��گاران ب��ر توافق با 
وزارت صنع��ت در ای��ن زمینه 
تأکی��د و اظه��ار کرد ک��ه نرخ 
س��ود قرارداده��ای پیش فروش 
خودروس��ازان 18درص��د و در 
ص��ورت اتمام ق��رارداد در دوره 

کمت��ر از یک س��ال 15درصد 
خواهد بود. س��یف همچنین در 
پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
آی��ا بانک مرکزی برای پرداخت 
س��ود باالت��ر از 18درص��د ب��ه 
خودروس��ازان مهلت پنج ماهه 
داده اس��ت، گف��ت: مهلت پنج 
قراردادهای  مشمول  فقط  ماهه 
قبلی می ش��ود. س��یف در ادامه 
گفت و گ��وی خود، ام��ا یکی از 
عل��ل بروز اخالل در نظام بانکی 
را پیش فروش خودرو از س��وی 
خودروسازان خواند و تأکید کرد 
با مذاکراتی که با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام ش��د، نرخ 
تعادل  به  س��ود خودروس��ازان 
رس��ید و پیش ف��روش خ��ودرو 

دیگر عام��ل تخریب کننده برای 
بازار پول نیست. 

به گ��زارش »عص��ر خودرو«، 
فعالیت بانکداری خودروس��ازان 
طی س��ال های گذشته به دنبال 
تش��دید بحران ه��ای مال��ی در 
همچنی��ن  و  ش��رکت ها  ای��ن 
ج��ذب مناب��ع ص��ورت گرفت؛ 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه 
به دلی��ل افزایش حج��م بدهی 
خودروس��ازان به نظ��ام بانکی، 
دریاف��ت تس��هیالت جدید نیز 
تولیدکننده  ش��رکت های  برای 
با مشکالتی همراه بود؛ بنابراین 
خودروساز جذب منابع از طریق 
مش��تریان را در برنام��ه خ��ود 
ق��رار داد. با گ��ذر از توافقی که 

هم اکن��ون میان بانک مرکزی و 
خودروس��ازان در جریان اس��ت 
این سوال مطرح می شود که آیا 
ادامه پیش فروش با نرخ سود باال 
دلچس��ب  تولید کنندگان  برای 
بوده یا بازگش��ت تسهیالتی که 
هم اکنون ش��ورای پول و اعتبار 
وع��ده آن را ب��ه تولید کنندگان 
خ��ودرو داده اس��ت؟ و س��وال 
دیگر اینکه تضمین پایداری این 

توافق چیست؟ 
به اعتقاد برخی کارشناس��ان 
یکی از مزایای این دستورالعمل 
خودروساز،  ش��رکت های  برای 
کاه��ش هزین��ه  تأمی��ن منابع 
مالی اس��ت. به گفته آنها جذب 
منابع با س��ود مش��ارکت 24 تا 

25درص��د و س��ود انصراف 21 
تا 22 برای خودروس��از بس��یار 
گران تم��ام می ش��د. هر چند 
ج��ذب  از  ه��دف خودروس��از 
جاری  امور  پیش��برد  نقدینگی 
ش��رکتش بوده اس��ت، اما این 
موضوع در نهایت موجب ضرر و 
زیان خودروساز می شد؛ چراکه 
شرکت ها، س��پرده مشتریان را 
با س��ودهای غیرمنطقی بازپس 
می دادند، اما در شرایط کنونی 
که س��ود به دامن��ه مجاز خود 
بازگش��ته اس��ت، ض��رر و زیان 
خودروس��از نیز در جذب منابع 
کاهش پیدا خواهد کرد. مزیت 
مهم دیگر برای خودروس��ازان، 
باال بودن 3درصدی نرخ س��ود 
س��پرده نس��بت به نرخ س��ود 
س��پرده بانکی اس��ت. براساس 
س��ود  ن��رخ  جدی��د  تصمی��م 
مش��ارکت خودروساز 18درصد 
است حال آنکه نرخ سود سپرده 
در شبکه بانکی 15درصد است، 
بنابراین نرخ س��ود جدید برای 
جذابیت  همچنان  خودروس��از 
دارد؛ چراکه اختالف 3درصدی 
نرخ س��ود س��پرده در شرکت 
خودروس��از ب��ا بانک ه��ا مورد 
توجه مش��تریان است. از سوی 
دیگر هرچن��د بانک مرکزی در 
خودروسازان  تش��ویق  راستای 
به اجرای دس��تورالعمل مذکور 
ق��ول داده ک��ه خ��ط اعتباری 
افزایش دهد،  را  خودروس��ازان 
اما موضوع مه��م نحوه برخورد 
ش��بکه بانکی با خودروس��ازان 

است. 

هاش��م یک��ه زارع، مدیرعام��ل ای��ران 
خ��ودرو، روز گذش��ته از هم��کاری ب��ا 
خودروس��ازی داتس��ون ژاپن خب��ر داد؛ 
خبری ک��ه زمزمه ه��ای آن از حدود دو 
س��ال پیش مطرح و باالخ��ره به صورت 

رسمی اعالم شد. 
ب��ه گ��زارش خ��ودرو کار، اندکی پس 
از آغاز اجرایی ش��دن برجام، درس��ت در 
زمانی که نام خودروس��ازان پرآوازه برای 
همکاری و ش��راکت ب��ا صنعت خودروی 
ای��ران مطرح می ش��د، نام داتس��ون هم 
به عنوان یکی از ش��رکای احتمالی ایران 
خودرو مطرح ش��د تا پ��ای ژاپنی ها هم 
به میز مذاکرات خودروس��ازان ایرانی در 
پس��ابرجام باز ش��ود، اما این نام فقط در 
حد زمزمه باقی ماند تا اینکه روز گذشته 
یک��ه زارع از احتم��ال نهایی ش��دن این 
قرارداد تا پایان س��ال جاری خبر داد اما 
داتس��ون با اینکه به ص��ورت کمرنگ در 
بازار ایران حضور داشته ولی در این بازار 

نامی شناخته شده نیست. 

همه آنچه باید درباره داتسون بدانید 
برند داتسون یا داتسان  )Datsun - با 
تلفظ ژاپنی داتوسان( یکی از خودروسازان 
قدیمی ژاپنی اس��ت که از سال 1931 به 
تولید خودرو مش��غول بود. این برند که از 
س��ال 1934 می��الدی از زیرمجموعه های 
اقتصادی ت��ر نیس��ان ژاپ��ن اس��ت، بین 
س��ال های 1958 ت��ا 1986 جایگزین نام 
نیسان در بازارهای صادراتی بود، اما نیسان 
در س��ال 1986 نام داتس��ون را از چرخه 
تولید خارج کرد و همه محصوالت در بازار 
جهانی از آن پس تا پیش از س��ال 2013 
و بازگش��ت مجدد برند داتسون، تنها با نام 
نیسان به فروش می رسید. در سال 2013 
نیسان برند داتسون را احیا کرد تا با تعریف 
تولید کنن��ده خودروهای  انحصاری »برند 
ارزان قیمت بازارهای نوپای جهانی« انجام 

وظیفه کند. 
این برن��د در کش��ور ایران نی��ز حضور 
کمرنگ اما پرخاطره ای داش��ت. داتس��ون 
در برخ��ی موارد ب��ه م��وازات محصوالت 

کمپانی نیسان به کشور وارد شد اما بدون 
شک تمامی محصوالتی که با نام داتسون 
به کش��ور وارد ش��دند به مراتب ارزان تر و 
اقتصادی ت��ر از نمونه های تولیدی نیس��ان 
بودند. محصوالت این برند شامل وانت سری 
720 و سدان های J160 و B180 مربوط 
به دهه 1970 میالدی بود که هیچ یک به 
اندازه 240Z نتوانس��ت نام داتسون را در 
ایران جاودانه کند. 240Z داتس��ون یا در 
حقیقت همان نیس��ان 240Z، خودرویی 
اس��پورت کوپه مجهز به پیش��رانه ش��ش 
س��یلندر خطی و به نوعی دیگر جد پدری 
نیس��ان 350Z و 370Z ام��روزی ب��ود. 
خودرویی که از دیدگاه طراحی وv  عملکرد 
ابتدای کار نیس��ان به ش��مار می آمد و آن 
زمان برای بازار کشور خودرویی توانمند و 

در عین حال ارزان قیمت بود.
 

کدام خودروهای داتسون شانس 
بیشتری در بازار ایران دارند؟ 

اکن��ون خب��ر از عق��د ق��رارداد میان 

آبی ه��ای ج��اده مخصوص و ای��ن برند 
ارزان قیم��ت ژاپن��ی به گوش می رس��د؛ 
این ب��ه معنای آغاز تولی��د حداقل یکی 
از مدل ه��ای داتس��ون در کش��ور ایران 
در آین��ده نزدیک خواهد ب��ود، اما کدام 
خودروهای داتس��ون شانس بیشتری در 

بازار ایران خواهند داشت؟ 
خ��ط تولید فعلی داتس��ون پنج مدل 
  GO+ ،)هاچ بک پنج در(  GO متن��وع
MPV( پن��ج ت��ا هفت نف��ره پنج در( 
ON- ،)هاچ ب��ک پنج در(  redi-GO

  MI-DO س��دان چه��ار در( و(  DO
)هاچ بک پن��ج در ON-DO( را در بر 
می گیرد که همه آنها به واسطه استفاده 
از پیش��رانه های اقتص��ادی کم حجم از 
0.8 و 1.0 لیت��ر ت��ا 1.2 و 1.6 لیتر با 
قوانی��ن بازار خودروی کش��ور مش��کل 
ندارند و به واسطه داشتن حداقل سطح 
آپش��ن ها و س��ادگی طراح��ی و تولید 
می توانن��د به گزینه های مناس��ب بازار 

ایران بدل شوند. 

کدام خودروهای داتسون شانس بیشتری در بازار ایران دارند؟ 

آیاخودروسازاننرخسودمشارکتراکاهشمیدهند؟
اخبار اخبار

تازه های خودرو

»ب.ام.و« i3S معرفی شد.



معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با 
بیان اینکه احداث واحدهای کارگاهی به رونق کسب و کار کمک ویژه ای 
می کند، گفت: در هر جا که ظرفیت و پتانسیل برای تولید وجود داشته 

باش��د، امکانات زیرس��اختی و سایر خدمات 
ایج��اد و در اختیار صنعتگران قرار می گیرد 

تا آنها بتوانند به راحتی به تولید بپردازند.
 به گزارش ایس��نا، فتحعلی محمدزاده در 
حاشیه افتتاح چهار واحد صنعتی در شهرک 
صنعتی ش��ماره ۴ اهواز، اظهار کرد: شهرک 
صنعتی شماره ۴اهواز یک مجموعه کارگاهی 
اس��ت و در این ش��هرک تعداد زیادی واحد 
کارگاهی در حال بهره برداری وجود دارد که 
روز چهارش��نبه ۴ واح��د را بازدید و افتتاح 
کردی��م. وی اف��زود: یکی از سیاس��ت های 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 

در زمینه احداث مجتمع های کارگاهی آن است که دوران ساخت را از 
فرآیند تولید حذف کند تا صنعتگر بتواند به سرعت در واحد کارگاهی 
مس��تقر ش��ود و به تولید بپردازد. معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک 

و ش��هرک های صنعت��ی ایران تصری��ح کرد: برنامه اح��داث واحدهای 
کارگاهی سال هاست که در دستور کار شهرک های صنعتی کشور قرار 
دارد و در ای��ن زمینه تا به امروز بیش از ۳هزار و ۸۰۰ واحد کارگاهی 
برنامه ریزی، تکمیل و به صنعتگران واگذار 
شده اس��ت و در این بخش حدود ۲۴هزار 
نفر مش��غول به کار هس��تند. محمدزاده با 
بیان اینکه اح��داث واحدهای کارگاهی به 
رونق کس��ب و کار کمک وی��ژه ای می کند، 
عن��وان ک��رد: در هر ج��ا ک��ه ظرفیت و 
پتانس��یل برای تولید وجود داش��ته باشد، 
امکانات زیرساختی و سایر خدمات ایجاد و 
در اختی��ار صنعتگران قرار می گیرد تا آنها 
بتوانن��د به راحتی به تولی��د بپردازند. وی 
گف��ت: در برخی از نقاط کش��ور با نظارت 
شرکت شهرک های صنعتی در آن استان، 
زمین خام برای احداث واحدهای کارگاهی 
کوچک واگذار می ش��ود. در ای��ن زمینه صنعتگران واحدهای خود را با 
طرح هایی که شرکت شهرک ها در استان ها ارائه می کند، در شهرک ها 

اجرا می کنند. 

همانط��ور ک��ه احتم��اال می دانی��د س��رویس پخ��ش ویدئوی 
»YouTube« تقریبا 1۲س��ال پیش معرفی ش��ده و حاال یکی از 

را  خود  تح��والت  بزرگ ترین 
در قال��ب تغییر لوگ��و تجربه 
شامل  جدید  لوگوی  می کند؛ 
نوشته یوتیوب به رنگ مشکی 
ب��وده که در س��مت چپ آن 
نش��ان قرم��ز رنگ س��رویس 

مشاهده می شود. 
به گ��زارش دیجیاتو، تغییر 
اخی��ر در واقع تأکی��د لوگو را 
از کلم��ه »Tube« به دکمه 
»Play« جابه ج��ا ک��رده که 
ب��ه گفت��ه کمپان��ی، طراحی 
و  داش��ته  انعطاف پذیرت��ری 
در پلتفرم ه��ا و دس��تگاه های 
مختل��ف کاربردی ت��ر خواهد 

بود. همچنین لوگوی اپلیکیش��ن موبایل یوتیوب نیز تغییر خواهد 
کرد و با جابه جایی رنگ های قرمز و س��فید، به یک آیکون مربعی 

تبدیل ش��ده که طبق اظهارات کمپانی، خصوصا در نمایشگرهای 
کوچک راحت تر دیده می شود. الزم به ذکر است که رابط کاربری 
اپلیکیش��ن م��ورد بحث نیز 
دچار تغییراتی شده و حاال با 
ظاهری مرتب تر، دسترس��ی 
ب��ه بخش ه��ای مختل��ف را 

راحت تر می کند. 
استفاده  قابلیت  همچنین 
حرکت��ی  ژس��ت های  از 
نی��ز معرف��ی خواه��د ش��د 
ک��ه به عن��وان مث��ال امکان 
مش��اهده ویدئوهای قبلی و 
بعدی را با س��وایپ کردن به 
چپ و راست فراهم می کند. 
گفتن��ی اس��ت در نهایت 
س��رعت  تغیی��ر  ام��کان 
نس��خه  )مانند  ویدئو  پخش 
دس��کتاپ( نیز به اپلیکیشن یوتیوب اضافه خواهد شد که کاربران 

باید در آپدیت جدید، منتظر ویژگی های مورد اشاره باشند. 

مهندس مصطفی بغ��دادی در پنجمین جایزه مل��ی مدیریت فناوری و 
نوآوری با اش��اره ب��ه فرآیند برگزاری این جایزه یک��ی از چالش های اصلی 
برگ��زاری این پنج دوره را مه��ارت الزم برای ارزیاب��ی بنگاه های اقتصادی 

دانس��ت و افزود: برای رفع این چالش س��راغ 
ارزیاب��ان جوایز ملی رفتیم و ب��ا همکاری این 
افراد الگویی را برای ارزیابی فناورانه بنگاه های 

اقتصادی تعریف کردیم. 
وی یکی از نتای��ج هم افزایی میان دبیرخانه 
جای��زه و جایزه ملی بهره وری را ایجاد ش��بکه 
مدیریت ایران دانس��ت و ادامه داد: عالوه بر آن 
در کمیته ارزیابی موضوع روش های بازنگری در 
دستور کار قرار گرفت و پس از سال ها مطالعه 
مدل های ارزیابی کسب و کارهای ایرانی تدوین 

شد. 
وی در ادام��ه ب��ه نحوه ارزیابی ش��رکت ها و 
بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: در 

این دوره از جایزه، 6۳ سازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان ۳۳ 
بنگاه متعلق به بخش خصوصی، ۲۸ بنگاه از صنایع دفاعی کشور و دو بنگاه 

از حوزه انرژی اتمی بودند. 

وی اضاف��ه کرد: از میان 6۳ س��ازمان حاضر در ای��ن فرآیند جایزه، 51 
ش��رکت از نوع بنگاه های تولیدی و خدماتی بودند که با مدل اصلی جایزه 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و 1۰ شرکت نیز در دسته شرکت های فناوری محور 

قرار داشتند. 
رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه خاطرنشان 
ک��رد: در نهایت نتای��ج ارزیابی های این دوره 
به تصویب هیأت رئیس��ه این جایزه رس��ید 
ک��ه براس��اس رأی هی��ات داوران هیچ کدام 
از بنگاه ه��ای حاض��ر، حائز ش��رایط و امتیاز 
الزم ب��رای دریاف��ت تندیس ه��ای س��طوح 
رقابت پذیری جایزه مل��ی مدیریت فناوری و 

نوآوری نشدند. 
ب��ه گفت��ه وی در ای��ن دوره از جایزه یک 
ش��رکت حائز سطح شایستگی س��ه ستاره، 
چهار شرکت حائز شایستگی دو ستاره و پنج 

شرکت حائز شایستگی تک ستاره شدند. 
عالوه بر آن 1۰ ش��رکت موفق به کسب سطح توانمندی سه ستاره، 1۲ 
شرکت حائز سطح توانمندی دو ستاره، 1۸ شرکت حائز سطح تک ستاره و 
1۳ شرکت نیز حائز شرایط اولیه الزم برای دریافت لوح تعهد شناخته شدند.

پ��س از انتخاب دارا خسروش��اهی به عنوان مدیرعامل اوبر از س��وی 
هیأت مدیره این استارت آپ، مدیر ایرانی-آمریکایی اکسپدیا این سمت 

را پذیرفت. 
ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورن��ال، دارا 
خسروش��اهی مدیرعام��ل ایرانی-آمریکایی 
اکس��پدیا، پیش��نهاد تص��دی ب��ر صندلی 
مدیری��ت در اوبر را پذیرفته اس��ت. هرچند 
ش��رایط همکاری خسروش��اهی با اوبر نیاز 
ب��ه تغییرات��ی دارد، ام��ا به نظر می رس��د 
خسروش��اهی نیز نظر مثبتی برای پیوستن 
ب��ه با ارزش ترین اس��تارت آپ ح��ال حاضر 

جهان دارد. 
براس��اس اطالعات ارائه شده، هیأت مدیره 
اوبر با اکثریت آرا خسروش��اهی را به س��ایر 
گزینه ه��ای روی میز نظیر ج��ف ایملت از 
جن��رال الکتری��ک و مگ ویتم��ن از اچ پی 

ترجی��ح داده ان��د. البته باید به این نکته اش��اره کرد که خسروش��اهی 
پذیرفتن این سمت را در اوبر هنوز به صورت رسمی نپذیرفته و پذیرش 
این ش��غل از سوی خسروشاهی از سوی وال استریت ژورنال به نقل از 

خود این شخص منتشر شده است. 
خسروش��اهی همچنان مدیرعامل اکسپدیا اس��ت که هنوز اخباری 
در مورد خروج وی از این س��مت منتش��ر نش��ده اس��ت. خسروشاهی 
در ص��ورت ورود ب��ه اوب��ر ب��ا چالش های 
زی��ادی روبه رو خواهد ش��د ک��ه از جمله 
آن می ت��وان ب��ه نح��وه مدیری��ت وی و 
جایگزین ش��دن با تراویس کاالنیک اشاره 
ک��رد. تراویس کاالنیک چن��دی پیش در 
پی فش��ار وارد شده از س��وی سهامداران 
عمده این اس��تارت آپ استعفا داد. اوبر در 
ماه ه��ای اخیر با چالش ه��ای زیادی روبه 
رو ش��د که از جمله این مشکالت می توان 
به کش��مکش با گوگل بر س��ر خودروهای 

هوشمند اشاره کرد. 
خسروشاهی همچنین به این نکته اشاره 
کرده که کاالنیک را در فرآیند پیشرفت و 
تصمیم گیری در اوبر دخیل خواهد کرد. وی عنوان کرده که روابط این 
دو در حال ش��کل گیری اس��ت، اما در آینده نزدیک پیشرفت بیشتری 

خواهد داشت. 

