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با اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی

 نقدینگی به کدام سو
هدایت می شود؟

فرصت امروز: با اجرای بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود 15درصدی در سپرده های 
بلند مدت و نرخ س��ود 10درصدی در س��پرده های کوتاه مدت، این پرسش مطرح است که کاهش نرخ سود بانکی 
تا چه اندازه می تواند بر بازارهای دیگر اثرگذار باش��د؟ پیش از این بس��یاری بر این باور بوده اند که متوازن نبودن 
نرخ تورم و نرخ س��ود بانکی از جمله آس��یب های اقتصاد ایران بوده است. گرچه بانک مرکزی اعالم کرده که ارائه 

پیشنهادات خاص و دور زدن بخشنامه ابالغی، جریمه ای سنگین برای بانک های متخلف به همراه...

از خام فروشی
به آینده فروشی

 گذاری 30ساله بر مداخله نهاد دولت
در اقتصاد ایران به روایت فرشاد مومنی
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خأل  »پول خارجی« در صنعت خودروسازی

SEO آینده
به دنبال شریکی برای خود باشید 

با آمادگی کامل برای جذب سرمایه گذار اقدام کنید
بهبود نرخ وفاداری مشتری  به سبک جف بزوس

تفاوت های بازاریابی و تبلیغات و علل لزوم آنها
انرژی بخشی به برند و بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ادی کیو از سرپرستی تیم 
توسعه سیری برکنار شد

یادداشت

یادداشت

مهدی پازوکی
 تحلیلگر اقتصادی

4  گزارش ضروری

از  1-ارائ��ه گزارش��ی جامع 
وضعی��ت درآمده��ای مالیاتی 
اول  ماه��ه  ش��ش  در  دول��ت 
سیس��تم  طراح��ی  و  امس��ال 
مالیاتی کارآمد برای جلوگیری 
از ف��رار مالیات��ی از مهم تری��ن 
اولویت ه��ای وزارت اقتص��اد و 
دارای��ی دولت دوازدهم اس��ت. 
مالیاتی  درآمده��ای  افزای��ش 
کاه��ش  منظ��ور  ب��ه  دول��ت 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی 
همیش��گی  اولویت ه��ای  از 
اقتصاد  وزارت  و  دولت هاس��ت 
و دارایی دول��ت دوازدهم باید 

به طور وی��ژه برنامه ای 
را که ...

بدون تردید حضور و عاملیت 
دولت ه��ا در اقتص��اد باید دارای 
ادل��ه متقن قانونی ی��ا اقتصادی 

ویژگ��ی  از  و  ب��وده 
مددرسانی...

حسن سبحانی
  اقتصاددان

و استاد دانشگاه تهران
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آثار زیانبار فربه شدن 
بخش های غیرمولد در اقتصاد
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6
گروه شرکت های شاتل با راه اندازی تجاری خدمات موبایلی 

و ثابت خود عماًل وارد رقابت در عرصه این خدمات 
در کشور شد...

 ورود یک اپراتور مجازی
به عرصه مخابراتی کشور



اقتص��اد  در  دول��ت  مداخل��ه 
موضوعی بود که فرش��اد مومنی 
در نشس��ت »مؤسس��ه مطالعات 
دین و اقتصاد« ب��ه آن پرداخت؛ 
او آماره��ای نگران کنن��ده ای هم 
درباره مداخل��ه دولت در اقتصاد 
و هم درباره شاخص های توسعه 
در ایران ارائه داد. نگاه مومنی در 
بحث مداخله دول��ت در اقتصاد، 
متمرک��ز بر دوران دفاع مقدس و 
اجرای برنامه تعدیل ساختاری در 
سال های پس از جنگ بود، اما او 
در این مسیر گریزی به دولت های 
بعد نیز زد و رویکرد آنها در رابطه 
ب��ا مداخل��ه در اقتص��اد را نه در 
جه��ت توس��عه بلکه در مس��یر 
انحط��اط و اضمحالل دانس��ت. 
استاد دانش��کده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی مدعی است که 
اجرای برنامه تعدیل ساختاری در 
سال های پس از پایان جنگ که 
به بهانه کاهش دخالت دولت در 
اقتصاد اجرایی شده بود، نه تنها به 
مداخله کمتر دول��ت در اقتصاد 
منجر نش��ده، بلک��ه تصدی گری  
دولت��ی را نیز در س��ه دهه اخیر 
افزایش داده اس��ت. در حقیقت، 
مومن��ی به عن��وان اقتصاددان��ی 
نهادگرا در همه سال های گذشته 
از جمله منتقدان سیاست تعدیل 
ای��ران  اقتص��اد  در  س��اختاری 
بوده و این نشس��ت نی��ز به نقد 
او از اس��تمرار سیاس��ت تعدیل 
س��اختاری در دولت های پس از 