لوگوییوتوبتغییرکرد؛احداثواحدهایکارگاهیبهرونقکسبوکارکمکمیکند

پشتیبانیازژستهایحرکتیدراپلیکیشنموبایل داراخسروشاهیرسمامدیریتاوبرراپذیرفتمدلارزیابیکسبوکارفناورانهایرانیتدوینشد

استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا با مشکالتی در راه اندازی و تبدیل 
ایده به محصول در فرآیند اس��تارت آپ خود مواجه هستند که یکی از 
آنها ب��ه دلیل قوانین متعدد، موازی و گاهی متضاد در اقتصاد اس��ت؛ 
موضوعی که تنقیح یا اصالح قوانین در کشور را به منظور بهبود فضای 
کس��ب و کار ضروری ساخته اس��ت و آنگونه که عضو کمیسیون انرژی 

مجلس می گوید مجلس آماده همکاری با دولت در این زمینه است. 
به گزارش خبرنگار پانا، ضرورت پاالیش قوانین به تایید بس��یاری از 
دس��ت اندرکاران و سیاست گذاران کشور نیز رسیده است تا آنجا که به 
گفته مسعود کرباس��یان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، 
یکی از مولفه های مهم و اساس��ی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت 

قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است. 
در این میان نقش مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کش��ور بسیار 
حائز اهمیت اس��ت و به گفته علی ادیانی، نماینده عضو کمیسیون 

انرژی مجل��س، قانون تنقیح 
قوانی��ن در مجل��س هش��تم 
به تصویب رس��یده و مجلس 
را  لوایح��ی  دارد  آمادگ��ی 
ک��ه از س��وی دول��ت ب��رای 
اص��الح قوانین مزاح��م ارائه 
 می ش��ود در نخستین فرصت
 و با قید فوری��ت به تصویب 

برساند. 
البته او از تالش های معاونت 
حقوق��ی مجل��س نی��ز خب��ر 
و می گوی��د مجلس  می ده��د 
نی��ز اقدامات��ی را ب��رای ارائه 
طرح های��ی به منظ��ور اصالح 
قوانی��ن مخل تولی��د و فضای 
کسب و کار در کش��ور به انجام 

رسانده است. 
این نماینده مجلس در گفت 
وگو با خبرنگار پانا در خصوص 
تنقیح یا اص��الح قوانین مخل 
کس��ب و کار، تصریح ک��رد: در 
مجلس هش��تم قان��ون تنقیح 

قوانین به تصویب رس��ید که براس��اس آن مجلس و دولت تکالیفی را 
برعه��ده دارند و معاونت قوانین مجلس که یک��ی از معاونت های مهم 
مجلس اس��ت کارهای بس��یار مناس��بی را در این زمینه انجام داده و 
دولت نیز اقدامات مناسبی را برای حذف یا اصالح قوانین کشور انجام 

داده است. 
وی ادامه داد: بدون شک یکی از موانع در بحث فضای کسب و کار 
و ایجاد مش��اغل جدید قوانین مزاحم، منس��وخ و متضاد اس��ت که 
متورم و همس��و و تکراری اس��ت و مجلس این آمادگی را دارد که 
در چارچوب قان��ون تنقیح، لوایحی را که دولت برای اصالح قوانین 
موجود کش��ور ارائ��ه می دهد با فوریت به تصویب برس��اند تا بتوان 
ضمن تس��هیل فضای کس��ب و کار کشور به تولید اش��تغال و رونق 

کسب و کارها کمک کرد. 

آمادگیکمیسیونرفعموانعتولیدواقتصادمقاومتیبرای
پاالیشقوانین

عضو کمیس��یون انرژی مجلس عنوان کرد: کمیسیون های تخصصی و 
کمیس��یون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومت��ی آمادگی الزم را دارند که 
از جهت تقنینی فضای کسب و کار را تسهیل کنند اما در ساختار کالن و 
کلی اقتصاد کشور نیز ضعف ها و مشکالتی وجود دارد که موجب می شود 
کسب وکارها در کشور با مشکالتی مواجه باشند. وی با اشاره به ناهمسویی 
سیستم بانکی کشور با شکل گیری کسب و کارها و کمک به تامین مالی در 
کشور، خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیستم بانکی از سود دو رقمی ارتزاق 
می کند اقتصاد شتاب الزم را نخواهد گرفت و از سوی دیگر برنامه محوری 

را در فضای اعطای تسهیالت کمتر مبنا قرار داده ایم. 
بخشیازتسهیالتبانکهابهنامتولیدوبهکامواسطهگری

شدهاست
کرد:  خاطرنش��ان  ادیان��ی 
بانک ه��ا تس��هیالت زیادی را 
با ن��ام واحدهای تولیدی ارائه 
داده اند اما آیا این تس��هیالت 
در عمل به تولی��د اختصاص 
یافته و در جهت بهبود فضای 
کس��ب و کار به کار رفته است؛ 
طبیعی اس��ت پاس��خ به این 
پرس��ش منفی اس��ت و نشان 
می دهد نظارت ها بر سیس��تم 
بانکی و نحوه هزینه کرد منابع 
بانکی به خوبی صورت نگرفته 
است. وی تاکید کرد: در زمینه 
اعطای  ک��ردن  برنامه محوری 
تس��هیالت حمایتی اشکاالت 
جدی در کش��ور وجود دارد و 
دولت باید بتواند ضمن اصالح 
بانک��داری  زمین��ه  بانک ه��ا 
تولید مح��ور را فراه��م کند تا 
در کن��ار آن کس��ب و کارهای 
نوپ��ا بتوانن��د با تامی��ن مالی 
مناس��ب سهم مناسب خود را 
در اقتصاد کشور بازی کنند. ادیانی عنوان کرد: تنقیح و پاالیش مقررات 
نی��از به ارائه اطالعات الزم در خص��وص متغیرهای اقتصادی به مجلس 
دارد تا بت��وان گلوگاه ها و تنگناهای حوزه فعالیت بنگاه های اقتصادی و 
س��ایر فعاالن را شناسایی و نس��بت به اصالح آنها اقدام کرد. به گزارش 
پان��ا، کارشناس��ان معتقدند ساده س��ازی و پاالیش مق��ررات، پیش نیاز 
خصوصی س��ازی و توسعه بخش خصوصی است. بنابراین نتیجه اقدامات 
در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا 
زیرس��اخت های حقوقی و قانونی الزم ب��رای فعالیت بخش غیر دولتی و 
تمامی فعاالن اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور 
فراهم ش��ود. با توجه به چندین دهه سیاس��ت گذاری و قانون گذاری در 
کشور و عدم کارایی الزم برخی مقررات مذکور، الزم است در یک رابطه 

هم افزا، با مجلس چالش های موجود در این زمینه برطرف شود. 

پس از انتخاب دارا خسروشاهی به عنوان مدیرعامل اوبر، تک کرانچ 
با انتش��ار مقاله ای با اسم بردن از سایر متخصصان ایرانی-آمریکایی 

سیلیکون ولی، این امر را عادی تلقی کرده است. 
به گزارش زومیت، ش��اید اس��م اس��تارت آپ اوبر آنچنان که باید 
در میان کاربران ایرانی دنبال نمی ش��د و بس��یاری برای تعریف این 
اس��تارت آپ، با تمثیل ایرانی کس��ب و کار اوبر، ب��ه تعریف عملکرد 
آن می پرداختن��د، ام��ا روز گذش��ته پس از انتش��ار خب��ر انتخاب 
مدیرعامل اوبر، باارزش ترین اس��تارت آپ حال حاضر جهان، اهمیت 
دوچندان ب��رای ایرانی ها پیدا کرد؛ چراکه مدیرعامل انتخاب ش��ده 
توس��ط هیأت مدیره این کمپانی یک ایرانی-آمریکایی بود که اتفاقا 
خانواده وی یکی از کارآفرینان پیش از انقالب در کش��ورمان بودند. 
انتخ��اب دارا خسروش��اهی نه فقط برای ما، بلکه برای کارشناس��ان 
س��یلیکون ولی نیز بس��یار جالب توجه بود. دلیل این توجه، مطرح 
ش��دن نام س��ایر ایرانی-آمریکایی هایی بود ک��ه در رده های باالی 

تصمیم گیری کمپانی های فعال در حوزه تکنولوژی حضور دارند. 
ب��ه بهان��ه انتخاب دارا خسروش��اهی به عن��وان مدیرعام��ل اوبر، 
تک کرانچ مقاله ای منتش��ر کرده که در آن به بررس��ی سایر مدیران 

ایرانی سیلیکون ولی پرداخته است. 
تک کرانچ در تیتر مقاله خود با اش��اره به اینکه ترقی ایرانی ها در 
سمت های باالی مدیریتی چندان تعجب برانگیز نیست، از سایر افراد 

فعال در این حوزه نام برده است. 
خسروش��اهی ۴۸ س��اله پیش از آنک��ه به عن��وان مدیرعامل اوبر 
انتخاب شود، 1۲ سال سکان هدایت اکسپدیا را در دست داشت، اما 
این تمام ماجرا نیس��ت، چراکه به نظر می رسد سایر اعضای خانواده 
نیز از اس��تعداد خوبی در مس��یر پیش��رفت برخوردارند. به گزارش 
واشنگتن پس��ت و به نقل از تک کرانچ، کاوه خسروشاهی، برادر دارا 
خسروش��اهی نیز به عن��وان مدیر اجرای��ی Allen & Co فعالیت 
می کند. امیر خسروشاهی نیز پسرعموی دارا است که کمپانی نِروانا  
)Nervana( را بنیان گذاشته است. نروانا در زمینه هوش مصنوعی 
فعالیت می کند. س��ال گذشته اینتل این کمپانی را با پرداخت بیش 
از ۴۰۰ میلی��ون دالر تصاح��ب کرد. هادی و عل��ی پرتوی نیز جزو 
بستگان نزدیک دارا خسروشاهی هستند که موسس و سرمایه گذار 
چند کمپانی فع��ال در حوزه فناوری بوده اند. ای��ن دو برادر دوقلو، 
فرزند فیروز پرتوی هس��تند که یکی از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی 
شریف اس��ت. فرزاد خسروشاهی نیز به عنوان یکی دیگر از بستگان 
 GoogleSpreadsheets دارا، از جمله افرادی است که به توسعه

کمک کرده است. 
پژمان نوزاد، به عنوان یکی از سرمایه گذاران حوزه فناوری، پس از 
انتخاب دارا خسروش��اهی به عنوان مدیریت عاملی اوبر، اعالم کرده 
اس��ت که نباید از موفقیت ها و دس��تاوردهای خسروش��اهی تعجب 
کرد. وی معتقد اس��ت که هر ک��س خانواده های ایرانی را از نزدیک 
بشناس��د و با فرهنگ خانواده های ایران��ی در تربیت فرزندان برای 
ادام��ه تحصیل مخصوصا در علوم و ریاضیات آش��نا باش��د، نباید از 
چنین درخشش هایی تعجب کند. به اعتقاد نوزاد، خانواده و دوستان 
نزد ایرانی ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. پژمان نوزاد خود 
در سال 1۹۹۲ به آمریکا مهاجرت کرد و در زمان اقدام به مهاجرت، 

حتی با زبان انگلیسی آشنایی چندانی نداشته است. 

نوزاد در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: 
ریاضیات و علوم نزد خانواده های ایرانی ریشه دار هستند. 

ن��وزاد برای اثبات نظر خود از مریم میرزاخانی نام برده اس��ت که 
به عنوان نخستین زن در تاریخ موفق به دریافت مدال فیدلز شد که 
به عنوان نوبل دنیای ریاضیات شناخته می شود. مریم میرزاخانی که 
به عنوان استاد دانشگاه اس��تنفورد فعالیت می کرد، چندی پیش بر 
اثر بیماری سرطان در سن ۴۰ سالگی درگذشت. نوزاد همچنین به 
دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرده که تا به امروز تعداد بسیار زیادی 
دانش��جو در مقطع دکترا راهی دانشگاه اس��تنفورد در آمریکا کرده 
است. نوزاد، دانشگاه شریف را به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های 
ح��ال حاضر جهان در تربی��ت متخصصان ح��وزه الکترونیک مورد 
تحس��ین قرار داده است. تک کرانچ با اشاره به فیروز پرتوی به عنوان 
یکی از موسس��ان دانشگاه شریف و نخستین استاد این دانشگاه، به 
این نکته اش��اره کرده که میرزاخانی نیز یکی از محصالن موفق این 
دانشگاه است. نوزاد با تمجید از تمام متخصصان و مدیران رده باالی 

ایرانی این چنین اظهار نظر کرده است: 
ما تربیت ش��ده ایم تا به یکدیگر اهمیت بدهیم و توجه کنیم. من 
تصور می کنم که ایرانی ها ب��ا کمپانی ها همچون یک خانواده رفتار 

می کنند. 
براس��اس گزارش ه��ای منتشرش��ده، دارا خسروش��اهی از جمله  
محبوب تری��ن مدیران عامل در س��طح آمریکا بوده اس��ت. وی در 
دوران تصدی پس��ت مدیرعاملی اکس��پدیا بی��ش از ۲۲۰۰ کارمند 
را مدیریت می کرد. براس��اس لیس��تGlassdoor، خسروش��اهی 
بی��ن 1۰۰ مدیرعام��ل برتر ایاالت متحده آمریکا رتبه س��ی ونهم را 
به خود اختصاص داده اس��ت. گفته های نوزاد نشان از این دارد که 
متخصص��ان ایرانی در پالوآلتو، سان فرانسیس��کو و ونکوور به صورت 
منظم صب��ح هر جمعه در ی��ک گردهمایی که »ن��ون بربری« نام 
دارد کنار هم جمع می ش��وند. ایرانی ها و ایرانی -آمریکایی های این 
جمع می دانند که با حضور در این گردهمایی، قادرند ش��بکه افراد 
متخصصی را که می شناس��ند گسترش بدهند و در صورت مواجهه 
با مش��کالت، روی کمک دیگر هموطنان خود حس��اب کنند. ضمنا 
امکان اس��تفاده از ایده ه��ای جدید نیز در چنی��ن گردهمایی هایی 

وجود دارد. 
تک کران��چ به این نکته اش��اره کرده که موفقیت و دس��ت یافتن 
ب��ه رده ه��ای ب��االی مدیریتی، باعث نش��ده اس��ت اف��رادی نظیر 
خسروش��اهی دیروز خ��ود را فراموش کنند؛ چراک��ه این افراد جزو 
مخالفان سیاس��ت های ترامپ در قبال مس��لمانان هس��تند. پس از 
امضای نخستین فرمان مهاجرت توسط دونالد ترامپ، خسروشاهی 
با ارس��ال پیامی به کارمندان اکس��پدیا اعالم کرد که این سیاست 
دولت آمریکا باعث می ش��ود، ش��أن و منزلت این کش��ور در جهان 
نزول کند. متخصصان ایرانی سیلیکون ولی اغلب اقدام دونالد ترامپ 
را تقبیح کرده  اند، حال آنکه ش��ماری حتی در دوره باراک اوباما نیز 
پس از تصوی��ب یک قانون مهاجرتی، با ارس��ال نامه هایی در مورد 
موضع گیری برای ممنوعیت ورود مس��لمانان  هش��دار داده بودند. 
تک کرانچ در پایان به نام دیگر متخصصان و کارآفرینان ایرانی نظیر 

امید کردستانی، پیر امیدیار و انوشه انصاری اشاره کرده است. 
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نگاهدریچه

اکانت های کس��ب و کار به زودی به واتس اپ اضافه خواهند شد. به گزارش صبحانه، 
واتس اپ مشغول فعالیت روی سرویسی است تا پلتفرم پیام رسان خود را به محیطی 
مفید ت��ر برای بیزینس من های میلی��ون دالری تبدیل کند. با توجه به آپدیت صفحه 
پرسش و پاسخ واتس اپ، اکانت های کسب و کار باالخره راه شان را به بتای ورژن اندروید 
این پیام رسان محبوب باز کرده اند و بنابراین به زودی باید شاهد آن روی نسخه اصلی 
باشیم. مقاله به دست رسیده نشان می دهد که حتی بعضی از کمپانی ها هم در اجرای 
آزمایش��ی این ویژگی ش��رکت کرده اند، اما واتس اپ فعال اس��می از آنها نبرده است. 
به واس��طه این قابلیت، اکانت هایی که توسط س��رویس واتس اپ به عنوان کسب و کار 
شناس��ایی می ش��وند کنار نام شان یک تیک س��بزرنگ ظاهر خواهد شد. واتس اپ با 

نزدیک به یک میلیارد کاربر، محبوب ترین اپلیکیشن پیام رسان به حساب می آید. 

اضافهشدناکانتهایکسبوکار
بهواتساپ

یکی از آمارهایی که وزارت کار و مرکز آمار اعالم می کنند به وضعیت ش��غلی 
شاغالن اختصاص دارد و این موضوع را توصیف می کند که چه تعداد از شاغالن 

کارگر یا کارمند و چه تعداد، خود کارفرما هستند. 
به گزارش افکارنیوز، براساس این آمار، تعداد کارفرمایان از بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر در س��ال ۸۴ به حدود ۸۰۰ هزار نفر رس��یده است. از این تعداد، 
7۸۰ هزار نفر مرد و ۴5 هزار نفر زن هس��تند. به نظر می رس��د کاهش اش��تغال 
بخش کش��اورزی، افزایش کارخانه ها و ش��رکت های بزرگ باعث شده است که 
مشاغل کوچک حذف و از تعداد کارفرمایان هم کاسته شود، البته اجرای طرح های 
اش��تغالی ضربتی و بنگاه های زودبازده در دولت های هشتم و نهم باعث شده بود 

تعداد صاحبان کسب و کار در نیمه اول دهه ۸۰ افزایش یابد. 

چندنفردرایرانصاحب
کسبوکارند؟



تبلیغات اع��م از چاپ��ی، تلویزیونی، 
رادیوی��ی، خیابان��ی، تبلی��غ در لحظه 
از  یک��ی  دیگ��ر  اش��کال  ی��ا  خری��د 
حیطه های اصلی به کاربستن خالقیت 
اس��ت. اگر در صنعت تبلیغات فعالیت 
می کنید یا تبلیغات قس��متی از برنامه 
مارکتینگ ت��ان اس��ت، موفقیت ش��ما 
به خالقیت در تبلیغات بس��تگی دارد، 
چراکه اگر در تبلیغات شما فقط همان 
چی��زی را بگویید که می خواهید مردم 
بدانند، مردم توجه��ی به آنها نخواهند 
کرد. تبلیغات بس��یار زیاد دیگری برای 
جلب توجه آنها با شما رقابت می کنند. 
فق��ط خالقانه تری��ن تبلیغ ه��ا از میان 
ش��لوغی راه خود را می گشایند، جلب 
توج��ه می کنن��د و تأثیری پای��دار بر 

نگرش های مشتریان برجا می گذارند. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، خالقیت در 
تبلیغات ابزاری ب��رای برقراری ارتباط 
مش��تریان  و  ش��ما  محص��ول  می��ان 
در  تبلیغ��ات  اس��ت.  احتمالی ت��ان 
مارکتینگ نقش مهمی دارد و ش��ما با 
اضافه کردن خالقیت ب��ه تبلیغات تان 
می توانی��د برای اف��زودن چیزی خاص 
این نقش را مؤثرتر کنید. کارشناس��ان 
کم��ک  خالقی��ت  از  مارکتین��گ 
 می گیرن��د تا بر وج��ه تمایز و ویژگی و
 منحصرب��ه فرد ب��ودن محصول تأکید 
کنند و باعث شوند آن نوع محصول در 
چشم مشتریان جلوه خاصی پیدا کند. 
بی ش��ک  آی. ب��ی. ام  لپ تاپ ه��ای 
ویژگی های فن��ی خاصی دارند که آنها 
را کم و بی��ش منحصر به فرد می کند، 
اما بس��یاری از ش��رکت های دیگر نیز 
لپ تاپ ه��ای خوب��ی می س��ازند. پس 
چگون��ه آی.ب��ی. ام این ق��در ش��اخص 
می شود؟ یکی از عنوان های یک آگهی 
چاپی ب��رای لپ تاپ ه��ای آی.بی. ام بر 

قابلیت حم��ل آن تأکید می کند، کمتر 
می توان این ویژگی را بی نظیر دانست، 
درنتیجه کارشناسان مارکتینگ با درج 
این پیغام که »این همان چیزی اس��ت 
که شکسپیر ترجیح می داد در پرواز به 
کنار دریا از آن استفاده کند« شخصیت 

خاصی به این برند دادند. 
ممک��ن ب��ود آگه��ی تبلیغات��ی مرد 
تاجری را درحال کار با لپ تاپ نش��ان 
ده��د، با این عن��وان که »ای��ن همان 
چیزی اس��ت ک��ه یک مدی��ر باهوش 
در س��فر تجاری همراه خ��ود می برد« 
ام��ا کپی رایت��ر ب��ه جمل��ه و تصویری 
جذاب تر منجر ش��د. )عن��وان انتخابی 
شما چیس��ت؟ چه ایده جالبی دارید؟( 
و ای��ن عن��وان بای��د خالقان��ه نکت��ه 
ظریف��ی را درمورد نیاز مش��تری بیان 
کن��د؛ چیزی که به ای��ده اصلی و اولیه 
تولی��د این محصول برمی گ��ردد؛ تمام 
فکری که پش��توانه تولید کامپیوترهای 
ش��خصی اس��ت، کمک به کاربر برای 
بهتر کارکردن اس��ت، پس چرا این کار 

بهترین کار نباشد؟ 
اگر شکس��پیر ام��روز زنده ب��ود آیا 
خواه��ان بهتری��ن ابزاره��ای ن��گارش 
موجود نبود؟ مش��تریان ام��روزی هم 
همی��ن را می خواهن��د. فک��ر خالقانه 
پشت این آگهی تبلیغاتی موفق، همین 
اس��ت. این تبلیغ موفقیت آمیز ارزیابی 
شد، چراکه توجه همه را به خود جلب 
کرد، به یادماندنی بود و تصویری مثبت 

از محصول مذکور ارائه کرد. 

نگارش شرح وظایف خالقانه تبلیغات
استفاده از شرح وظایفی خالقانه که 
درواقع س��کویی اطالعاتی برای اجرای 
تفکرات خالقانه اس��ت، برای تبلیغات 
بسیار مفید است. شرح وظایف خالقانه 

بیانگ��ر اه��داف اصلی و نق��اط تمرکز 
تبلیغ است و اطالعاتی تکمیلی فراهم 
می کن��د که کمک بزرگی اس��ت برای 
ابتکاراتی که باید به خرج دهید. گاهی 
اوق��ات افراد فک��ر می کنند که ش��رح 
وظای��ف خالقانه به س��واالت اساس��ی 
روزنامه ن��گاران یعن��ی چه کس��ی، چه 
چیزی، چه وق��ت، کجا، چرا و چگونه؟ 

پاسخ می دهد. 
ش��رکت های تراز اول تبلیغاتی مانند 
لئوبورنت، ش��رح وظایف خالقانه را به 

شکل زیر طراحی می کنند. 
- تعیین ه��دف: باید بدانی��د تبلیغ 
به دنبال رس��یدن به چه غایتی اس��ت. 
اه��داف و مقاصد را واضح و مش��خص 
کنید؛ رس��یدن به یک هدف آس��ان تر 
از تحقق چندین هدف اس��ت. توصیف 
مختصری ارائه دهید از اینکه چه کسی 
هدف تبلیغات ش��ما اس��ت زیرا اعمال 
این گروه موردنظ��ر تعیین می کند که 
آیا شما به هدف خود رسیده اید یا نه؟ 
- ش��واهد حمایت��ی: باید مش��خص 
کنی��د تعه��دات محص��ول چیس��ت و 
ش��واهد حمایت کنن��ده از این تعهدات 
کدام اس��ت. ش��ما ب��ا اس��توار کردن 
استدالل تان بر این نکته زیربنایی است 
ک��ه مخاطبان ت��ان را در تبلیغ متقاعد 
می کنید. ش��واهد حمایتی یا بر حقایق 
و منطق اس��توار اس��ت یا بر جذابیتی 
ش��هودی و عاطفی؛ در هر صورت باید 
پایه حمایتی محکمی برای خود فراهم 

کنید. 
- انتخاب لح��ن منحصربه فرد تبلیغ: 
در این م��ورد خصوصیت، حس و حال 
یا شخصیتی شاخص مدنظر است. شما 
ب��ا انتخاب لحن منحص��ر به فرد تبلیغ 
و تکیه بر س��ابقه طوالنی محصول تان 
تصوی��ر آن را در ذه��ن مخاطبان خود 

لح��ن انتخ��اب  می کنی��د.   برجس��ته 
 منحصر به فرد تبلی��غ معموال مبتنی 
بر اهداف شماست. هدف خرده فروشی 
محلی ممکن اس��ت ج��ذب خریداران 
بس��یار برای ف��روش وی��ژه روز کارگر 
باشد، بنابراین خرده فروش مذکور باید 
به این رویداد هویتی خاص بدهد، پس 
احتماال لحن مناس��بی ب��رای تبلیغش 

درنظر می گیرد. 
در مقاب��ل، کارش��ناس مارکتین��گ 
خط تولید جدید نوش��ابه های مناسب 
برای س��المتی که در س��طح کش��ور 
کار می کن��د، بای��د برای م��ارک و نوع 
محصولش هویتی ایجاد کند، درنتیجه 
شرح وظایف خالقانه اش باید بر تعریف 
هوی��ت آن م��ارک در قال��ب کلم��ات 

متمرکز شود. 
مورد زیر مثالی از یک ش��رح وظایف 
خالقانه تبلیغات محلی یک کافی شاپ 

جدید را نشان می دهد. 
را  اف��رادی  ب��ه طریق��ی  - ه��دف: 
ک��ه در نزدیک��ی م��ا کار می کنن��د به 
درون فروش��گاه کش��اندن ت��ا قهوه و 

شیرینی های ما را امتحان کنند. 
- حمای��ت: معرف��ی قهوه ه��ای ویژه 
ش��رکتی ک��ه در س��ایر نق��اط معروف 
اس��ت، اما تاکنون در این منطقه توزیع 
نشده است. همچنین ارائه شیرینی های 
دانمارک��ی و کلوچه ه��ای عال��ی ک��ه 
شیرینی پزی فرانسوی آن را پخته باشد. 
- لحن: محیطی مناس��ب اس��ت که 
عال��ی، آراس��ته و در عین ح��ال گرم 
و پذیرن��ده باش��د. آنها ک��ه در زندگی 
ب��ه دنب��ال بهترین ها هس��تند ترجیح 
می دهند به چنین فروشگاهی بیایند و 
افرادی که به اینجا می آیند می خواهند 
افرادی همفکر را مالقات کنند که آنها 

نیز بهترین های دنیا را می خواهند. 

به کارگیری خالقیت در تبلیغات
ارتباط

 روابط عمومی چیست 
و چه تفاوتی با تبلیغات دارد؟ 

)بخش اول(
اگر مهندس برق هس��تید همه از ش��ما انتظار 
دارند قراضه ترین وس��ایل برقی شان را هم تعمیر 
کنید؛ اگر دامپزشک هس��تید اقوام و فامیل، دور 
شما جمع می ش��وند و درباره نادرترین گونه های 
خ��رس  قطبی س��وال می کنند؛ اگ��ر مدیر روابط  
عمومی هستید، همه انتظار دارند کار شما چیزی 
ش��بیه پخش تراکت های تبلیغاتی، بازاریابی و… 
باش��د، البت��ه همه این تصورات اش��تباه اس��ت و 
انصافا در بیشتر موارد پاسخگویی به این انتظارات 
عجی��ب و بی ربط ما را کالفه می کند. این موضوع 
درباره روابط عمومی حتی س��خت تر و پیچیده تر 
هم اس��ت چ��ون با عن��وان کردن مش��اغل دیگر 
حداقل تصویری کلیشه ای موجود است اما روابط 
عمومی و مش��اغل مربوط ب��ه آن برای اغلب افراد 
ناشناخته و مبهم است. اما روابط عمومی چیست 
و اصال هدفش چیست؟ در پاسخ باید گفت روابط 
عمومی تالش برای معرفی ارباب رجوع، محصول، 
ش��رکت و حتی فردی حقیقی است. اما بر خالف 
تبلیغات، تأثیرگذاری بر مخاطب در روابط عمومی 
غیرمس��تقیم صورت می گیرد. خط مشی اصلی در 
روابط عمومی، اعتمادس��ازی است. توضیح اینکه 
روابط عمومی چیس��ت کمی دش��وار است، اما در 
ادامه این مقاله که توس��ط س��ایت chetor ارائه 
ش��ده، مطالبی بیان ش��ده است که به شما کمک 
می کند برای این س��وال، پاس��خی واضح داش��ته 

باشید.
 

روابط عمومی چیست؟ 
روابط عموم��ی، در واقع به مفهوم متقاعد کردن 
آدم هاس��ت. ب��رای اینکه ایده یا محص��ول خود را 
بفروشید یا از حس��ن اعمال و اقدامات شرکت تان 
به دیگران بگویید، باید مخاطب را متقاعد و توجیه 
 )PRSA( کنی��د. جامعه رواب��ط عمومی آمری��کا

روابط عمومی را این ط��ور تعریف می کند: »روابط 
عمومی، فرآیند ارتباطات راهبردی اس��ت که میان 
جامعه و س��ازمان ها روابط سودمند دوسویه ایجاد 
می کند.« کارمندان بخ��ش روابط عمومی مهارت 
خوبی در داستان س��رایی دارن��د زیرا آنها باید توان 
روایت کردن اوضاع سازمان را برای سایرین داشته 
باشند. روابط عمومی برای حفاظت و افزایش حسن  
شهرت کسب و کار و س��ازمان تالش می کند و این 
کار را از طریق رس��انه های گوناگون و ش��بکه های 
اجتماعی پیش می برد. امروزه شبکه های اجتماعی 
هم��ه چیز را به ش��دت تحت تأثیر ق��رار داده اند و 
روابط عمومی نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. 
نیروه��ای رواب��ط عمومی بای��د تم��ام کانال های 
ارتباطی با س��ازمان را تحت نظر داش��ته باشند و 
با یافت��ن نکات و نظرات منف��ی از محیط خارج و 
مخاطب��ان، کاس��تی ها و نارضایتی ه��ا را به درون 
شرکت و سازمان انتقال دهند و با پیدا کردن نکات 
و نظرات مثبت، از آنها برای تبلیغات مؤثر استفاده 
کنند. در حقیقت رواب��ط عمومی نماینده ای برای 
ارتباط س��ازمان با محیط خارج است. متخصصان 
روابط عمومی وظیفه ایجاد وجهه و تصویر مناسب 
برای س��ازمان را بر عهده دارند. ش��غل آنها ایجاد 
ذهنیت مثبت از س��ازمان در بین مردم، آگاه سازی 
جامع��ه از فعالیت ه��ای درون س��ازمان، توضی��ح 
سیاس��ت ها و مدیریت کنترل کمپین های سیاسی 
است. گس��تره فعالیت روابط عمومی بسیار وسیع 
اس��ت. این گس��تره می تواند از مدیریت ارتباط با 
مش��تریان تا ایجاد ارتباط میان شاخه های مختلف 
یک سازمان را پوشش دهد. ابزارهای مورد استفاده 

در روابط عمومی شامل موارد زیر است. 
- برگزاری سخنرانی ها و کنفرانس ها
- مصاحبه و مدیریت پوشش خبری

- ارتباط با مطبوعات
- تحقیقات بازار مبتنی بر اطالعات مشتریان و 

مخاطبان سازمان
- برگزاری مراسم و رویدادها

- استفاده از شبکه های مجازی و ارتباطی تحت 
وب

- کنترل و مدیریت راهبردی بحران های مرتبط 
با روابط عمومی

- پوش��ش تبلیغات رس��انه ای و پاسخگویی به 
نظرات مثبت و منفی خارج سازمان.

ادامه دارد. . . . 
Forbes:منبع
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تبلیغات خالق

این آگهی مربوط به روز آلزایمر در بلژیک نیز مفهومی مبتنی بر از دست دادن حافظه دارد. در اینجا در یک صفحه  مجله، حل شدن یا جارو شدن 
جوهر و حروف چاپی نشان داده می شود، درست مانند حافظه  افراد مبتال به آلزایمر که به تدریج پاک می شود. همراه با این تصویر، این پیام به 

مخاطب منتقل می شود که »امروز، ۸۵ هزار بلژیکی آنچه را که در روزنامه ها می خوانند، به یاد نمی آورند. بیایید از آنها حمایت کنیم.«

ایستگاه تبلیغات

تبلیغ برای برند یا تبلیغ برای 
بازاریابی محصول

بازاریابی محصول؛ بیش��تر تبلیغات سعی می کنند 
ما را مجبور س��ازند به جای س��ایر برند های تجاری، 
برند م��ورد نظر را بخریم و نه مس��تقیما محصوالت 

را بخریم. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، اغلب شرکت های 
تبلیغاتی متمرکز بر تأثیرات تبلیغات جهت فروش و 
بازاریابی محصول بود که می توانند به ش��رط یکسان 
بودن سایر موارد تعادل ترازو را به نفع یک برند برهم 
بزنند ی��ا بر تصمیم ما مبنی ب��ر خریدن یا نخریدن 
یک محصول براس��اس انتخاب نحوه وزن دادن ما به 

نام های تجاری تأثیر بگذارند. 
ام��ا تنها بخ��ش کوچکی از تبلیغات مس��تقیما به 
فکر این هس��تند که بر تصمیم ما نسبت به خرید یا 
ع��دم خرید یک محصول در تمایز با اینکه کدام برند 

خریداری شود، تأثیر بگذارند. 
در بیش��تر موارد از تبلیغات برند نشانی از ترغیب 
نیست. به میزانی که اکثر تبلیغات برند بر احساسات 
ما نس��بت ب��ه نیاز به یک طبق��ه از محصوالت تأثیر 
می گذارند. این نتیجه بیش��تر یک اثربخش��ی است 
ت��ا آنکه در مرحله اول مورد نظر تبلیغ کننده باش��د. 
این گفته به معنای آن نیس��ت که این تأثیر اهمیت 
ندارد. دقیقا به اندازه کافی کسانی یافت می شوند که 

ممنوعیت تبلیغ سیگار را مهم می پندارند. 
تحقیق��ات بازاریابی درباره توانای��ی تبلیغ برند در 
ایج��اد تقاضا برای طبقه محص��ول به عنوان یک کل 
پراکنده ان��د و ب��ه ش��کل ناامیدکننده ای ب��ه نتیجه 

نمی رسند. 
باور ش��خصی کارشناس��ان بر این اساس است که 
تحقیق��ات بازار باالخره نش��ان خواه��د داد که این 
آثار جنبی، قابل توجه هس��تند و ساز و کارهای آن 
اساسا مبتنی بر دستور کار از طریق خلق تصویری از 
محبوبیت و پذیرش اجتماعی است، اما به شرطی که 
تبلیغات کافی برای برند به مدت کافی منتشر شود. 
اگر چنی��ن موضوعی به حقیقی��ت بپیوندد، هنوز 
هم دربرگیرنده محدودیت های بسیار جدی در مورد 
تبلیغ کنندگان برای تحمیل پیام های مورد نظرشان 
خواهد بود. چنانچه یک محصول تازه نتواند س��ریعا 
مورد پذیرش منطقی ما قرار گیرد، ممکن است قبل 
از م��دت زمان الزم برای اجرا ش��دن، فراگرد تنظیم 
دس��تور کار، از دور خارج شود. در خصوص اینکه تا 
چه مدتی تبلیغ کنندگان قادرند یا می خواهند تبلیغ 
را درباره محصوالتی که به اندازه کافی فروش ندارند 
ت��ا هزینه های تولید را تأمین کنند، ادامه یابد، صرفا 
به این امید اس��ت که باالخره محدودیت هایی وجود 

دارد. 
در بازاریاب��ی محص��ول به همین دلیل اس��ت که 
تحقیق��ات ب��ازار س��عی ب��ر آن دارند ک��ه از پیش 
تعیی��ن کنند ک��ه مصرف کنندگان مای��ل به مصرف 
چه چیزهایی هس��تند یا حداق��ل مخاطبان آمادگی 

پذیرش چه مواردی دارند. 
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 بزرگ تری��ن برنده��ای تولید کننده 
تأمین  زنجیره  کاالهای خرده فروش��ی 
خود را ب��ا آخرین متده��ای مدیریتی 
مانن��د بودجه بن��دی مبتن��ی ب��ر نیاز  
  )zero-based budgeting(
تکنی��ک  ای��ن  می کنن��د.  هماهن��گ 
حسابداری س��ازمان را ملزم می کند تا 
به جای آنکه برای افزایش و به دس��ت 
آوردن مجموع هزینه ه��ا هدف گذاری 
کنن��د و از بودجه ه��ای پیش��ین الهام 
بگیرن��د، بودج��ه را هر س��اله از صفر 
دالر پایه ریزی کنند. براساس اطالعات 
به دس��ت آمده از ژانویه س��ال جاری 
از  22درص��د   ،Deloitteش��رکت در 
 Uilever،مانن��د  CPG برنده��ای 
و   Kraft-Heinz، Mondele
Kellogg’s ب��ر ای��ن اس��اس عم��ل 
کرده اند. این م��دل بودجه بندی ترس 
را ب��ه دل آژانس های تبلیغاتی انداخته 
اس��ت زیرا عموما یک��ی از بزرگ ترین 
آیتم ها در بودجه هزینه تبلیغات است 
و البته چش��م انداز سهام هلدینگ های 
بزرگ را در بازار بورس نیز دس��تخوش 

تغییر می کند. 
در مقابل آژانس های تبلیغاتی که به 
ارائه می دهند  این ش��رکت ها خدمات 
بای��د راه ه��ای بهت��ری ب��رای اعمال 
روش های جدی��د و تولید نتایجی قابل 
توجه برای بقای خودش��ان پیدا کنند. 
این بدان معناست که تولیدات خالقانه 
و پرهزینه خود را کمتر کنند و بیش��تر 
روی کمپین ه��ای مبتنی ب��ر عملکرد 
معطوف شوند. این کار نیاز به شفافیت 
و مس��ئولیت پذیری روی ه��ر کدام از 
آیتم ها و س��اختار هزین��ه ای آنها دارد. 
چیزی ک��ه اهمیت بس��زایی دارد این 
است که به جای احساس رضایت تنها 
بای��د ادعایی برای اثبات بهره وری خود 
داشته باشند تا بتوانند در بودجه بندی 

هدفمند و پیروز باشند. 
در ادام��ه مطلب که توس��ط س��ایت 

 ام بی ای نیوز ارائه شده است، روش هایی 
برای صرفه جویی بیان می کنیم.

 
استفاده دوباره از مدل های قدیمی

حال ک��ه هی��چ تاریخچ��ه ای برای 
بودجه بندی وجود ندارد )چون در این 
متد بودجه براس��اس هزین��ه و درآمد 
س��ال یا س��ال های پی��ش طرح ریزی 
نمی ش��ود(، می توانید جس��ور تر باشید 
و ب��رای س��ال آینده یک م��دل جدید 
بس��ازید. می توانی��د تمام س��رمایه ای 
را که داری��د در کانال های��ی آنتیک و 
قدیمی مثل چ��اپ و رادیو خرج کنید 
و آنها را به س��وی کانال های ارزان تر و 
قاب��ل اندازه گیری حرک��ت دهید تا به 
این وسیله دس��تیابی بیشتری را برای 
صنع��ت مورد نظ��ر در مقابل هزینه ای 

کمتر فراهم آورید. 
در نهای��ت می توانید بودجه بازاریابی 
خود را براس��اس بخش ه��ای پیگیری 
مخاطب��ان طرح ریزی کنی��د و به طور 
مداوم از دیت��ای پلتفرم های مدیریتی 
به جای استفاده از برنامه های رسانه ای 
اطالع��ات  و  هزینه ه��ا  تاریخچ��ه  از 

عرضه کنندگان استفاده کنید. 
باالتر و ماورای تخصیص رس��انه ای، 
تبلیغ��ات به وس��یله مدل ه��ای جدید 
مدیریت می ش��وند. برنده��ا در جایی 
که هزینه های حاشیه ای به صفر برسد 
انتظ��ار بیش��تری از مدل ه��ای مبتنی 
ب��ر عملکرد یا براس��اس ایجاد انگیزش 
دارند، مگر اینکه تبلیغات باعث تغییری 
جدی ش��ود. وقت��ی مش��تریان به طور 
مس��تقیم و با افزایش م��داوم از برندها 
خری��د می کنند، برنده��ای CPG  به 
صورت افزایش��ی تبدیل به شرکت های 
ف��روش الکترونیک��ی می ش��وند. ای��ن 
به این معنی اس��ت که آنه��ا حاضر به 
پرداخت براس��اس مدل های عملکردی 
 Criteo که به وسیله روش هایی مانند
و Google’s CPC ی��ا CPA انجام 

می ش��ود، هس��تند. هر مدیر مالی در 
دنیا مس��لما به حجم پول بیشتری که 
به طور مس��تقیم از فروش یا به ش��کل 
نیابتی از فروش به دس��ت بیاید، برای 
بودجه بندی رأی خواه��د داد تا اینکه 
نظر به آیتمی داش��ته باشد که نیاز به 
توجیه کردن خودش ب��رای اعمال در 

بودجه است.
 