جنگ اختصاص داشت. 
مومن��ی به گزارش پیوس��ت 
قان��ون برنامه توس��عه اول پس 
از انقالب اش��اره ک��رد و گفت: 
»ویژگی این س��ند این اس��ت 
که توس��ط کس��انی تهیه شده 
که نسبت به مدیریت اقتصادی 
رادی��کال  نق��د  جن��گ  دوران 
مهم تری��ن  ج��زو  و  داش��تند 
منتق��دان عملکرد دوران جنگ 
بوده ان��د. در این س��ند آمده در 
حالی که ش��اخص کلی مداخله 
دول��ت در س��ال ١٣٥٦ معادل 
٦٣ درصد بوده اس��ت، در سال 
١٣٦٧ ای��ن عدد ب��ه ٤٠درصد 
با این همه آنچه  رسیده اس��ت. 
اتف��اق افت��اده این اس��ت که از 
س��ال ١٣٧١ تا به ام��روز اندازه 
مداخل��ه دولت در اقتصاد هرگز 
از ٦٠ درصد کمتر نبوده، اما در 
دولت احمدی نژاد این ش��اخص 
از مرز ٨٠ درصد نیز عبور کرد.«

ب��ه گفت��ه مومن��ی، دول��ت 
روحانی هم همین مسیر را ادامه 
داده و به هیچ  وجه شاهد اصالح 
رویه های منحط و ضد توسعه ای 
در دول��ت یازده��م نبوده ای��م،  
»دس��تاورد این بازارگرایی برای 
ما یک اقتصاد سیاسی است که 
در آن هر کس ک��ه در خدمت 
امنیت و توس��عه ملی قرار دارد 
بای��د بیش��ترین محدودیت ه��ا 
و فش��ارها را تحم��ل کند و هر 
کس به فعالیت های رانت جویانه 
برخورداری ه��ای  می پ��ردازد، 
انتخاب هایی  می یابد.  غیرعادی 
که حس��ن روحانی چ��ه از نظر 
جهت گیری و چ��ه از نظر افراد 
صورت داده است، این دلگرمی 

را به وجود نمی آورد.«
مداخله دولت؛ بزرگ ترین 
نیروی محرکه توسعه یا 

بزرگ ترین عامل اضمحالل
نهادگ��را  اقتص��اددان  ای��ن 
توس��عه  نظریه های  به  س��پس 
اش��اره کرد و گف��ت: »امروز در 
این  بین نظریه پردازان توس��عه 
اتفاق نظ��ر وجود دارد که کانون 
توضیح  دهنده موفقیت ها یا عدم 
موفقیت  دولت ه��ا، انتخاب های 
جهت گی��ری  و  راهب��ردی 
سیاستی آنهاست. بر این اساس، 
دولت به صورت  بالقوه براساس 
نوع جهت گیری های سیاس��تی 

بزرگ تری��ن  می توان��د  ه��م 
نیروی محرکه توس��عه باش��د و 
ه��م بزرگ ترین عام��ل حرکت 
ب��ه س��مت اضمح��الل. از نظر 
اقتصاد سیاس��ی، این دو گزینه 
جلوه ه��ای عریان خ��ود را روی 
سرنوش��ت  م��ردم،  معیش��ت 
بنگاه ه��ای تولی��دی، بنیه مالی 
دول��ت و غیرمولده��ا به وضوح 

نشان می دهد.«
مداخل��ه   جهت گی��ری  ام��ا 
دول��ت در اقتصاد ای��ران از نظر 
مومن��ی، هم��واره ب��ه س��مت 
ب��وده  انحط��اط  و  اضمح��الل 
تا نیروی محرکه توسعه؛  است، 
»آنچه تکان دهنده اس��ت اینکه 
ت��ا س��ال پایانی جن��گ از کل 
مداخله های دول��ت در اقتصاد، 
از ٤٥درص��د مداخله ها  بی��ش 
حاکمیت��ی ب��وده اس��ت. یعنی 
سهم تصدی گرایانه دولت تقریباً 
همت��راز ب��وده ب��ا مداخله های 
حاکمیت��ی، ام��ا ط��ی نزدیک 
ب��ه ٣٠ س��ال گذش��ته مرتب 
دول��ت از انجام مس��ئولیت های 
حاکمیت��ی طفره م��ی رود و بر 
تصدی گرایانه  مداخله های  ابعاد 

اضافه می کند.«
بازارگرایی  مومن��ی،  گفته  به 
تعدیل س��اختاری  و سیاس��ت 
در دوران پس از جنگ، موجب 
در  انحط��اط  بی س��ابقه ترین 
ایران  اقتصاد سیاس��ی  عملکرد 
ش��ده اس��ت. به گواه او، برنامه 
تعدیل س��اختاری پس از جنگ 