فضای تولید مفید ایجاد کنید
در فضاهایی که احساس می کنید به 
بودجه کمتری احتیاج دارید و بیشتر از 
آن اسراف است، باید از روش شفافیت 
  )Cost Transparency(  هزینه ای
اس��تفاده کنید تا بتوانید از باقی مانده 
بودجه ارزش بیشتری به دست آورید. 
برنده��ا و آژانس ه��ا اغل��ب تکنولوژی 
تبلیغاتی خود را با ساختارهای مبتنی 
بر قیم��ت پایین می خرند و پس از آن 
تکنولوژی را با رس��انه پیوند می دهند. 
با به کار گیری تکنولوژی درون سازمان، 
مشتریان می توانند قراردادها را ببینند 
و قیمت خرید های خود را بدانند. این 
موض��وع به آنها این اج��ازه را می دهد 
ک��ه بفهمند چه چیزی را به درس��تی 
ارزش ه��ای  و  و هزینه ه��ا  می خرن��د 
اضافی را که به آنه��ا احتیاجی ندارند 
کم کنند. برعکس، زمانی که شما فقط 
در فهرس��ت بودجه یک خط در مورد 
هزین��ه تبلیغ��ات بدون دی��دن میزان 
تکنول��وژی به کار برده ش��ده برای آن 
را می بینید، به س��اده ترین روش، کل 
هزینه ه��ای تبلیغات را ک��م می کنید، 
ب��دون اینک��ه بدانید چه چی��زی را از 
دس��ت می دهید. ای��ن روش پیگیری 
هزینه ه��ای اس��راف را ک��م می کند و 
باع��ث توقف در ک��م ک��ردن نابجا از 

بودجه می شود. 
به این بیندیشید که خالقیت و رسانه 
منجر به تشریک مساعی و همکاری با 
یکدیگر می شوند. به پلتفرمی رسانه ای 

و جهان��ی ب��رای ایج��اد ی��ک کمپین 
خالقان��ه تکی��ه کنید. ای��ن کمپین ها 
اغلب ش��امل خدماتی است که توسط 
رس��انه های برتر به خریداران آنها ارائه 

می شود.
حال س��وال این اس��ت که شما چه 
روش��ی را می خواهی��د اتخ��اذ کنید؟ 
آیا می دانس��تید که تولی��دات خالقانه 
کمتر به هزینه های رس��انه ای احتیاج 
دارند؟ در بعضی پلتفرم های رس��انه ای 
مانند فیس بوک اگ��ر بیش از حد و به 
تع��داد زیاد ی��ک تبلیغ را ب��رای افراد 
ارائه بدهید جریمه خواهید ش��د. پس، 
از تکرار کس��ل کننده ی��ک تبلیغ باید 
دوری کنی��د. یک��ی از راه ه��ای دیده 
ش��دن بیش��تر تبلیغ ش��ما این است 
ک��ه حجم فایل خ��ود را ک��م کنید تا 
س��رعت بار گذاری آن بیش��تر ش��ود و 
افراد بیش��تری آن را ببینن��د. در آخر 
اینکه بعضی بازاریابان بر این عقیده اند 
که خری��دن خدم��ات تبلیغاتی که به 
صورت خاص برای گ��روه کوچک تر از 
کل مخاطبان ارائه شود باعث هدررفت 
س��رمایه بازاریاب��ی می ش��ود، ام��ا اگر 
برای گروه وس��یع تر تبلیغ��ات کنند و 
به ص��ورت خالقانه ای ب��رای هر کدام 
از مخاطب��ان شخصی س��ازی تبلیغاتی 
را پی��اده کنن��د، می توانن��د به صورت 
هدفمند به گروه های هدف پیام خود را 
برس��انند. خالقیت، پایگاه داده و رسانه 
با یکدیگر در یک اس��تراتژی می توانند 
معادل��ه عجیب 1=1+1 را در بودجه به 

دست آورند. 
بودجه بن��دی مبتنی بر نی��از نه تنها 
ترسناک نیست که پر هیجان هم است. 
کارگزاران بازاریابی باید به این تکنیک 
جدید به عن��وان س��کوی پرتابی برای 
انجام کارها به روش جدید نگاه کنند و 
نباید آن را به عنوان روشی برای کاهش 
بودجه تبلیغات به صفر در نظر بگیرند. 
forbes :منبع

 گام اولیه چینی ها در بازاریابی روش های صرفه جویی در بودجه بندی مبتنی بر نیاز بازاریابی
و برندسازی محصوالت

ب��ه هیچ وجه نمی ت��وان انکار کرد ک��ه امروزه، 
چینی ه��ا و محصوالت چینی س��هم عمده ای در 

بازارهای جهانی دارند. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، چینی ها 
همچنین سود و س��رمایه گذاری های سرشاری را 
باب��ت فعالیت های اقتص��ادی و تجاری از آن خود 

می کنند. 
از نظر مش��اوره بازاریابی، ب��ا نگاهی دقیق تر و 
عمیق تر به محصوالت چینی متوجه خواهید شد 
که هیچ گونه برند شناخته شده و صاحب نامی در 

بین محصوالت آنها وجود ندارد.
 درحالی که کش��ورهای پیشرفته دنیا، به خاطر 
برندهایی که در بازارهای جهانی دارند، می توانند 
مش��تریان ثابت و س��ودهای فراوان مالی را از آن 

خود کنند.
 تفاوت عملک��رد چین با عملکرد کش��ورهایی 
که از طریق برندهای ش��ناخته شده خود به سود 
بس��یاری دس��ت پیدا می کنند، تنها در یک نکته 
مهم قابل ذکر اس��ت و آن مزیت رقابتی است که 
کشور چین در بخش قیمت محصوالت خود ایجاد 

کرده است. 
چینی ه��ا در چن��د دهه گذش��ته، از امکانات و 
صنایع پیش��رفته ای که در کشورهای توسعه یافته 
وجود داشت، بهره مند نبودند، بنابراین در ابتدای 
کار خود نمی توانس��تند محصوالتی با کیفیت باال 
که بتواند با محص��والت مرغوب بازار رقابت کند، 
تولی��د کنند، ب��ه همین دلیل بای��د از روش های 

دیگری برای برندسازی استفاده می کردند.
 در نتیج��ه آنها ب��ه این نتیجه رس��یدند که از 
صنای��ع موجودی ک��ه در اختیارش��ان بود نهایت 

استفاده را ببرند. 

پس آنها شروع به تولید انبوه محصوالتی کردند 
که به لح��اظ کیفیت، توانایی رقابت با محصوالت 
مرغوب را نداشت ولی قیمت پایین آنها، به خوبی 
می توانست نظر مساعد بسیاری از مشتریان را در 

سراسر دنیا به خود جلب کند. 
بنابراین با فروش باال و س��ود زیادی که حاصل 
از تولید و فروش انبوه بود، کم کم توانستند سطح 
تکنولوژی و صنای��ع خود را نیز طی چندین دهه 

به مرور بهبود ببخشند. 
بهب��ود محصوالت چینی نس��بت به س��ال های 
گذش��ته این انتظ��ار و پیش بین��ی را ایجاد کرده 
است که در س��ال های آینده، برندهای مرغوب و 
صاحب نام��ی در میان محص��والت تولید چین در 
بازار وجود خواهد داش��ت ک��ه می تواند در بعضی 
مواقع و در برخی محصوالت و صنایع با برندهای 
صاحب نام قبلی رقابت کند و با آنها در یک ردیف 

بایستد. 
تجرب��ه چین به خوبی این مس��ئله را روش��ن 
می کند که مزیت رقابت��ی و راهبردهای بازاریابی 
و برندسازی همیشه وابس��ته به کیفیت محصول 
و خدمات نیست، بلکه می توان برای پیمودن این 
راه از روش های مختلف و متناس��ب با ش��رایط و 

وضعیت موجود استفاده کرد. 
هم��واره قیم��ت پایی��ن محص��والت، از جمله 
م��وارد اصلی و مهمی اس��ت ک��ه می تواند برای 
تولیدکنن��دگان یک محصول، مزیت رقابتی ایجاد 

کند.
 همیش��ه تعداد زیادی از افراد در جامعه وجود 
دارن��د که به خری��د محصوالت با قیم��ت پایین 
تمایل دارند و برای ش��ان چن��دان فرقی نمی کند 
که کیفیت یا برند محصول مورد نظرش��ان در چه 

سطحی است. 
ن��ه تنها این ش��یوه بازاریابی ب��رای افرادی که 
توان مالی باالیی ندارند ترغیب کننده اس��ت، بلکه 
افرادی نیز هستند که با وجود داشتن توان مالی، 
باز هم قیمت پایین محصول یکی از موارد مهم و 

ترغیب کننده برای آنها محسوب می شود. 
ک��ه  می ش��ود  نتیجه گی��ری  چنی��ن  کل،  در 
راهبردهای بازاریابی چینی ها متناس��ب با شرایط 
موجود کشورش��ان آغاز شده اس��ت و در ادامه با 
بهبود ش��رایط، می توانن��د از نظر بقیه حوزه ها در 
بازاریاب��ی و برندس��ازی، همچون س��طح کیفیت 
محص��ول، خ��ود را ب��ه رقیبی جدی برای س��ایر 

برندها تبدیل کنند. 

نقش توصیفات مشتری در جلب 
اعتماد مشتریان آنالین

 همه ما می دانیم که مشتریان امروزی خیلی دیر 
به کسب وکارها اعتماد می کنند، چرا که در گذشته 
س��خنان تعریفی و تمجیدی نادرس��ت بسیاری از 
کسب وکارها را شنیده اند و محصوالتی را خریداری 
کرده اند که همان چیزی که ش��نیده بودند نبوده 
اس��ت. از همین رو، در بازاریابی عصر جدید، جلب 
اعتماد مش��تری بیش از هر چی��زی اهمیت دارد. 
امروزه بازاریابان تالش می کنند از طریق روش های 

مختلف اعتماد مشتریان را به خود جلب کنند. 
ب��ه گ��زارش ibazaryabi ب��رای ای��ن کار از 
بازاریابی محتوای��ی، بازاریابی ویدئویی، خدمات به 

مشتریان عالی و صداقت استفاده می کنند. 
ب��ا این حال، تحقیقات نش��ان می دهد که مردم 
اعتم��اد ناچی��زی ب��ه گفته ه��ای خ��ود صاحبان 
کس��ب وکار و بازاریابان ش��ان دارن��د، در ع��وض، 
گفته ه��ای مش��تریان دیگ��ر به ش��دت در ذهن و 

تصمیم آنها تأثیرگذار است. 
از همی��ن رو کس��ب وکارهای بس��یار زیادی به 
توصیفات مش��تری یا همان تس��تی مونیال ها روی 

می آورند. 
هر کس��ب وکاری می تواند از مزیت های بی شمار 
تستی مونیال ها یا توصیفات مشتری بهره مند شود. 
در ادامه چند نکته مهمی که باید هنگام استفاده 
از توصیفات مش��تری در سایت خود رعایت کنید، 

آورده شده است. 

الزم نیست تعداد زیادی از توصیفات مشتری 
را منتشر کنید

ش��ما از تس��تی مونیال ه��ا برای جل��ب اعتماد 
مش��تری اس��تفاده خواهید کرد، بنابراین فقط آن 
توصیفاتی را منتش��ر کنید که به جای پیش��نهاد 
مستقیم محصول ش��ما به جزییات و نقاط دردی 
می پردازند که محصول شما آنها را برطرف می کند. 
ای��ن م��وارد منجر ب��ه تحریک ذهنی مش��تری 

می شوند و او را به خرید ترغیب می کنند. 
عالوه بر این، اگر شما همه توصیفات مشتری را 
در وب سایت خود منتشر کنید، کاربر بین آنها گم 

شده و احتماال بین گفته ها تناقض هم پیدا کند. 
اکثر وب س��ایت ها اغل��ب حدود ۵ ت��ا 1۰ عدد 

توصیف دارند. 

نمایش چهره مشتری در کنار توصیفات خود
براس��اس آنچه تحقیقات نش��ان داده اند، اضافه 
کردن تصویر مش��تری در کنار بیانی��ه اش، میزان 

کلیک را به طور قابل توجهی باال می برد. 
بنابراین از هر مشتری که برای شما تستی مونیال 
می فرس��تد، بخواهید همراه با آن، عکس��ی را نیز 

ارسال کند. 
این تصویر می تواند فاکتور اعتماد به کس��ب وکار 

شما را تا 1۰ برابر افزایش دهد. 

از نمایش تستی مونیال ها در همه جای سایت 
اجتناب کنید

بهتری��ن مکان برای نمایش توصیفات مش��تری 
همان صفحه اول س��ایت، در قس��مت های پایینی 

آن است. 
بس��یاری از کس��ب وکارها این موضوع را نادیده 
گرفته و تس��تی مونیال ها را در بخش های مختلف 

سایت نمایش می دهند. 
این کار دقیقا مثل این اس��ت که یک فرد پشت 
سر هم از خود تعریف کند و بگوید که چقدر کارش 

خوب و حرفه ای است. 
در چنین شرایطی نه تنها مخاطب اعتماد نخواهد 
کرد، بلکه حس بدی به دست آورده و شاید حدس 

بزند که تستی مونیال های شما جعلی هستند. 

برای مشتریان تمامی خدمات خود 
تستی مونیال بنویسید

محصول��ی که هر کس��ب وکاری ارائ��ه می دهد، 
ممکن اس��ت از جه��ات گوناگون برای مش��تریان 
ارزشمند باشد، بنابراین شما باید تستی مونیال ها را 
به گونه ای انتخاب کنید که همه نیازهای مشتریان 

را مدنظر قرار دهد. 
به عنوان مثال، اگر شما هم در زمینه شبکه های 
اجتماع��ی فعالیت می کنید و هم در زمینه س��ئو؛ 
یک تس��تی مونیال از مشتری شبکه های اجتماعی 
خود و یک تس��تی مونیال از مشتری سئوی خود 

منتشر کنید. 

هرگز از توصیفات مشتری جعلی استفاده 
نکنید

همانط��ور که گفتیم مش��تریان امروزی بس��یار 
هوشمندتر از قبل شده اند؛ آنها به سادگی می توانند 
توصیفات مشتری جعلی و واقعی را از هم تشخیص 
دهند. از ط��رف دیگر، این توصیف��ات برای جلب 
اعتماد مردم س��اخته شده اند. جلب اعتماد چیزی 

نیست که به همین راحتی به دست آید. 
شما هم اگر محصول یا خدمات خوبی ارائه کنید، 
مطمئنا مش��تریانی خواهید داش��ت که بخواهند 
راجع به خدمات خوب شما و احساسات خود حرف 

بزنند. 
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کارگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق



ویژگی هایی که نشان می دهند شما 
آماده کارآفرینی هستید

ساختن یک کسب وکار همیشه مستلزم سخت کوشی، 
اراده و تعهد اس��ت. چگونه می توانید متوجه ش��وید که 
برای این مس��یر آماده هستید؟ به گزارش زومیت، اغلب 
مالکان کسب وکار ادعا می کنند به کارشان متعهدند، اما 
هنگامی  که در شرایط س��خت قرار می گیرند، سریعاً به 
دنبال کسی می گردند که به جای آنها تصمیم گیری کند 
یا در چالش های پیچی��ده، عوامل و فاکتورهای خارجی 
را س��رزنش می کنند و به دنبال مقصر می گردند. برخی 
معتقدند موفقیت فقط به شانس و استعداد بستگی دارد. 
برخی دیگر فقط خوش شانس��ی را عامل اصلی موفقیت 
می دانند. ولی »مارک کوبان« در وبالگ خود می نویسد 
ب��رای او هزینه بهره بردن از این خوش شانس��ی، معادل 
با س��اعت های زیاد کار و تالش و مسئولیت پذیری بوده 
است. او وقتی نخستین شرکت خود را تأسیس کرد، هر 
شب تا ساعت ۲ بیدار می ماند تا ویژگی های نرم افزارهای 
جدید را مطالعه کند و تقریباً ۷ سال به هیچ تعطیالتی 
نرفت. هاوارد ش��ولتز، مدیرعامل استارباکس، بعد از این 
 همه س��ال کار، بازنشس��تگی و بازگش��ت مجددش به 
ش��رکت، هنوز هر روز س��اعت ۶ صبح به اداره می رسد 
و ت��ا ۷ ش��ب هم کار خود را ادامه می ده��د. کار برای او 
به همین  جا خاتمه نمی یابد؛ ش��ب که به خانه می رسد، 
تازه باید با کارمندان خارجی اش صحبت کند. او شنبه ها 
ه��م به اداره می رود و یکش��نبه ها هم ایمیل هایی را که 
از هزاران کارمند به دس��تش می رسد، مطالعه می کند؛ 
این تعهد به کار است. از طرف دیگر، کارآفرینانی هستند 
که همیش��ه از رؤیاهای ش��ان صحب��ت می کنند. اینکه 
می خواهند رئیس خودشان باشند و کسب وکار خودشان 
را مدیریت کنند. مارتین زویلینگ، مؤسس و مدیرعامل 
Startup Professionals، برخی نشانه هایی را که در 
دنیای واقعی رهبران کس��ب وکار دیده می ش��ود، به این 

شرح ذکر می کند.
آنها مسئولیت پذیرند و فعاالنه دیگران را رهبری 

می کنند
کارآفرینان موفق در مش��اوره گرفت��ن از متخصصان 
تردیدی به خ��ود راه نمی دهند ولی عالقه ای هم ندارند 
ک��ه تصمیم گیری نهایی را به فرد دیگری بس��پارند. اگر 
پروس��ه ها با شکست مواجه شوند، آنها فقط خودشان را 
سرزنش می کنند. با این  حال تسلیم نمی شوند و دوباره 
تالش می کنند. آنها دوست ندارند مسئولیت های خود را 

به دیگران محول کنند. 
اشتیاق شان به کسب وکار، دائمی و همیشگی است

کارآفرینان متعهد، عاشق ایده های خود هستند و شما 
می توانید این عش��ق را در همه جوانب کار آنها مشاهده 
کنی��د. اغلب آنه��ا نه فقط برای پول، بلکه ب��رای اهداف 
باالتری مثل تغییر جهان کار می کنند. آنها از مش��اوران 
و متخصصان کمک می گیرند تا حقایق و ساختاری را که 

به اشتیاق شان اعتبار می بخشد، پیدا کنند. 
در ارزش آفرینی ه�ای خ�ود، تأیید دیگ�ران را 

جست وجو  نمی کنند
در عالم کس��ب وکار، خودباوری یک��ی از ویژگی های 
غیر قابل  انکارِ مدارج باال است. اگر از جمله افرادی هستید 
که همیشه نیازمند بازخورد مثبت دیگران هستند و برای 
باانگیزه ماندن باید تش��ویق و تأیید ش��وند، باید به جای 
کارآفرینی یک ش��غل ثابت عادی پی��دا کنید. بهترین 
کس��ب وکارها از نوآوری و ابتکارات سرچشمه می گیرند 

که به معنای سفر به ناشناخته ها است. 
آنها نیازهای تجاری را در اولویت قرار می دهند

اگر می بینید که نمی توانید یک لحظه ذهن خودتان را 
از مسائل مربوط به کسب وکار جدا کنید، پس شما عاشق 
این حرفه هس��تید. شکی نیست که ارتباطات اجتماعی 
مهم هستند و باید زمانی از روز را به روابط خود اختصاص 
دهید؛ اما اگر اولویت شما نیازهای اجتماعی تان است نه 
مش��غله های کسب وکار، شما از ش��غل کارآفرینی لذتی 

نخواهید برد. 
از حل چالش های کسب وکار، احساس خشنودی 

و رضایت می کنند
برخی افراد، چه به دالیل ش��خصی و چه برای آرامش 
خاط��ر، به برنامه های مش��خص و قاب��ل پیش بینی نیاز 
دارند. کارآفرینان باید انعطاف پذیری زیادی داشته باشند 
و ف��رض را بر این بگذارند که س��اعت های کار، طوالنی 
و مداوم اس��ت. اگر اتفاقات پیش بینی نش��ده شما را آزار 
می دهند و حوادث غیر مترقبه برای تان خوشایند نیست، 
حتی اگر وارد دنیای کسب وکار شوید نمی توانید به حرفه 

خود متعهد باقی بمانید. 
کارش�ان را ب�ه مس�افرت و تعطی�ات ترجیح 

می دهند
بیشتر صاحبان کسب وکار، اغلب به یاد نمی آورند چه 
زمانی یک تعطیالت واقعی  )منظور تعطیالتی است که 
کارشان را با خود به همراه نبرده باشند( داشته اند. ممکن 
اس��ت بگویید این روند سالمی نیس��ت؛ ولی همین امر 
اس��ت که پیروزی در بازار را تعیین می کند. بس��یاری از 
کارآفرینان نمایشگاه های تجاری یا کمپین های معرفی 

محصول را تفریح و تعطیالت خود می دانند. 
فکر بازنشستگی برای شان خسته کننده است

اغلب کارمندانی که برای ش��رکت ها یا سازمان ها کار 
می کنند، حتی اگر بسیار سخت کوش و فعال باشند، باز 
هم منتظر زمان بازنشستگی خود هستند ولی کارآفرینان 
حت��ی اگر میلیون ها پ��روژه را به پایان برده باش��ند، به 
بازنشستگی فکر نمی کنند. آنها به قدری از کارشان لذت 
می برند که کناره گیری برایش��ان بی معنا اس��ت و حتی 

نمی توانند تا شروع پروژه بعدی منتظر بمانند. 
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ب��رای  تجارت ه��ا  از  بعض��ی 
ی��ا  خطرپذی��ر  س��رمایه گذاری 
مناس��ب  فرش��ته  س��رمایه گذاری 
نیس��تند، اما اگر تجارت نوپای شما 
معق��ول و مناس��ب اس��ت ولی در 
مالقات و قانع کردن سرمایه گذاران 

مشکل دارید قدم بعدی چیست؟ 
ش��اید وقت آن اس��ت که روش 
دیگری را به  کار بگیرید. در این مقاله 
که توسط سایت chetor ارائه شده 
اس��ت ۱۱ راهکار وجود دارد که به 
شما در جذب سرمایه گذار فرشته یا 
ریسک پذیر کمک و تجارت شما را 
برای سرمایه گذاری جذاب تر می کند. 
1-  »فروش ن�رم« را از طریق 

نتورکینگ امتحان کنید
مهم ترین  معم��والً  نتورکین��گ 
توصیه برای مؤسسان تازه کار است 
چون به ش��ما ام��کان می دهد که 
ش��روع خودمانی ت��ر و غیررس��می 
داشته باشید. دیانا گودوین، مؤسس 
آکواموبایل می گوید: »اگر می خواهید 
کسب وکار بزرگی راه بیندازید، بیرون 
رفتن و نتورکینگ با کسب وکار های 
محلی و جامعه سرمایه گذاران روش 
خوبی برای مالقات س��رمایه گذاران 
است. بیشتر مالقاتم با سرمایه گذاران 
ب��ه خاطر ای��ن ب��وده ک��ه هنگام 
رخدادهای خاص حضور داشتم و در 
مورد تجارتم با آنها صحبت کرده ام.« 
در ظاه��ر این  کار کمی ناش��یانه 
به نظ��ر می رس��د. در ه��ر صورت 
ش��ما می خواهید از کسب وکار خود 
درآمدزای��ی کنید، آیا این کار خرید 
مردم را به تأخیر نمی اندازد؟ لزوما نه.

 دیانا می گوید: »اگر آنها به تجارت 
شما عالقه مند باشند به مکالمه ادامه 
می دهن��د. اگر اج��ازه بدهید همه  
چیز طبیعی پیش برود نتایج خوبی 

به دست خواهید آورد.«
فروش نرم و طبیعی یک هنر است؛ 
اگر درست انجام شود سرمایه گذاران 
را وادار می کند به تجارت شما بیشتر 
فکر کنند. شما فقط ایده خود را به 
آنها تلقین نمی کنید، شما با راهبرد 
خود از طریق فرآیندهای نتورکینگ 
به ارتباطات اجتماعی تکیه می کنید 
تا روی تصمیم های س��رمایه گذاران 

اثر بگذارید. 
2- ابتدا نتایج را نمایش بدهید

عمل ک��ردن خ��الف این چرخه 
سخت اس��ت؛ ش��ما برای به دست 
آوردن مشتری به پول نیاز دارید اما 
برای به دست آوردن پول به مشتری 

نیاز دارید. 
درست است که این  یک تناقض 
است اما ارزش این را دارد که به جای 
اینکه اول دنبال پول بگردید و سپس 
دنبال مش��تری، قبل از اینکه سراغ 
یک سرمایه گذار بروید، تالش کنید 
مش��تری یا کاربر به دس��ت بیاورید. 
 Next Step جان رود« مؤس��س«
می گوی��د:   Test Preparation
»برای جلب نخس��تین مشتری  ای 
که به سرمایه گذاری خارجی زیادی 

وابسته نیست برنامه داشته باشید.«

چرا این امر این قدر مهم اس��ت؟ 
جان رود توضی��ح می دهد:»به طور 
خ��اص اگر ای��ن نخس��تین تجربه 
کس��ب وکار شماس��ت، در ص��ورت 
ج��ذاب ب��ودن کار ش��ما، جل��ب 
سرمایه گذار با شرایط خوب آسان تر 
است  )مخصوصا سرمایه گذارانی که 

به مؤسسه ها وابسته نیستند(.«
ثابت  ب��ه س��رمایه گذاران  بای��د 
کنید ک��ه ایده تان کارآمد اس��ت و 
هیچ نشانه ای محکم تر از مشتریان 

دست به نقد وجود ندارد. 
۳- راهنمایی بگیرید

به ج��ای اینک��ه ب��دون مقدم��ه 
ب��ه س��رمایه گذاران زن��گ بزنید و 
التماس کنید تا در کسب وکار شما 
سرمایه گذاری کنند، در نظر داشته 
باشید که می توانید ابتدا نظر آنها را 

بپرسید.
مؤس��س  احم��د  حس��ین   
»تماس ها  می گوید:   Transpose
ب��ه  بی مقدم��ه  ایمیل ه��ای  و 
س��رمایه گذاران برای جلب نظر آنها 
به کسب وکار نوپای ش��ما، معموالً 
بی نتیج��ه اس��ت. به ج��ای آن من 
ترجی��ح می دهم از س��رمایه گذاران 

قابل تحسین راهنمایی بگیرم.« 
اگر با راهبرد مش��خص ابتدا برای 
راهنمایی س��راغ یک س��رمایه گذار 
بروی��د، ممکن اس��ت بتوانید با آنها 
رابط��ه ای ایج��اد کنید ک��ه نتیجه 
آن تمای��ل آنها به س��رمایه گذاری 
در کسب وکار ش��ما در آینده باشد. 
ای��ن کار ب��ه آنها فرص��ت می دهد 
تا به ضعف های بالقوه ش��ما اش��اره 
کنند و نشان می دهد که برای نظر 
آنه��ا ارزش قائلید. حس��ین احمد 
می گوید:»در تجربه من درخواست 
راهنمایی واقعی اغلب می تواند منجر 
به دس��تیابی به یک س��رمایه گذار 

دلسوز و درگیر  شود.«
۴- شریک داشته باشید

س��رمایه گذاران  س��راغ  وقت��ی  
می روی��د، آنه��ا فقط محص��ول یا 
خدمات ش��ما را نمی خواهند؛ تیم 
ش��ما نی��ز ب��رای آنها مهم اس��ت. 
 Mapme مؤس��س  لن��گ،  ب��ن 
فرش��ته  می گوید:»س��رمایه گذاران 
و خطرپذی��ر اغلب دنبال ش��رکای 
بااستعداد می گردند و به ندرت سراغ 

یک مؤسس تنها می روند.«
ای��ن موضوع دلیل نمی ش��ود که 

با هر کس��ی کار کنید. انتخاب تیم 
برای کس��ب وکار  رهبری درس��ت 
نوپای شما فرآیند ظریفی است چون  
داشتن شرکای بد در نهایت آسیب 
بیش��تری به کسب وکار شما می زند 
تا اینکه اصالً شریکی نداشته باشید. 
به  ه��ر  حال اگر بتوانید ش��ریک 
مناس��بی پی��دا کنی��د فرآیندهای 
آغازین کس��ب وکار ش��ما بی نهایت 
آس��ان تر می ش��ود )حت��ی فراتر از 
جذب س��رمایه گذاران(.  »بن لنگ« 
می گوید:»تأس��یس ی��ک ش��رکت 
به تنهایی کار خیلی س��ختی است، 
داش��تن ش��ریک باع��ث می ش��ود 
حامیانی داش��ته باشید که می تواند 
جه��ش بزرگ��ی برای ش��رکت تان 

باشد.« 
۵- نحوه بازگش�ت سرمایه  را 

مشخص کنید
ب��ا وج��ود اینک��ه ممکن اس��ت 
به کس��ب وکار شما  سرمایه گذاران 
ایمان داش��ته باشند، در نهایت آنها 
می خواهند از س��رمایه خ��ود پول 
کس��ب کنند. بنابراین مهم اس��ت 
ب��رای آنها مش��خص کنی��د که با 
س��رمایه گذاری در کسب وکار شما 
چه چیزی عاید شخص آنها می شود. 
مؤس��س  ب��راون،  نی��ک 
 PetInsuranceQuotes
چه  ش��ما  می گوید:»س��رمایه گذار 
فرشته باشد چه خطرپذیر چه عموی 
ثروتمندتان، ضروری اس��ت به آنها 
نشان بدهید که چگونه می خواهید 
سرمایه  ش��ان را بازگردانی��د. تمرکز 
روی خود و ش��کل کس��ب وکارتان 
وسوس��ه انگیز اس��ت اما در نهایت 
سرمایه گذاران می خواهند بدانند که 
چه چیزی عایدشان می شود. بهترین 
راه برای متمایز بودن و جلب عالقه  
این اس��ت که واضح مشخص کنید 
چگون��ه و چه زمان س��رمایه آنها را 

بازمی گردانید.«
۶- سرمایه گذاری پیدا کنید که 
شریک هم باشد، نه فقط پول دهنده

تزری��ق نقدینگی به کس��ب وکار 
ش��ما خیلی مفید اس��ت  )در واقع 
از ابت��دا دنبال همین هس��تید( اما 
دنب��ال س��رمایه گذاری بگردید که 
بتوان��د چیزی محس��وس و فراتر از 
تنها پول به کس��ب وکار شما اضافه 
کند؛ س��رمایه گذاری ک��ه بتواند به 
شما کمک کند تا کسب وکار خود را 

قوی تر کنید )با مشاوره یا ارتباطات 
صنعتی و دانش( در نهایت برای شما 
سودمندتر از سرمایه گذاری است که 
غیر  از پول چیز دیگری برای تان به 

همراه ندارد. 
مؤس��س  ساس��من،  آرون 
پیش��نهاد   TheSquareFoot
می دهد: »از آنها بپرس��ید نس��بت 
به ش��رکت ش��ما چه دیدی دارند، 
به نظر آنها ش��رکت ش��ما چه کاری 
را خ��وب انج��ام می ده��د و ب��رای 
آنها هدف نهایی رش��د با ش��رکت 
شما چیس��ت. بهتر اس��ت به جای  
سرمایه گذاری که می خواهد مقداری 
پ��ول س��رمایه گذاری کن��د و برود، 

سرمایه گذاری فعال پیدا کنید.«
۷- عض�و یک ش�تاب دهنده 

استارت آپ شوید
مؤس��س  ش��اه،  ویش��ال 
NoPaperForms می گوید:  »به 
مؤسسین تازه کاری که با سرمایه گذار 
خطرپذی��ر ارتباط مس��تقیم ندارند 
توصیه می کنم به شتاب دهنده های 
معروف��ی که می توانند از ش��بکه و 
اعتبار خود برای اس��تارت آپ ش��ما 

استفاده کنند درخواست بدهید.«
مربیگ��ری گرفته  از فرصت های 
ت��ا کار روی گره ه��ای کس��ب وکار 
شما، عضویت در یک شتاب دهنده 
اس��تارت آپ های  ب��رای  می توان��د 
جدی��د بس��یار مفی��د باش��د. این 
کار ج��ذب س��رمایه را برای ش��ما 
تضمی��ن نمی کند اما اس��تارت آپ 
ش��ما را به نامزد مناس��ب تری برای 
س��رمایه گذاری تبدی��ل می کن��د. 
ویش��ال توضی��ح می دهد:»حمایت 
ش��دن توس��ط یک ش��تاب دهنده 
 Y-Combinator مث��ل  برت��ر 
به خودی خ��ود   TechStars ی��ا 
س��رمایه گذاری را تضمین نمی کند 
اما می تواند شرایط را به نحوی تغییر 
بدهد که ریس��ک سرمایه گذاری در 
به طور چشمگیری  کسب وکار شما 

پایین بیاید.« 
را  خ�ود  فعالیت ه�ای   -۸

پیوسته ادامه بدهید
ه���ا چین���گز«  »داگ����الس   

از Picasolar پیش��نهاد می دهد: 
»ج��ذب س��رمایه معم��والً فرآیند 
سریعی نیست. قبل از اینکه به پول 
نیاز پیدا کنید با یک س��رمایه گذار 

بالقوه ارتباط برقرار کنید.«

توصیه داگالس برای نگه  داش��تن 
س��رمایه گذاران بالقوه چیست؟  »به 
آنها بگویید اکنون کجا هستید، قبل 
از اتمام دوره بعدی کجا خواهید بود و 
سرمایه جدید شما را قادر به انجام چه 
کارهایی می کند. با آمار و ارقام دقیق 
نظر آنها را جلب کنید. همه از کسی 
که کارهایی را که وعده انجام ش��ان را 

داده است، خوش شان می آید!«
۹- ارتباطات و آمارهای مربوط 
به مشتریان را به اشتراک بگذارید

م��ورد  در  ک��ه   همانط��ور 
شماره ۲ اش��اره کردیم برای جذب 
س��رمایه گذاران، نش��ان دادن اینکه 
مردم محصول شما را دوست دارند 
و از آن اس��تفاده می کنن��د یکی از 
ارزش��مند ترین کار های شما خواهد 

بود. 
 Enplug نانکسی لیو، مؤس��س
ج��ذب  ب��رای  می گوید:»وقت��ی 
سرمایه گذار اقدام می کنید، نقدهای 
کاربران ت��ان بهترین س��الح ش��ما 

خواهد بود.
 م��ا ی��ک صفح��ه گس��ترده با 
فهرستی از مهم ترین مشتریان مان 
داریم؛ در فهرست برای هر مشتری 
اطالعات اضافی ق��رار داده ایم مثل 
نقل قول هایی از آن مشتری، چقدر 
خرج می کنند، چه مدت مش��تری 
ما بوده اند و چند بار نقشه نرم افزاری 

خود را ارتقا داده اند.«
نگهداری سوابق و اشتراک گذاری 
آنه��ا نه تنها ثابت می کن��د مردم به 
محصول یا خدمات شما عالقه مندند، 
رش��د  ب��رای  ش��ما  ع��زم  بلک��ه 
استارت آپ تان را نیز نشان می دهد. 
گسترده  می گوید:»صفحه  نانکسی 
نشان می دهد شما به نتایج اهمیت 

می دهید.« 
1۰- از جذب س�رمایه آناین 

استفاده کنید
نتورکینگ رودررو مهم است، اما 
برای جذب س��رمایه نباید به محل 

زندگی خود محدود باشید. 
 Blank مؤس��س  ب��ای،  ف��ن 
وج��ود  می گوید:»ب��ا   Label
ج��ذب  پلتفرم ه��ای  محبوبی��ت 
 AngelList، gust س��رمایه مثل
و CircleUp، دیگر الزم نیس��ت 
دره س��یلیکون  در  ش��ما حتم��اً 
باشید تا جذب س��رمایه  کنید. اگر 
کسب وکارتان بهترین آمار و ارقام را 
در صنعت شما داشته باشد، قادر به 

جذب سرمایه خواهید بود.« 
او همچنین توصیه می کند:»با تأکید 
بر بهترین آمار خود درباره کسب وکارتان 
در یکی از این سایت ها پُست بگذارید و 
س��رمایه گذارانی را که در صنعت شما 

فعالیت می کنند، پیدا کنید.« 
11- مثل بقیه نباشید

ب��رای جلب  توجه س��رمایه گذار، 
محصول ش��ما باید مشکلی را حل 
کند. خیلی از مؤسسان فقط تالش 
می کنند چرخ را از اول اختراع کنند، 
پس سعی کنید یکی از آنها نباشید. 
bplans :برگرفته از

جذب سرمایه گذار با ۱۱ راهکار مطمئن
نگاه کارتابل

کارخود را به شیوه درست آن انجام 
دهید

امروزه با گس��ترش روزافزون تکنولوژی و فراهم 
آورده ش��دن امکان��ات ارتباط��ی، هر اقدام ش��ما 
ممک��ن اس��ت در کمتری��ن زمان به س��مع و نظر 
س��ایرین برسد. امکان به اش��تراک گذاشتن اخبار 
و اتفاقات باعث می ش��ود ض��رورت توجه به اعمال 
خود در شرکت بس��یار مهم و ضروری باشد. برای 
مثال اگر ش��ما اقدامی را صورت دهید برای محیط 
زیست مضر باش��د، این امر می تواند خیلی زود در 
دس��ترس همگان قرار گی��رد و واکنش های منفی 
زیادی را در پی داش��ته باش��د. این امر بدون شک 
به وجهه شرکت شما ضربه جدی وارد خواهد کرد. 
به همین خاطر الزم اس��ت هم��واره اخالق مدارانه 
رفتار کنید تا با مشکلی مواجه نشوید. انتشار اخبار 
مرتبط با شرکت ممکن است توسط رقبا در جهت 
ضرب��ه زدن به ش��ما انجام گیرد، ب��ه همین خاطر 
باید مراقب اعمال خود و س��ایر کارمندان باش��ید. 
موارد متعددی وجود دارد که یک اقدام فکر نشده 
کارمند، باعث زیر س��وال رفتن کل ش��رکت شده 
است. با این حال در این رابطه نقش مدیران بسیار 
پررنگ تر بوده و ب��ا توجه به این امر که در صورت 
وقوع اتفاقی همگان مدیر را مسئول می دانند، الزم 
اس��ت آنها روشی مش��خص برای جلوگیری از این 

قبیل اتفاقات داشته باشند. 