برخالف آنچه کم کردن س��هم 
دول��ت در اقتصاد ای��ران عنوان 
ش��ده، نب��وده و همانط��ور که 
آمارها نش��ان می ده��د مداخله 
دولت بیش��تر و افزون تر ش��ده 
اس��ت و از جمل��ه آس��یب های 
این مداخله نیز ن��وع رویکرد و 
جهت گیری دولت در مداخله با 

اقتصاد بوده است. 
او در توضی��ح بیش��تر ای��ن 
مرک��ز  گ��زارش  ب��ه  مطل��ب 
اشاره کرد  پژوهش های مجلس 
و گف��ت: »در این گزارش آمده 
ک��ه نس��بت کل��ی هزینه های 
حاکمیت��ی دول��ت ب��ه تولی��د 
ناخالص داخلی ١٧درصد است. 
در حال��ی که برای کش��ورهای 
اروپای غربی این نس��بت باالی 
در  یعن��ی  اس��ت.  ٤٥درص��د 
شرایطی که ما کشوری در حال 
توس��عه هس��تیم و در قیاس با 
بیشتر  بس��یار  کشورهای غربی 
نیاز داری��م که دول��ت در امور 
حاکمیتی مسئولیت بپذیرد، اما 
در راس��تای اجرای طرح منحط 
تعدیل س��اختاری، دولت مرتبا 
از هزینه های حاکمیتی کاس��ته 
و به ام��ور تصدی گ��ری افزوده 
اس��ت، به طوری که در ١٠ سال 
گذش��ته س��هم امور حاکمیتی 
در کل مداخله ه��ای دول��ت در 
اقتص��اد همواره بین یک س��وم 
مداخله ه��ای  یک چه��ارم  ت��ا 
ب��وده  دول��ت  تصدی گرایان��ه 
آن  نش��ان دهنده  ای��ن  اس��ت. 

اس��ت که چون امور حاکمیتی 
اموری بسترس��از برای توس��عه 
محس��وب می ش��وند، دولت در 
این زمینه طف��ره می رود و این 
مس��ئله چش��م اندازهای توسعه 
را تی��ره می کن��د. از آن ط��رف 
در  تصدی گرایانه  مداخله ه��ای 
حال افزایش است و از میدان به 
در کردن بخش  خصوصی مولد 

را اجتناب ناپذیر می کند.«
نقد سیاست تعدیل 

ساختاری در اقتصاد ایران
به گفته مومنی، نزدیک به سه 
دهه اس��ت که مدیریت توسعه 
مل��ی در ای��ران، راه نجات خود 
را از کان��ال تعدیل س��اختاری 
دنب��ال می کن��د و ک��م و بیش 
عناصری از این بس��ته سیاستی 
را در دستور کار قرار داده است؛ 
»هر کس الفبای توسعه را بداند 
می فهمد مداخله های حاکمیتی 
دولت نه تنها نامطلوب نیس��ت، 
بلکه بیش��ترین نق��ش را برای 
بسترس��ازی توس��عه دارد ولی 
٣٠س��ال  ح��دود  ط��ول  در 
گذش��ته مرتبا دول��ت از انجام 
حاکمیت��ی  مس��ئولیت های 
طفره م��ی رود و بر تصدی گری 
می افزای��د. یعن��ی بازارگرایی از 
ای��ن زاویه هم اقتصاد سیاس��ی 
ایران را با بی سابقه ترین انحطاط 
در عملکرد مواجه کرده است.«

اقتص��اد  اس��تاد  گفت��ه  ب��ه 
طباطبای��ی  عالم��ه  دانش��گاه 
»ب��ا آغاز اج��رای برنامه تعدیل 

خام فروش��ی  دیگر  س��اختاری 
ه��م تکاف��وی هزینه های دولت 
را نمی ده��د و دولت به س��مت 
آینده فروش��ی روی آورده است. 
منظ��ور از آینده فروش��ی ه��م 
وام گی��ری داخل��ی و خارج��ی 
برای گذران ام��ور جاری دولت 
اس��ت. دولت امروز به شرایطی 
رس��یده و همین که بتواند سر 
موعد حقوق کارکنان را بپردازد 
احس��اس موفقی��ت می کن��د و 
ب��رای کارهای  دیگ��ر چی��زی 
عمرانی، س��المت، بهداشت و... 