ایده
س��ر کریس��توفر گنت، تاجر انگلیس��ی است که 
مدیریت شرکت GSK)شرکتی انگلیسی در زمینه 
تولید دارو( را بر عهده دارد. وی عقیده دارد اعتماد 
به س��ازمان مجوز اصلی ش��ما برای فعالیت اس��ت 
ب��ه همین خاطر نباید اقدام��ی را صورت دهید که 
ب��ه آن لطم��ه وارد کند. درواقع او س��عی در بیان 
ض��رورت اخالق مدار بودن دارد که برای ش��رکتی 
دارویی مثل گالس��کو ک��ه با جان افراد س��روکار 
دارد، کاماًل ضروری اس��ت. این درحالی اس��ت که 
اگ��ر بخواهند منفعت خود را در اولویت قرار دهند، 
ممکن اس��ت اقدام به کاه��ش کیفیت محصوالت 
خود کنند که این ممکن است منجر به وارد آمدن 
آس��یب به مشتریان شان ش��ود. تحت این شرایط 
ممکن است شرکت به سودی بیشتر در کوتاه مدت 
دس��ت یابد، با این حال فراموش نکنید که حقیقت 
هی��چ گاه پنهان نخواه��د مان��د و در نهایت باعث 
خواهد ش��د ش��ما از صحنه رقابت یا حتی فعالیت 
به طور کامل کنار گذاش��ته شوید. به همین خاطر 
حتی مس��ائل اخالقی برای شما مطرح نیست، در 
راس��تای موفقی��ت و بقا در کس��ب و کار خود الزم 
است براساس آن عمل کنید و کار خود را به شیوه 

درست آن انجام دهید. 
آن��درا نویی، کارآفری��ن، بازرگان و مدیر ارش��د 
اجرای��ی آمریکایی هندی تبار اس��ت ک��ه در حال 
حاض��ر به عن��وان مدیرعام��ل اجرای��ی و رئی��س 
هیأت مدیره ش��رکت پپس��ی  فعالی��ت می کند. در 
رابط��ه با اهمیت جایگاه وی جالب اس��ت بدانید او 
مدیر شرکتی اس��ت که در جایگاه دوم بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان نوش��یدنی در جهان ق��رار دارد و 
همین امر باعث ش��ده اس��ت وی از بین ۱00 زن 
موف��ق دنیا، در جایگاه س��یزدهم ق��رار گیرد. وی 
هم��واره سیاس��ت های خود را با توج��ه به محیط 
زیست اعمال می کند و همین امر باعث محبوبیت 
وی و شرکتی که در آن فعالیت می کند، شده است. 
بدون ش��ک این امر ش��رکت را متوجه هزینه های 
نس��بتا زیادی می کند اما تجربه ثابت کرده اس��ت 
که با این اقدامات ش��ما در جایگاهی قرار خواهید 
گرف��ت که ق��ادر خواهید بود تمام این س��رمایه را 
طی م��دت کوتاهی برگردانید و به س��ود به مراتب 
بیشتری دست پیدا کنید. این اقدام شرکت پپسی 
باعث ش��د تا از نقاط مختل��ف دنیا حمایت هایی از 
این برند صورت گیرد که به رشد آن کمک بسیاری 
کرد. به همین خاطر نبای��د اخالق مدار بودن را به 

بهانه هزینه هایی که در پی دارد، کنار گذاشت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-  هم��ه افراد به دنب��ال برندی هس��تند که به 
آنها دروغ نگوی��د. یکی از مواردی که می تواند این 
اطمین��ان را به آنها بدهد، اخالق مدار بودن اس��ت. 
یک��ی از بهترین روش ها در این رابطه دوس��تی با 
طبیعت و رعایت محیط زیس��ت اس��ت که وجهه 
خوبی به ش��رکت شما می بخش��د. به همین خاطر 
در راستای موفقیت در کسب و کار الزم است به این 

مورد توجه ویژه داشته باشید. 
- رفتارهای اخالقی، باعث اعتمادسازی خواهند 
شد. با توجه به این امر که افراد معموالً تا به برندی 
اعتماد نکنند از آن خرید نخواهند کرد، الزم است 

اخالقیات را جزو اولویت های خود قرار دهید. 
- افراد تحصیلکرده معموالً جذب ش��رکت هایی 
می ش��وند که دیدگاهی حرف��ه ای دارند. به همین 
خاط��ر چه در جذب اس��تعدادهای جوان و چه در 
زمین��ه تحت تأثیر قرار دادن قش��ر فرهیخته، الزم 
اس��ت اخالق مدار باشید. این امر چندان هم سخت 
نیس��ت و تنه��ا کافی اس��ت کار خود را به ش��یوه 

درست آن انجام دهید. 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

خدمات هم سفری - هم سفری به معنی سوار شدن چند نفر در یک ماشین برای حرکت به سوی مقصدی مشابه است. با این کار هزینه  
سوخت تقسیم می شود و به این ترتیب در مخارج افراد صرفه جویی می شود. درحالی که کارمندان و بچه های مدرسه ای به صورت 
غیررسمی همین کار را می کنند، الزم است این کار به صورت رسمی هم انجام شود. می توانید با شناسایی مشتریان بالقوه، ارتباط 

دادن آنها با یکدیگر و گرفتن مبلغی به خاطر راحتی این سرویس، کار را شروع کنید.
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امیر شریفی  

شکست در کس��ب و کار و تجارت، پایان دنیا نیست، بلکه می تواند 
آغازی برای موفقیت در کس��ب و کارمان باشد. در این مقاله 10مورد 
وج��ود دارد ک��ه می توانی��م ب��ا اس��تفاده از آنها متوجه ش��ویم که 

کسب و کارمان شکست می خورد یا خیر! 
اگر تفکر ما س��نتی باشد، متوجه می شویم که کسی شکست خود 
را جش��ن نمی گیرد و مردم شکس��ت را پایان راه و نابود شدن غرور 
خ��ود می دانند و در ذهن خ��ود تکرار می کنند که چ��را باید گامی 

دوباره در این راه بردارم؟ چرا دوباره امتحان کنم؟ 
اگر توماس ادیسون شکست را می پذیرفت، چه چیزی رخ می داد؟ 
ادیس��ون می گوید »بعد از بارها شکس��ت، 10000 روش اش��تباه را 

یافتم که از آنها کناره گیری کردم«. 
اگر به پشت س��ر خودمان نگاه کنیم و اشتباهات خود را مشاهده 

کنیم، ممکن است دیگر این اشتباهات را تکرار نکنیم. 
آیا هر کدام از این اش��تباهات، س��بب شکست ما در گذشته بوده 

است؟ 
1-خود را سرزنش نکنیم

بس��یار س��خت اس��ت به اش��تباهات خودمان اعت��راف کنیم، اما 
باید واقعیت گذش��ته را قبول کنیم. این اش��تباه ما بود نه اش��تباه 
اقتصاد و نه اش��تباه ش��ریک زندگی ما، ش��هری ک��ه در آن زندگی 
می کنیم، م��ردم، محصوالت یا موضوع��ات خانوادگی که درگیر آن 
بودیم، هیچ کدام مقصر نیستند. مقصر خودمان هستیم، زیرا ما رهبر 
کسب و کار خود بوده ایم، هر رهبر کسب و کار موفقی، تمام این موارد 
را شکست داده تا موفق شده به این مقام برسد. زمانی  که می گوییم، 
خودمان س��بب شکس��ت خود بوده ایم ذهن ما برای تغییر و تحولی 

دیگر بازتر خواهد شد. 
۲-خود را شکست ندهیم

چون مرتکب اش��تباه ش��دیم خود را فرد بدی نخوانیم. موس��س 
شرکت اپل، اس��تیو جابز شرکت Next کامپیوتر را در سال 1۹۸۵ 
تاس��یس ک��رد و بعد مجبور به خروج از آن ش��رکت ش��د. با اینکه 
ش��رکت از موفقیت دور بود اپل آن را خرید. استیو تنها فردی نبود 
که ش��رکت را ترک کرد بلکه می توان گفت ذهن متفکر استیو را که 
در دنیای نوین کس��ب و کار بسیار خالق بود شرکت از دست داد. اما 
این مراحل سخت باعث نشد او ناامید شود. او عظمت و قدرت خود 
را دوباره به دس��ت آورد. اس��تیو تمام مراحل شکست را تجربه اما از 

آنها به شکل مثبتی استفاده کرد. 
3-شکست خود را دوبرابر نبینیم

ب��ا صحبت ک��ردن با افراد موف��ق، حتما به م��ا خواهند گفت که 

شکس��ت خود را چن��د برابر نبینیم، زیرا این کار ما را به شکس��تی 
دوباره راهنمایی می کند. سعی کنیم شرکتی بزرگ تر و بهتر تاسیس 
کنیم. از خطاهای گذشته خود استفاده کنیم تا بتوانیم از آنها به نفع 

خودمان بهره ببریم. 
۴-به کارمندان خود هر آنچه دوست دارند بدهیم

ممکن اس��ت که ما ایده خوبی در سر داشته باشیم، اما چرا نباید 
کارمن��دان م��ا ای��ن ایده ها را ارائ��ه و عملی کنن��د؟ در مراحل کار 

خود مطمئن ش��ویم که مش��تریان ما، عالقه ای به شنیدن ایده های 
کارمن��دان ما دارند یا خیر! آنها می توانن��د مبلغ قابل توجهی را در 

مقابل ایده های جالب برای محصوالت به ما ارائه دهند. 
۵-آمادگی این را داشته باشیم که از ایده های خود دست بکشیم

ممکن اس��ت خیلی برای ایده خود تالش کرده باش��یم اما ایده ما 
عملی نش��ده باشد و ما به جای دست کشیدن از آن، باز هم به جلو 
حرکت کرده ایم. بهترین کارآفرینان می دانند که ما پرش��ور و شوق 

هس��تیم اما این مورد ش��ور و ش��وق باعث شکس��ت ما خواهد شد. 
کارآفرینان و همکاران ما می دانند ش��ور و شوق ما به معنای بستن 
چشمان ما به روی حقیقت است. سعی کنیم ایده ای را انتخاب کنیم 

که هم ما و هم کارمندان مان آن را دوست داشته باشیم. 
۶-از کارشناسان استفاده کنیم

ما کارشناس هر چیزی نیستیم مخصوصا در این دنیای کسب و کار 
که همه با هم در حال رقابت هس��تند. س��عی می کنیم کارش��ناس 
 بازاریابی باش��یم، طراح س��ایت های مختلف، مدیر، دس��تیار فروش 
و … س��عی کنی��م برای هر ک��دام از این کارها ش��خصی را به کار 
بگیری��م و یک گروه حرفه ای را تش��کیل دهیم. هیچ انس��انی وجود 

ندارد که همه چیز را با هم بلد باشد. 
۷-دست کشیدن از تالش

بزرگ ترین اشتباهی که کارآفرینان مرتکب می شوند این است که 
با رس��یدن به موفقیت دست از تالش می کش��ند. همیشه به دنبال 
راه هایی باشیم که کسب و کار ما را بهتر کند. دست کشیدن از تالش 

و کار باعث شکست ما خواهد بود. 
۸-به اندازه کافی پول جمع آوری کنیم

برخی شرکت ها برای آغاز کار خود به پول کمی نیازمندند. اگر کار 
خود را آغاز کرده باش��یم مبلغ کمی را به علت شروع و استارت کار 
به دست می آوریم اما این امر برای همه شرکت ها یکسان نیست. آیا 
ای��ده ای خوبی داریم و پول الزم برای ای��ن کار را نداریم؟ در آینده 

سعی کنیم مقداری پول را پس انداز کنیم. 
9-ما پروژه خود را به اندازه کافی دوست نداریم

فرصت ه��ای تجاری فراوانی وجود دارد که می تواند باعث ثروتمند 
شدن ما باش��د. اگر برای به دست آوردن این فرصت ها شور و شوق 
نداش��ته باش��یم پس ما موفقیت خود را از دست داده ایم. باید آنچه 
را که انجام می دهیم، دوس��ت داشته باشیم. اگر فرصت پیش آمد و 
ش��رایط الزم برای قبول آن را داش��تیم، اما آن کسب و کار را دوست 
نداش��تیم همچنین تخصص الزم را هم نداریم آنچه را که دوس��ت 

داریم دنبال کنیم. 
1۰-به هرچه که می گویند گوش ندهیم

شرکت های کسب و کار فراوانی وجود دارد که می خواهند مشتریان 
م��ا را بگیرن��د. اگر کار خود را آغاز کرده ایم و پول زیادی به دس��ت 
نیاوردی��م این امر قاب��ل پیش بینی بوده پس ناراحت نباش��یم، نوع 
دیگری از شرکت ها از ما به شکل غیر مستقیم یا مستقیم می خواهند 
که کس��ب و کار خ��ود را جمع کنیم، آیا ما ای��ن کار را می کنیم؟ ما 
ب��ا افرادی رقاب��ت خواهیم کرد ک��ه بدون توق��ف کار می کنند اگر 
ای��ن زمان را نداریم که مانند آنها باش��یم پ��س توقع تغییرات را در 

کسب و کار خود نداشته باشیم. 

رسیدن به موفقیت قطعی از طریق قانون جذب
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اخبار

تبریز - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه خدمت به مردم و مبارزه با فساد را اولویت اصلی 
خود می دانیم، افزود: انتخابات امس��ال نش��ان داد که مردم در کنار 
دولت و دولت در کنار مردم اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
دکتر سعید شبستری در آئین افتتاح سه پروژه خدماتی و درمانی در 
شهر هادی شهر از توابع شهرستان جلفا، با گرامی داشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اسالمی و ش��هدای مدافع حرم، خدمت به مردم در 
بخش های مختلف از جمله بهداشت و سالمت را یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت دانس��ت و گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید 
با رای اکثریت مردم به روی کار آمده اس��ت و دولتمردان نیز نهایت 
ت��الش خود را برای ارائه خدمات به مردم در بخش های مختلف به 
کار گرفت��ه اند. وی با بیان اینکه باید خدمت به مردم، اولویت اصلی 
تمامی مدیران باشد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که مردم، مؤلفه 
اصلی انقالب اس��المی هس��تند و نظام و انقالب بدون وجود مردم، 
مفهومی ندارد. دکتر شبستری، رفع مشکالت حوزه سالمت، بهداشت 
و درم��ان را یکی از مهم ترین آرزوهای چندین س��اله مردم قبل از 
استقرار دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت های پیشین 
در حوزه بهداش��ت و درمان، کم توجهی ک��رده اند ولی پس از روی 
کارآمدن دولت تدبیر و امید و اجرای طرح تحول نظام سالمت، میزان 
رضایت مندی اقشار مختلف مردم در این حوزه افزایش یافته است. 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت 
ناامن برخی کشورهای منطقه، تصریح کرد: امنیت حاکم در کشور، 
مثال زدنی اس��ت و امروز جمهوری اسالمی ایران به یک جزیره امن 
در خاورمیانه و جهان تبدیل ش��ده است. وی افزود: مردم به امنیت 
بیش از هر چیز دیگری نیاز دارند چرا که اگر امنیت نباش��د تولید، 
س��رمایه گذاری و رش��د اقتصادی مفهوم خود را از دست می دهد. 
دکتر شبستری در همین راستا گفت: خوشبختانه استان آذربایجان 
شرقی در سایه وحدت، مودت و همدلی ایجاد شده در استان در بین 
تمامی مدیران، امسال نیز همچون سال های گذشته موفق به کسب 
رتبه یک کش��وری در حوزه امنیتی شد. وی با تأکید بر لزوم پرهیز 
جدی مسئوالن از بخشی نگری ابراز کرد: اگر کوچکترین بی توجهی 

و خطا داشته باشیم مطمئنا کشور را با صدمات جبران ناپذیری مواجه 
خواهیم کرد. وی عنوان کرد: اکثریت قریب به اتفاق مدیران استان، 
پای کار هستند و از منافع شخصی خود برای خدمت به مردم چشم 
پوشیده اند. معاون استاندار تصریح کرد: پاک دستی، اولین شاخصه 
مدیران در دولت تدبیر و امید است و باید تمامی مدیران، منافع ملی 
و مردمی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند وگرنه الیق مدیریت 
نیستند. وی خاطرنش��ان کرد: انتظار داریم اعضای جدید شوراهای 
اس��المی ش��هر و روستا و ش��هرداران شهرهای اس��تان نیز خدمت 
خالصان��ه و بی منت ب��ه مردم را در اولویت اه��داف خود قرار دهند. 
دکتر شبس��تری با قدردانی از حضور و همکاری مردم با دولتمردان 
در ح��وزه های مختلف و پای کارآمدن خی��ران، اظهار کرد: دیگر از 
درآمدهای نجومی نفت در کشور خبری نیست و کشور با منابع بسیار 
محدود مالی توسط دولت، اداره می شود که اکثر این منابع نیز صرف 
پرداخت حقوق کارکنان، هزینه های جاری دس��تگاه های دولتی و 
 پرداخت یارانه به مردم می شود. وی با انتقاد شدید از افرادی که سعی 
می کنند دولت و نظام را دو مجموعه جدا از هم جلوه دهند، گفت: 
دولت برای نظام و مردم اس��ت و اگر دولت در هر زمینه ای کوتاهی 
کند در درجه اول، نظام آسیب می بیند. دکتر شبستری اظهار کرد: 
اختالف سلیقه و نظر در هر امری طبیعی است ولی باید همه با هم 
با هدف پیش��رفت کشور دست به دست هم دهیم و به خاطر مردم، 
اختالف افکنی را کنار بگذاریم. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به 
بخشی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در چهار سال گذشته با 

بیان اینکه عملکرد این مجموعه، تحسین برانگیز است، گفت: در سایه 
اقدامات بسیار خوب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول چندین سال 
گذش��ته، سال گذشته رتبه برتر در حوزه سالمت و امنیت غذایی را 
کسب کرده و از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشویق 
شدیم. وی با اشاره به افتتاح سه پروژه سالمت در شهرستان جلفا نیز 
عنوان کرد: افتخار  می کنیم که اندک اندک تمامی مردم استان در 
هر منطقه ای که هستند از خدماتی بهره مند می شوند که مردم مرکز 
استان بهره مندند و به خاطر درمان یک بیماری و یا یک سونوگرافی، 
صدها کیلومتر را طی نکرده و به تبریز نمی آیند. دکتر شبستری با 
بیان اینکه در چهار سال گذشته ساالنه بیش از دو هزار میلیارد تومان 
برای افتتاح پروژه های مختلف در استان هزینه کرده ایم گفت: این 
در حالی است که مبلغ سالیانه بودجه عمرانی استان، 300 میلیارد 
تومان در سال است و معموال 50 درصد از آن تخصیص داده می شود. 
وی با بیان اینکه در هفته دولت سال جاری بیش از یک هزار و 500 
پروژه با اعتباری بالغ بر 880 میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی 
به بهره برداری می رس��د، تصریح کرد: با افتخار اعالم می کنیم که 
نزدیک به 55 درصد از این پروژه ها را در مناطق محروم، کمتر توسعه 
یافته و روس��تایی اجرا کرده ایم و این روند را ادامه خواهیم داد. وی 
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه با فساد را یکی از 
مهم ترین اولویت های دولت و مدیریت ارشد استان اعالم کرد و گفت: 
خوشبختانه دست افرادی که به راحتی خون مردم را می مکیدند از 
بیت المال قطع شده و ما نیز مصمم هستیم که حتی با کمترین میزان 
فس��اد به شدت برخورد کنیم و اجازه نابود کردن سرمایه های ایران 
اسالمی ندهیم. فرماندار جلفا نیز با اشاره به افتتاح سه پروژه سالمت 
در این شهرس��تان گفت: برای افتتاح این پروژه ها که ش��امل چهار 
  LRD تخت آی س��ی یو، هفت تخت بخش اعصاب و روان و بخش
است بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است. زاهد 
محمودی با بیان اینکه در روزهای گذشته نیز پروژه های دیگری در 
نقاط مختلف شهرستان جلفا افتتاح شده است ابراز کرد: خوشبختانه 
خیرین این شهرستان، همکاری بسیار خوبی دارند و در کنار مدیریت 

شهرستان در پروژه های مختلف بخش سالمت هستند.

اهواز - ش�بنم قجاوند - ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان 
رتبه نخس��ت جشنواره شهید رجایی را در س��ال 96 کسب کرد و 
از مدیرعامل و معاونان این شرکت در سالن همایش های استانداری 
خوزستان تجلیل شد. در زمینه شاخص های عمومی و اختصاصی 
 در گ��روه ش��رکت ها، بان��ک ها و بیمه ها ش��رکت س��هامی برق 
منطقه ای خوزس��تان رتبه اول را در س��طح استان کسب کرد و از 
محمود دش��ت بزرگ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت، 
کیوان خورس��ند معاون منابع انسانی، سید مهرداد بالدی موسوی 
معاون برنامه ریزی و تحقیقات، مس��عود قنواتی معاون بهره برداری 
و رستم شمس مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت 
ب��رق منطق��ه ای با اهدا لوح ، تقدیر ش��د. بر پایه ای��ن گزارش، در 
 لوح تقدیر اهدایی اس��تاندار خوزس��تان به مدیر عامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان آمده است: پیشرفت و توسعه یکپارچه کشور 
مرهون عملکرد موثر نظام اداری اس��ت و جش��نواره شهید رجایی 

فرصتی را فراهم می آورد تا عملکرد دستگاه های اجرایی استان در 
فضای رقابتی و براساس الگوهای روزآمد مدیریتی ارزیابی گردد. نتایج 
حاصل از این ارزیابی در زمینه شاخص های عمومی و اختصاصی در 
گروه ش��رکت ها، بانک ها و بیمه ها بیانگر احراز رتبه اول در استان 
توسط آن دستگاه بوده که ثمره آن افزایش رضایت و اعتماد عمومی 
به عنوان بزرگترین س��رمایه و تکیه گاه نظام اداری، تحقق منویات 
رهبری و دولت خدمتگزار می باشد. استاندار خوزستان در ادامه این 
لوح تقدیر تصریح کرده است : بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خود 
را به مناس��بت کسب این عنوان در جشنواره شهید رجایی در سال 
96 استان خوزستان که حاصل تالش همه جانبه جنابعالی و کارکنان 
آن دستگاه می باشد اظهار و استمرار توفیقات آن مجموعه را در پرتو 

توجه خداوند سبحان مسئلت می نمایم. 

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز-همزمان با فرارس��یدن هفته 
دولت،یکباب جایگاه دومنظوره عرضه فرآورده های نفتی در ارومیه،با 
حضور مجرد مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه 
ارومیه  و سایر مقامات ارشد استان افتتاح شد. مرتضی بشیر رئیس 
ناحیه مرکزی ارومیه در آیین افتتاح این جایگاه ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: جایگاه دومنظوره اختصاصی 
زارعی در زمینی به مساحت 5500 مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱۲0 
میلیارد ریال احداث گردیده و جمعا دارای ۲0 نازل می باش��د.  این 
جایگاه دارای یک س��کوی بنزین سوپر، یک سکوی بنزین معمولی، 
یک س��کوی بنزین یورو۴، یک س��کوی نفتگاز یورو۴ و یک سکوی 
نفتگاز معمولی می باش��د. این مقام مسئول در ادامه ضمن قدردانی 

از س��رمایه گذار بخش خصوصی در احداث و راه اندازی این جایگاه 
و ام��کان اش��تغال زایی آن ب��ه بیش از ۲5 نفر به تجهیزات بس��یار 
مطلوب آن اعم از سیس��تم پرداخت الکترونیکی وجه سوخت، کیف 

پول کارت س��وخت، تلمبه های جدید سوخت و امکانات رفاهی آن 
اعم از نمازخانه، سرویس��های بهداشتی زنانه و مردانه ، سوپرمارکت، 
کارواش و تعویض روغن جایگاه اش��اره ک��رد و گفت: این جایگاه با 
آخرین اس��تانداردهای فنی روز دنیا راه اندازی شده است.  ایشان در 
ادامه خاطرنش��ان کردند که بخش سی ان جی این جایگاه نیز بطور 
همزمان به مرحله بهره برداری رسیده است که دارای 6 دیسپنسر با 
ظرفیت ۱500 مترمکعب در ساعت آماده ارائه خدمات به خودروهای 
دوگانه سوز می باشد.  رییس ناحیه افزود: با بهره برداری از این جایگاه 
شمار جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به 85 باب 
و شمار جایگاههای CNG به ۷۱ باب)35 باب دومنظوره و 36 باب 

تک منظوره( رسید. 

اصفهان - قاس�م اسد - سومین جنگ ش��ادی لبخند آب در 
منطقه برخوار و ش��هر دولت آباد با حضور ش��هردار، اعضای شورای 
شهر و بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان دولت آباد برگزار شد. مهرجو 
مدیر آبفا برخوار با ابراز خرس��ندی از استقبال کم نظیر مردم از این 
برنامه آموزشی گفت: در برنامه جنگ شادی لبخند آب شاهد حضور 
 هزاران نفر که ش��امل ک��ودکان و نوجوانان، پدر و مادران هس��تند 
می باشیم که این رویداد برای فعاالن صنعت آب و فاضالب که با انجام 
فعالیتهای فرهنگی دغدغه ترویج مصرف بهینه آب را دارند غنیمت 
است چرا که تک تک اعضای خانواده ها جزء گروههای هدف شرکت 
آبفا برای آموزش مصرف بهینه آب هس��تند. وی با اشاره به هدف از 

برگزاری جنگ ش��ادی لبخند آب در شهر دولت آباد گفت: همه ما 
باید بدانیم که با کاهش بارندگی ها در چندسال اخیر با کمبود آب 
روبرو هستیم پس باید در مصرف آب تجدیدنظر کنیم و بیاموزیم آب 
را بهینه مصرف کنیم مثالً اگر هرکدام از ما روزانه یک لیتر در مصرف 

 آب صرف��ه جویی کنیم در مجموع میلیون ه��ا لیتر در مصرف آب 
صرفه جویی می شود. مدیر آبفا منطقه برخوار گفت: انتظار می رود با 
نمایش گروه عروسکی لبخند آب بتوان روش  درست مصرف کردن 
آب را به کودکان و نوجوانان آموزش داد چرا که اینها آینده س��ازان 
کشور محسوب می شوند و کودکان و نوجوانان خود را از این به بعد 
حامیان آب بدانند به گونه ای که از هر قطره آب نگهداری کنند و مانع 
از هدررفت این مایه حیاتی شوند. مهرجو گفت: شعار برنامه لبخند 
آب »زنده باد زندگی ، زنده باد آب« اس��ت. پس باید همه ما قدردان 
این مایه حیاتی با مصرف بهینه آن باشیم و از حامیان آب می خواهیم 

مصرف صحیح آب را در جامعه ترویج دهند. 

تبری�ز - ماه�ان فالح- همزمان با هفت��ه دولت طرح مجتمع 
آبرساني روستایي بهادرچاي شهرستان بستان آباد با حضور مهندس 
پورمهدي معاون عمراني استاندار، فرماندار، مدیرعامل شرکت آبفار 
استان، بخشدار، مسئولین ارشد استاني و شهرستاني، شوراي اسالمي 
و دهیاري و جمعي از اهالي منطقه طرح مجتمع آبرساني روستایي 
بهادر چاي شهرستان بستان آباد در آذربایجان شرقي افتتاح و مورد 
به��ره برداري قرار گرفت. به گ��زارش  خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عموم��ي و آموزش همگاني آبفار اس��تان، مهندس صمدنژاد 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایي 
اس��تان آذربایجان ش��رقي در آیین افتتاح این پروژه طي س��خنان 
مبس��وطي به گزارش فني این پروژه پرداخت و گفت: در این پروژه 
احداث مخزن ۱300 مترمکعبي، خطوط انتقال ۲۷ کیلومتر، شبکه 
توزیع 3 کیلومتر، تعداد روستاهاي تحت پوشش 8 روستا، منبع تغذیه 

ای��ن مجتمع گالري به طول ۲0 متر و یک حلقه چاه عمیق، حصار 
کشي منابع 600 متر، احداث دو دستگاه پست هوایي و یک کیلومتر 
خط انتقال برق ۲0 کیلو ولت اجرا گردیده اس��ت.  وي تصریح کرد: 
اعتبار هزینه ش��ده براي این پروژه 3 میلیارد و چهارصد و ش��صت 
میلیون تومان اس��ت که با افتتاح این مجتمع آبرساني با جمعیتي 
بالغ بر 5۴۱۷ نفر از آب آشامیدني سالم و بهداشتي برخوردار شدند.  

این مقام مس��ئول یاد آور ش��د: با حضور معاون عمراني استاندار دو 
پروژه دیگري به نام هاي ایستگاه تصفیه آب روستاي ذوالبین و آب 
شرب روستاي احمد آباد افتتاح و سرجمع با اعتباري بالغ بر ۴۴00 
میلیون ریال با جمعیتي در حدود ۱600 نفر از آب شرب سالم بهره 
مند ش��دند. معاون عمراني اس��تاندار ضمن تبری��ک هفته دولت از 
 زحمات مدیرعامل و کارکنان آب و فاضالب روستایي به جهت تالش 
شبانه روزي در این پروژه ها تقدیر و تشکر نمود.وي همچنین افزود: 
بنده قبال اطالع داشتم که این روستاها آب ندارند همیشه آرزو داشتم 
که یک روزي این روستا ها آب داشته باشند االن که به برکت نظام 
جمهوري و با عنایت دولت تدبیر و امید این روستاها آبرساني شدند از 
اهالي درخواست داریم که در مصرف آب صرفه جویي و مصرف بهینه 
نمایند تا در آینده مشکل کمبود آب نداشته باشند البته نا گفته نماند 
که دولت تدبیر و امید توجه ویژه اي به مناطق محروم روستایي دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:

 در هفته دولت بیش از یک هزار و 500 پروژه با اعتباری بالغ بر 
880 میلیارد تومان در آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد 

کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی توسط شرکت برق منطقه ای خوزستان 

شمار جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی منطقه ارومیه)مرکز و شمال استان( به ۸5 باب رسید 

حضور بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان دولت آباد اصفهان در جنگ لبخند آب 

همزمان با هفته دولت صورت گرفت 
افتتاح طرح مجتمع آبرساني روستایي بهادرچاي شهرستان بستان آباد

عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در دولت یازدهم
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از افزایش ۱۴0 
درصدی گازرس��انی روس��تایی و همچنین افزایش 5۲ درصدی خانوارهای بهره مند از نعمت گاز 
طبیع��ی در ط��ول دولت یازدهم خبر داد.   به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اردبیل 
مهندس خدائی ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر با اعالم این خبر افزود: 
گازرسانی به 96۱ روستا در مرداد ماه سال 96 در حالی به افتتاح می رسد که این تعداد افزایش 
۱۴0 درصدی را نس��بت به مرداد ماه س��ال 9۲ نش��ان می دهد.وی افزود : در حال حاضر تعداد 
۴3۲000 مش��ترک از نعمت گاز طبیعی در اس��تان برخوردارند که از این تعداد، ۱0۷000 مش��ترک در طول دولت یازدهم به 
جمع مشترکین شرکت گاز استان پیوسته اند و همچنین گازرسانی به تعداد بیش از ۱۴۷ روستا با اعتباری بالغ بر 3۲0 میلیارد 
ریال در هفته دولت کلنگ آغاز عملیات گازرسانی به زمین زده خواهد شد. مهندس خدائی با بیان اینکه افزایش چشمگیری در 
صنایع برخوردار از گاز طبیعی از 9۷6 واحد در سال ۱39۲ به ۱300 واحد در مرداد ماه سال ۱396 داشتیم افزود: اقدامات انجام 
یافته در خصوص تقویت فشار و تامین گاز پایدار استان از جمله : اتصال خط انتقال ۱6 اینچ پارس آباد به خط انتقال 30 اینچ 
نیروگاه اردبیل در کیلومتر ۲5 در جهت تقویت فشار گاز خط انتقال پارس آباد و همچنین دو طرفه نمودن ایستگاه تقویت فشار 
گاز س��راب- اردبیل  انجام گرفته اس��ت. وی در ادامه افزود: گازرسانی به تمام روستاها و شهرستانها در کل استان به سرعت در 
حال انجام است که انشااهلل با اتمام آنها طی ماههای آتی روستاهای باالی ۲0 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهد شد.    

آغاز عملیات اجرایی پروژه های  هفته دولت شرکت آب منطقه ای گلستان 
در حوزه شهرستان گرگان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - همزمان با آغاز هفته دولت، در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندارگلستان 
 و جمعی از مدیران ادارات اس��تانی و شهرس��تانی، پروژه های شرکت آب منطقه ای در قالب پروژه های عمرانی شهرستان گرگان 
کلنگ زنی ش��د.به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای گلستان، مدیر اداره منابع آب شهرستان های گرگان و آق قال در 
خصوص   آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها در شهرستان گرگان گفت: عملیات اجرایی احداث  مخزن ۲ هزار متر مکعبی آب شرب 
گرگان واقع در محله قلعه حسن  به همراه  یک ایستگاه پمپاژ و 5 کیلومتر خط انتقال آب شرب، الیروبی و ساماندهی  در بازه هایی 
از رودخانه های باغ گلبن، زیارت و نیز  دیواره سازی و ساماندهی  بازه هایی از رودخانه های  انجیراب،  النگدره، زیارت وتقی آباد و 
نیز عملیات تثبیت بستر  در دو مقطع در رودخانه های گرمابدشت و زیارت در قالب ۱۱ پروژه در اولین روز هفته دولت آغاز گردید.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:
تکمیل هتل ورزش گرگان نیازمند تامین اعتبار 5 میلیارد تومانی است

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت تکمیل پروژه نیمه تمام هتل ورزش گرگان نیازمند 
تامین اعتبار پنج میلیارد تومانی است.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گلستان، دکتر بهمن طیبی در نشست خبری بمناسبت 
گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مجری پروژه هتل ورزش گرگان بوده و پنج میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل آن تصویب کرده است.وی افزود: تکمیل هتل ورزش گرگان منوط به تامین اعتبار پنج میلیارد تومانی است 
تا به مناقصه گذاشته شود و با مشخص شدن پیمانکار، روند احداث آن ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: وجود هتل ورزش در گرگان بسیار 
ضروری بوده زیرا این پروژه یکی از نیازهای اصلی ورزش استان است. مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در خصوص پروژه نیمه تمام 
سالن ورزشی 6 هزار نفری کریم آباد گرگان، گفت: مجری این پروژه هم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده که سه 

میلیارد تومان برای ادامه روند تکمیل آن تصویب کرده است.

با حضور استاندار مازندران صورت گرفت
بهره برداری از فاز اول طرح مجتمع گردشگری تفریحی پیرامونی سد شهید رجایی

ساری - دهقان - استاندار مازندران در آئین بهره برداری فاز اول مجتمع گردشگری و تفریحی 
پیرامونی س��د شهید رجایی )تنگه سلیمان( با قدردانی از س��رمایه گذار و دستگاه های حامی این 
 طرح از جمله آب منطقه ای، میراث فرهنگی و فرمانداری از سرمایه گذاری ۴000 میلیارد تومانی 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی در امر گردشگری در ۴ ساله گذشته در مازندران خبر داد.   وی با 
اش��اره به مواهب طبیعی این اس��تان از جمله ۱۲0 رشته رودخانه نقش گردشگری را در امر توسعه 
محوری برشمرد و تصریح کرد: چالش اشتغال را باید با توسعه این مهم برطرف کنیم. دکتر فالح تأکید 
نمود همه باید تالش کنیم تا بروکراسی اداری در این بخش کاهش یابد و کارآفرینان و سرمایه گذاران بتوانند زمینه اشتغال و توسعه 
استان را فراهم نمایند. فالح جلودار تصریح کرد: هدف ما این است که بتوانیم از این امکانات خدادادی که در این استان فراهم شده و 
تأسیساتی که مانند سد این منطقه را به منطقه ای زیبا و گردشگری تبدیل کرده حداکثر استفاده را ببریم و با انجام مطالعات جامع 

در آینده ای نه چندان دور طرح گردشگری از سد تا دریا را در استان عملیاتی کنیم. 

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان طی پیامی 
، هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارکنان متعهد دولت خدمتگزار به ویژه کارکنان سختکوش 
مجموعه آب منطقه ای هرمزگان تبریک گفت.    به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
هرمزگان ، متن پیام مهندس هوشنگ مالیی به شرح زیر است: حمد و ستایش خداوند سبحان را که 
توفیقی نصیب نمود تا به اتفاق جمعی از مردان و زنان بزرگوار، خدمتگزار مردم شریف این سرزمین 
باشیم، عزیزانی که در حوزه های مختلف و در اقصی نقاط کشور در امر خدمت رسانی در صنعت آب 
، تمامی همت خود را به کار گرفته اند تا با انجام خدمت بی منت به بندگان خوب خدا، موجبات رضایت الهی را فراهم نمایند. در 
ایام هفته دولت و روز کارمند قرار داریم که یادآور دولت انقالبی شهیدان رجایی و باهنر است، فرصت را مغتنم می دانم تا به تمامی 
کارکنان عزیز مجموعه آب منطقه ای هرمزگان ؛ مهندسان و تالشگران در حوزه های مختلف تبریک عرض نموده و از زحمات صادقانه 
و اثربخش آنان قدردانی نمایم. اینجانب تمامی همت خود را جزم خواهم کرد تا با همکاری یکایک شما عزیزان ، در راه خدمت رسانی 

به مردم وکسب رضایت خداوند سبحان ، از هیچ کوششی دریغ ننمایم. 
 

 ISO 50001 تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی  
در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد – خبرنگار فرصت امروز - سیامک حیدری )مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ( از تمدید گواهینامه 
سیستم مدیریت انرژی برمبنای استاندارد ISO 50001:2011 خبرداد و گفت: شرکت گاز استان به عنوان یک شرکت پیشرو 
در خدمات گاز رسانی وبا اهتمام به رعایت حقوق تمامی ذینفعان و با توجه به استراتژیهای کالن تعریف شده در سازمان ، از تاریخ 
93/۱۲/۱ با تشکیل کمیته مدیریت انرژی و برگزاری ممیزی انرژی در کلیه ساختمانهای شرکت گاز استان اقدام به استقرار سیستم 
مدیریت انرژی برمبنای استاندارد ایزو 5000۱ نمود و در سال گذشته موفق به کسب این گواهینامه گردید . مدیرعامل شرکت گاز 
 اس��تان با بیان این که در س��ال گذشته با تعریف پروژه های بهبود این شرکت اقداماتی از جمله اصالح فرآیند تأسیسات و نظارت 
قوی تر بر طراحی و اجرای ساختمانهای شرکت برمبنای مبحث ۱9 مقررات ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده است، گفت: در 
این راستا شانزده جلسه تخصصی کمیته مدیریت انرژی تشکیل و بیش از هفتاد موضوع در این زمینه بررسی و تصویب شده است. 
وی همچنین برگزاری جلسات بازنگری مدیریت، بازنگری اهداف اجرایی و پروژه های بهبود عملکرد انرژی، تهیه نرم افزار ثبت مصارف 
انرژی، اصالح فرآیند خرید کاال و نظارت بر خرید تجهیزات انرژی بر، اجرا و توسعه برنامه های آموزش و فرهنگ سازی را از جمله 
اقدامات مهم سیستم مدیریت انرژی سازمان ذکرکرد و از تالشهای بی وقفه همکاران و خصوصا اعضای کمیته مدیریت انرژی تقدیر به 
عمل آورد .  سر ممیز شرکت توف اینترسرت ضمن بررسی کلیه مستندات سیستم مدیریت انرژی، طرح ریزی قوی سیستم مدیریت 
انرژی بر اساس پروتکل IPMVP را یکی از نقاط قوت سازمان دانست و با بیان این که شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری بدون 
عدم انطباق و بدون وقفه موفق به تمدید این گواهینامه میگردد، از تالشهای مدیر عامل و کارکنان این سازمان جهت توسعه و بهبود 

سیستم مدیریت انرژی به عنوان شرکت گاز استانی پیشتاز در این زمینه قدردانی نمود.

برداشت بیش از ۲۳ میلیون بشکه نفت از شرکت غرب طی چهار ماه اول سال
کرمانش�اه -  دش�تی - طی چهار ماه اول س��ال بیش از ۲3 میلیون بش��که نفت از ش��رکت غرب برداشت شد. 
مهندس حاتمی از تولید بیش از ۲3 میلیون بش��که نفت، طی چهار ماه اول امس��ال از ش��رکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب خبر داد و افزود : با تولید واقعی روزانه ۱8۴هزار بش��که نفت ٬در مجموع چهار ماه اول امس��ال ۲3 میلیون 
و 998 هزار و 5۴5بش��که نفت در این ش��رکت تولید ش��ده اس��ت. همچنی��ن در این مدت ح��دود 6۱6میلیون متر 
مکع��ب گاز از میدان تنگ بیجار برداش��ت ش��ده اس��ت. وی از انجام ۱3۴ مورد عملیات م��ورد نیازهای چاههای این 
ش��رکت خب��ر داد و تصریح کرد : طی چهار ماه اول س��ال تع��داد ۱3۴مورد عملیات مورد نیاز چاه ها ش��امل مواردی 
همچون عملیات دس��تگاههای لوله مغزی س��یار،  تعویض و تعمیر ش��یر ایمنی درون چاهی / بررس��ی ستون چاه با 
نمون��ه پرداز اثر بردار،  آزمایش ممیزی فش��ار س��اکن،  تزریق م��واد بازدارنده خوردگ��ی و آزمایش چاه با تفکیک گر 
 س��یار صورت گرفته اس��ت. در ش��ش ماه پایانی امس��ال نیز 9۷مورد عملیات درخواس��تی پیش��نهاد ش��ده اس��ت. 
بر اساس این گزارش حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در استانهای کرمانشاه ، ایالم، لرستان و بخشی 

از استان خوزستان است و دارای شش میدان مشترک،  ۱3 میدان توسعه یافته و ۱۲میدان توسعه نیافته می شود.



در مواقعی که بازاریاب های ایمیلی از تصاویر، گیف ها، فیلم ها 
و دیگر راه های درگیر کردن چشم برای تطمیع کاربران ایمیلی 
خود کالفه می ش��وند، یک راه پایه ای ام��ا مؤثر وجود دارد که 
باعث می شود ایمیل های شما به طور نامحسوسی متمایز باشد؛ 

تایپوگرافی. 
تایپوگرافی دقیقا چیست؟ 

به بیان ساده، تایپوگرافی اشاره دارد به راه هایی که می توان 
یک متن را در داخل یک سند قرار داد. 

به گزارش  ام ب��ی ای نیوز، در بازاریاب��ی ایمیلی، تایپوگرافی 
یک نقش محوری و اساس��ی در ایجاد جذابیت در محصوالت 
و خدمات ش��ما بازی کرده و همچنین تصویر برند شما را نیز 
مس��تحکم تر می س��ازد، اما انتخاب فونت مناسب برای ایمیل 
شما مستلزم ترفند و مهارت های خاصی است. به طور پایه ای، 
چهار دسته بندی از فونت ها برای استفاده در ایمیل وجود دارد: 
«serif»، »Sans serif»، »slab serif/Monogram« و 

 .»calligraphy & brush»

اما با این وجود تنها دانستن این فونت ها کافی نیست. عوامل 
زیادی وجود دارد که می تواند بر انتخاب فونت های ایمیل شما 
تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، صنعتی که با آن مکاتبه می کنید. 
در اینج��ا به چه��ار مورد کلیدی ب��رای انتخ��اب فونت یا 

فونت های مناسب برای ایمیل های تان اشاره می کنیم. 
1- فونت های اصلی و کمکی

Serif و sans serif  )و فونت ه��ای تح��ت وب ک��ه در 
زیرش��اخه این دو دسته بندی می ش��وند(، فونت هایی هستند 
که به وفور در ایمیل ها اس��تفاده می شوند و دلیل کلیدی این 
موض��وع، قابلیت خواندن خوب آنهاس��ت. در مواقعی که قصد 
دارید از یک فونت خاص یا سفارش��ی استفاده کنید، ضروری 

است یک فونت به صورت بکاپ تهیه کنید. 
بعد از اینکه فونت اصلی خود را انتخاب کردید، می توانید به 
دیگر فونت هایی که قصد استفاده از آنها را دارید، نگاه بیندازید. 
به جای انتخاب فونت جدید، می توانید از دیگر فونت های همان 

خانواده فونت اصلی استفاده کنید. 

2- در چارچوب محدوده های ایده آل قرار داشته باشید
هیچ کس دوس��ت ندارد جمله های طوالن��ی که تمام متن 
ایمیل رو می پوش��اند، بخواند و احتمال زیادی وجود دارد که 
کاربران ش��ما اصاًل به متن تان نگاه نیز نیندازند. ش��ش کلمه 
با س��ایزی در حدود 12 تا 14 پیکس��ل برای خواندن از روی 

کامپیوتر دسکتاپ یا موبایل مناسب است. 
3- فواصل خالی مهم هستند

به یاد داش��ته باش��ید 54درصد از کاربران ایمیل خود را از 
روی گوش��ی های خود چک می کنند. فاصله بین دو خط و دو 
کاراکتر، نقش مهمی را در ظاهر کلی یک ایمیل بازی می کند. 

4- رنگ ها و فضای سفید
رنگ ه��ا باعث جلب توجه می ش��وند. اگر موفق ش��وید به 
رنگ های مناس��ب و همچنین ترکیب مناسبی از این رنگ ها 
دس��ت پیدا کنید، شما برنده هس��تید، اما نگه داشتن فضای 
س��فید در اطراف متن تایپوگرافی نیز به هم��ان میزان دارای 
اهمیت است، زیرا باعث می شود به شکل بهتری برجسته شود.

اهمیت تایپوگرافی در ایمیل )اینفوگرافیک(

مدرسه مدیریت

فرمان از کورتانا، اطاعت از الکسا

وقتیمایکروسافتوآمازونمتحدمیشوند

چگونه می توان شرایط سخت 
زندگی را بهتر اداره کرد

با رعای��ت نکاتی که ذهن تان را آرام و ش��ما را 
از عوامل اس��ترس زا دور می کنند، می توانید دید 

بهتری به مشکالت تان داشته باشید. 
به گزارش زومیت، س��ارابی س��ارندرا، مشاور و 
روانش��ناس، در س��ایت Quora در پاسخ به این 
پرسش که «وقتی حس می کنیم همه چیز زندگی 
خالف میل م��ا پیش می رود، چگون��ه می توانیم 
عملک��رد بهتری داش��ته باش��یم؟« توصیه هایی 
براس��اس تجربیات ش��خصی و پزش��کی خود به 
اش��تراک گذاشته و معتقد است با استفاده از این 
راهنمایی ها می توانید احاطه بهتری به مش��کالت 

داشته باشید. 
عجله نکنید

 نخس��تین نکته برای آرامش در شرایط سخت، 
این اس��ت که صبور باشید. به ذهن تان استراحت 
بدهید و یک گام به عقب بردارید. سرعت جریانات 

زندگی تان را کمی کاهش دهید. 
هوشیار باشید

 ب��ا آرام��ش ذهن��ی و هوش��یاری، می توانی��د 
اضطراب تان را پایین بیاورید. به کمک تمرین های 
مدیتیشن احساسات خود را درک و کنترل کنید. 
فکرت��ان را از هم��ه عناصر مزاح��م خالی کنید و 

به آرامی روی خودتان متمرکز شوید. 
خودتان را باور کنید

 مهم نیس��ت ک��ه وضعیت کنونی ت��ا چه حد 
دش��وار اس��ت، در حال حاضر خودباوری و ایمان 
به خود، ضروری ترین چیزی اس��ت که به آن نیاز 
داری��د. م��ا زمانی که با چالش های ب��زرگ مواجه 
می ش��ویم، اعتمادم��ان را به توانایی ه��ای مان از 
دست می دهیم، اما باید بدانید تفکری که افراد در 
ش��رایط بحرانی نسبت به خودشان دارند و درصد 
خودباوری آنهاست که برندگان را از افراد ترسو و 

بی اثر متمایز می کند. 
با افراد مثبت در ارتباط باشید

 ب��ا اف��رادی معاش��رت کنید که ان��رژی مثبت 
ب��ه زندگی تان می آورن��د. به ویژه اگ��ر خانواده و 
دوس��تان تان حس بهتری به شما می دهند، حتماً 
برنامه ری��زی کنید و زمان��ی را با آنها بگذرانید. به 
دوس��تان مثبت و خوش بین زن��گ بزنید. انرژی 

خوب آنها حتماً در شما بازتاب پیدا می کند. 
خوب بخوابید

 هرگز نمی توانید تأثیر شگفت انگیز خواب خوب 
را دس��ت کم بگیرید. خواب، فاکتور فوق العاده ای 
است که حواس ش��ما را تعدیل می کند و شما را 
از استرس رهایی می دهد. اگر به مشکل بی خوابی 
دچار ش��ده اید، یک کتاب غیر داس��تانی انتخاب 
کنید  )ترجیحاً کتابی که تم انگیزه بخشی داشته 
باش��د( و آن را مطالع��ه کنید. احتمال بیش��تری 
وجود دارد که با این روش بتوانید کمی استراحت 

کنید. 
 یک مطلب خنده دار تماشا یا مطالعه  کنید

 ش��کی نیست که در شرایط نامطلوب و دشوار، 
خندی��دن اصاًل کار س��اده ای نیس��ت. با این حال 
توانایی خندیدن در س��ختی ها به تغییر افق دید 
ش��ما بستگی دارد. تماش��ا یا خواندن یک مطلب 
طنز، ذهن شما را از عوامل استرس زا دور می کند 

و سنگینی افکارتان را کاهش می دهد. 
ورزش کنید

 ورزش و تمرین ه��ای فیزیک��ی باعث ترش��ح 
اندورفین در مغز می ش��ود. اندورفین ها مسکن ها 
و محرک های طبیعی بدن هستند که به ما کمک 
می کنند حس خوبی داشته باشیم. از خانه بیرون 
بروید و کمی بدوید. اگر دوس��ت دارید به باشگاه 
بروید ولی مهم این اس��ت که با فعالیت زیاد عرق 
کنید؛ مطمئن باشید که احساس بهتری خواهید 

داشت. 
ویدئوهای انگیزشی TED Talks را تماشا 

کنید
 اغل��ب ویدئوهای TED Talks، در مدت 15 
دقیقه، شما را از انرژی و انگیزه واقعی پر می کنند. 
س��ارندرا با تأکید روی این گزینه می گوید:«حتی 
در شرایطی که صرفاً ناراحت هستید، این ویدئوها 

به تغییر خلق شما کمک می کنند.«
از یک یتیم خانه یا آسایشگاه دیدن کنید

 خیلی از اوقات، مش��کالت ما آنقدر هم که فکر 
می کنی��م بزرگ نیس��تند. با بازدی��د از نواخانه یا 
آسایشگاه ها، می توانید متوجه شوید که میلیون ها 
نفر، دوس��ت دارند در همین نقطه ای باش��ند که 

شما آن را وخیم می دانید. 
کمتر حرف بزنید

 نکته آخر اینکه وقتی حس می کنید همه دنیا 
علیه شماس��ت، ت��الش کنید زبان ت��ان را کنترل 
کنید. برای اجتناب از هرگونه اس��ترس یا آسیب 
بیش��تر، کمتر صحبت کنید. همانطور که از قدیم 
گفته اند، پیش از حرف زدن، خوب فکر کنید. این 

نکته مهم یقیناً به کمک شما می آید. 
 INC :منبع

مدرسه کسب وکار

نام استارت آپ: کاویمو
kavimo.com :وب سایت

سال تاسیس: 1۳۹۶
موضوع: ابزاری برای میزبانی، بازاریابی و تجزیه و تحلیل ویدئوهای شما

توضیح بیش�تر:کاویمو سرویس میزبانی )آپلود( ویدئو است 
که به ش��ما کمک می کند ویدئوهای خود را آپلود کنید و آنها 
را در هر جایی به اش��تراک بگذارید. همچینین با ارائه جزئیات 
آمار ویدئوی شما، اطالعات مش��اهده ویدئو را به صورت کامل 
ارائه می کند؛ اطالعاتی از قبیل مشاهده کنندگان، تا چه زمانی 
از ویدئو مش��اهده شده است و در کدام قسمت از ویدئوی شما 
خارج ش��ده اند. و ده ها خدمات دیگر مانند سفارش سازی پلیر 
بر اساس سلیقه ش��خصی، قفل گذاری برای عدم دانلود ویدئو، 

آهنربای ایمیل، دکمه دعوت به اقدام روی ویدئو و ... .

ویدئوهای خود را آپلود کنید

معرفی استارتاپ

مایکروس��افت و آمازون توافق کردند تا دس��تیارهای 
دیجیتالی خودش��ان یعنی کورتانا و الکس��ا را با یکدیگر 
ترکیب کنند. به گزارش نیویورک تایمز، کاربران الکس��ا 
در دس��تگاه های مختلف می توانن��د کورتانا را به خدمت 

بگیرند و بالعکس. 
به گزارش دیجیاتو، البته شیوه استفاده از این دو ابزار 
در ابتدا برای کاربران کمی عجیب خواهد بود؛ مثال باید 
بگویید «الکس��ا، کورتانا را باز کن« تا دستیار دیجیتالی 
مایکروسافت به اجرا درآید. به همین صورت بیان عبارت 
«هی کورتانا، الکس��ا را باز کن« دستیار هوشمند آمازون 

را فعال خواهد ساخت. 

این یکپارچگی بین دو پلتفرم، به کاربران الکس��ا اجازه 
می ده��د به برخی از ویژگی ه��ای منحصر به فرد کورتانا 
دس��ت یابند. مثال دستیار مایکروس��افت به نرم افزارهای 
مجموعه آفیس دسترس��ی دارد و بنابراین الکس��ا هم به 
واس��طه کورتانا می تواند چنین قابلیتی را به دست آورد. 
از طرفی، کاربران اکوسیستم مایکروسافت هم می توانند 

به مجموعه قابلیت های پرشمار الکسا دست یابند. 
این اقدام از س��وی ه��ر دو کمپان��ی غیر منتظره بود؛ 
مایکروس��افت چند وقتی اس��ت که اس��پیکر اختصاصی 
مجهز به کورتانا را با همکاری ش��رکت هارمان کاردن در 
دس��ت توسعه دارد و می خواهد دستیار صوتی خودش را 

درون خودروها، ترموس��تات ها و دیگر ابزارهای هوشمند 
قرار دهد. 

در شرایط کنونی، آمازون، مایکروسافت، اپل و گوگل، 
چهار رقیب اصلی در حوزه دس��تیارهای صوتی محسوب 
می ش��وند و سامس��ونگ هم به تازگی در این حوزه قدم 

گذاشته است. 
همکاری مایکروس��افت و آمازون می تواند شرکت های 
دیگ��ر را هم وادار س��ازد تا رویکرد مش��ابهی را در پیش 
گیرن��د، ضمن اینکه «جف ب��زوس« مدیرعامل آمازون و 
«ساتیا نادال« مدیرعامل مایکروسافت هم از پیوستن اپل 

و گوگل به جمع شان استقبال کرده اند. 

برای مطالعه 774 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: ابتدا باید از نظر طراحی و گرافیک 
سایت و رابط کاربری مطمئن باشید همه چیز در بهترین 
ش��رایط ق��رار دارد. با متخصصان مش��ورت کنید و اگر 
نقطه ضعفی در ای��ن خصوص وجود دارد قبل از هرگونه 
فعالیت برای توس��عه آن را برطرف کنید. بعد از آن یک 
کمپین بازاریابی برای خود تعریف کنید. در این زمینه نیز 

از مشاوران زبده بهره بگیرید. کمپین شما باید متناسب 
با فعالیت تان و مخاطبان ش��ما طراحی و تدوین ش��ود. 
کمپین ش��ما باید ترکیبی از بازاریابی محتوایی، بنرهای 
تبلیغاتی و... در رس��انه های مختلف مرتبط و پربازدید و 
ش��بکه های اجتماعی باشد. تجربه نش��ان داده است که 
تبلیغات در رس��انه های دیجیتال برای کس��ب و کارهای 
اینترنتی مناس��ب تر اس��ت. زمانی از س��ایر ش��یوه های 
تبلیغات��ی مانند بیلبورد و روزنامه ها اس��تفاده کنید که 

بیشتر جنبه اعتباری برای شما داشته باشد. 
همچنی��ن باید به این موضوع توجه داش��ته باش��ید 
که آنچه برای ش��ما مش��تریان وفادار ب��ه همراه خواهد 
داش��ت و موجب بزرگ شدن کس��ب و کار شما می شود، 
کیفیت محص��والت و خدمات شماس��ت. همانند همه 
کسب و کارهای فیزیکی، کسب و کارهای اینترنتی نیز برای 
پیشرفت و ماندگاری باید خدمات و محصوالت خوب به 

مشتریان ارائه کنند. 

توسعه کسب وکار اینترنتی

پرس�ش: مدیر یک کسب و کار اینترنتی هس�تم. می خواهم کارم رونق یابد و فعالیتم را توسعه بدهم. چه کار باید انجام 
بدهم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )5(
مکان مناسب، افراد خبره 

شماره های قبل براتون نوشتم که یک شبه نمیشه پولدار 
شد و این خیلی مهم است که صبر و حوصله داشته باشید. 
گفت��م برای راه اندازی ی��ه کار تولیدی به چه مواردی باید 
توجه کنید. تو این شماره می خواهم درباره کسب و کارهای 

خدماتی براتون بنویسم. 
کار خدماتی:  کار خدمات��ی دارای اصول و قاعده های 
 خاص خودش��ه. اگ��ه مایلی در این زمین��ه کار کنی باید 
فوت و فن کار رو یاد بگیری. در عصر ما کارهای خدماتی 

هر روز داره بیشتر رواج پیدا می کنه. 
برخی کاالها باید از محل تولید به محل مصرف برس��ه. 
وظیفه این انتقال به عهده کسب و کارهای خدماتیه. یکی 
سیب زمینی کش��ت و برداشت می کنه یکی هم باید اونو 
ب��ه میدون تره بار برس��ونه. یا یکی می��اد یه فضا و حجم 
مج��ازی می خره و یک��ی دیگه دفتری ب��از می کنه و این 
فضا را به عنوان مث��الً اینترنت در اختیار مردم قرار می ده. 
یا خدمات بیمه و تلفن هم از همین جنس کاراست. یعنی 
کار تولید رو کس دیگه ای انجام می ده. س��ازمان خدماتی 
وظیفه نگهداری موقت، انبارداری، بسته بندی و درجه بندی 

را به عهده می گیره. 
اگ��ه تو دوس��ت داری پابه پای کارهای تولیدی باش��ی 
ام��ا خ��ودت کار تولیدی نکنی می تونی دفتر و دس��تکی 
راه بن��دازی و با آدم ها و ماش��ین ها خدماتی رو در اختیار 
م��ردم بذاری و در واقع پ��ل ارتباطی میون تولید کننده و 
مصرف کننده باشی. اما برای اینکه کسب و کار خدماتی راه 

بندازی به چند تا نکته جهت یادآوری اشاره می کنم.
اول: مکان مناسب برای فعالیت 

برای کار خدماتی باید مکان مناسبی برای فعالیت داشته 
باشی. اگر کارت در زمینه خدمات بیمه است طبیعتا باید 
جایی رو انتخاب کنی که در تیررس چش��م مردم باش��ه. 
البته اگر در طبقه دهم یک س��اختمان اداری هم فعالیت 
کنی طبعا با بازاریابی و تبلیغات مشتریان خاص خودت رو 
داری اما اینو هم بدون که بعضی ها وقتی از کنار مغازه ات 
رد می شن یادشون می افته که باید مثاًل ماشین و خونه رو 
بیمه کنن یا بیمه عمر بش��ن. به هر حال داشتن یه مکان 
مناسب و در دسترس مردم بهتر از محلی است که در دید 
مردم نباش��ه. اما برخی کارهای خدماتی الزم نیس��ت که 
حتماً در کوچه و خیابون باشه، می تونه در بیرون شهر باشه 
و گاهی باید حتماً در خارج از ش��هر کارت رو راه بندازی. 
مثاًل اگه می خوای مرغداری راه بندازی تو کوچه و خیابون 
که نمی ش��ه این کار رو بکنی، باید بری خارج شهر. به هر 
صورت برای هر کاری یه جای مناسب الزمه تا بتونی از اون 
طریق درآمد خوبی داشته باشی. سال ها قبل یه لطیفه ای 
بین مردم دهن به دهن می ش��د. می گفتن فالنی تعویض 
روغن باز کرد و دید اصاًل مش��تری نداره. یک روز گذشت، 
دو روز گذشت، یک ماه گذشت. خالصه ناراحت شد و این 
مس��ئله رو با یکی از دوستاش درمیون گذاشت. دوستش 
ازش پرس��ید مغازه تعویض روغنت کجا هست. گفتش تو 
پاس��اژ فالن طبقه سوم.... شما فکر می کنید این آقا محل 

مناسبی برای کار داشت؟! 
دوم: به کار گرفتن افراد خبره 

در ابتدای کس��ب و کارت باید خودت سر کار باشی. اگه 
قصدت سرمایه گذاری هس��ت، مسئله ای دیگه هست، اما 
اگه می خوای کار کنی باید صبح تا شب سر کارت باشی و 
خودت کامالً بر کار نظارت کنی. هیچ کس به اندازه خودت 
دلش به حال کار و س��رمایه ات نمی س��وزه. باید همه چیز 
رو رصد کنی، مبادا کمبود یه چیزی باعث بش��ه تو نتونی 
موفق بشی.  در کنار خودت افراد امین و کاربلد رو استخدام 
کن. از اس��تخدام پسر دایی، پسر عمو، دختر عمه و دختر 
خاله پرهیز کن. اینا کار نمی کنن و فقط موجب عذاب تو 

می شن. البته موارد استثنا رو کنار می ذاریم. 
من تو یه ش��رکتی به مدیرعامل مش��اوره می دادم. اول 
خب کس��ی رو نمی ش��ناختم. بعداً دیدم مثاًل هشت نفر 
فامیلی اونا با فامیلی مدیرعامل یکیه. هفت نفر از اقوام خانم 
مدیرعامل بودند و بقیه هم سفارش دوست و فامیل. تقریباً 
هشتاد درصد کاربلد نبودن اما غیرت داشتن، تا می گفتم 
مدیریت باید مدیریت کاردان باشد یه دفعه می دیدم همه 
دارن اعتراض می کنن. چون یا داشتم راجع به عموشون یا 
دایی شون یا ... حرف می زدم. آقاهه یه پول و پله ای از باباش 
بهش ارث رس��ید با اون یه کار بسته بندی راه انداخته بود. 
سهم بازارش تقریباً یک درصد بود. خالصه یه دورهمی بود. 
تو اگه می خوای در کس��ب و کارت موفق بش��ی یکی از 
کارها استخدام آدمای توانا و کاربلد باید بشه. به بچه های 
فک و فامیل هم کاری نداش��ته باش. اگه خواس��تی اعانه 
کنی بذار تو خونه ش��ون بش��ینن و تو ماهانه براشون پول 
واریز کن. تو کارت آدمایی رو بیار که این کاره باشن. حتی 
اگه دختر و پسرت هم کاربلد نیستن به خودت و اونا ظلم 
نکن، بذار اس��تراحت کنن و تو خرجشونو بده، این جوری 
الاقل یه درآمدی داری اما با وجود فک و فامیال نمی تونی 

دو زار پول دربیاری. 
ادامه دارد. . . 

آداب کسب و کار 

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

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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