باقی نمی ماند.«
ب��ه بی��ان دیگ��ر، درآمدهای 
دول��ت در ایران ب��ه جای اینکه 
صرف توسعه زیرساخت ها شود، 
به هزینه ه��ای جاری اختصاص 
پی��دا می کند و ای��ن یکی دیگر 
از آس��یب های دولت بزرگ در 
اقتص��اد ایران اس��ت. البته این 
رفت��ار به س��بقه تاریخ��ی نهاد 
دولت در ای��ران نیز بازمی گردد 
ک��ه از جمله ویژگی ه��ای آن، 
قانون گری��ز بودن دولت اس��ت 
و باوج��ود تدوی��ن چش��م انداز 
2٠ س��اله، برنامه های پنج س��اله 
توس��عه و برنامه های یک س��اله 
تحت عن��وان بودج��ه، هیچ گاه 
اراده ای واقع��ی برای اجرای این 

برنامه ها وجود نداشته است. 
مومنی بار دیگ��ر به گزارش 
مرک��ز پژوهش ها اس��تناد کرد 
و گف��ت: »مرک��ز پژوهش ه��ا 
یک مقایس��ه بین المللی از باب 
مس��ئولیت های مال��ی دول��ت 
در ح��وزه س��المت و آموزش 
عمومی میان ایران و کشورهای 
دنی��ا انجام داده اس��ت. در این 
گ��زارش آم��ده ک��ه در س��ال 
2٠١2 به عن��وان آخرین س��ال 
درآمده��ای نفتی ب��االی ١٠٠ 
دالر، درحال��ی ک��ه میانگی��ن 
جهانی از سهمی از درآمدهای 
خرج شده برای آموزش عمومی 
٤/٤ درص��د بوده، در ایران این 
نس��بت ٣/2درصد بوده اس��ت. 
همچنی��ن در س��ال 2٠١٤ در 
حالی که میانگین جهانی سهم 
به  س��المت  دولتی  اعتب��ارات 
معادل  داخلی  ناخال��ص  تولید 
٦درصد بوده، این نس��بت برای 
ایران 2/٨ درص��د یعنی کمتر 
از نصف میانگی��ن جهانی بوده 
اس��ت. این یعنی در دو بخش 
آم��وزش و س��المت، روند ١٠ 
س��ال گذش��ته ای��ران دقیق��ا 
برخالف آنچ��ه در جهان اتفاق 

افتاده، بوده است.«
مومن��ی در پای��ان، گریزی 
به ش��رایط اقتصاد ای��ران در 
سال های جنگ هشت ساله نیز 
زد و با مقایسه آن با پیامدهای 
سیاس��ت تعدیل ساختاری در 
سال های بعد گفت: »در دوره 
جنگ وقت��ی دول��ت مداخله 
می ک��رد مردم احس��اس رفاه 
می کردن��د و تولیدکنن��دگان 
کار می کردن��د،  راحت��ی  ب��ه 
ام��ا در دوره پ��س از جنگ به 
مداخله های  افزای��ش  موازات 
دولت، مرتب از کیفیت زندگی 
مردم کاس��ته می ش��ود. وقتی 
این رویک��رد در اوضاع جنگی 
جواب داده اس��ت ب��ه طریق 
اولی در شرایط غیرجنگی نیز 
جواب می ده��د. اما موضوعی 
که وج��ود دارد اینک��ه ما در 
عرصه مدیریت جنگ با تغییر 
روب��ه رو ش��دیم،  ایدئول��وژی 
یعن��ی به جای اینک��ه عدالت 
اجتماع��ی و مش��ارکت فعال 
مردم در سرنوش��ت اقتصادی 
و اجتماع��ی در اولویت باش��د 
در چارچ��وب ط��رح تعدی��ل 
س��رمایه داری  س��اختاری، 
اولویت پیدا کرد و این فالکتی 
که کش��ور با آن روبه رو ش��ده 
و انواع بحران های��ی که با آن 
روبه رو هس��تیم، دستاورد این 

تغییر ایدئولوژی است.«

گذاری 30ساله بر مداخله نهاد دولت در اقتصاد ایران به روایت فرشاد مومنی
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مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
گزارش داد

۱0 فرمان برای رونق بخشی مسکن
مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری در 
گزارش��ی عوامل رکود ساخت وس��از را بررس��ی کرده و 
اجرای ١٠ فرمان برای رونق بخش��ی به مس��کن را الزم 
ش��مرده اس��ت. در این گزارش که بخش��ی از مجموعه 
گزارش های مربوط به »اقدامات وزارت راه و شهرس��ازی 
در س��ال های 92 تا 9٥« اس��ت، رکود ساخت وساز طی 
چهار س��ال گذش��ته ناش��ی از سه عامل ش��کل دهنده 
سونامی س��اختمانی در سال های ٨9 تا 92 عنوان شده 
ک��ه پیامد آن، در س��ال های اواس��ط 92 تاکنون باعث 
شده بازار مسکن با  »رژیم اجباری الغری« برای تعیین 
تکلیف مازاد عرضه در بخش لوکس ها و فروش تدریجی 

در بخش واحدهای مصرفی مواجه شود. 
همچنین در این گزارش، س��ونامی ساخت وسازهای 
مس��کونی و غیرمس��کونی در دوره قب��ل از اس��تقرار 
دول��ت یازدهم، ناش��ی از »ورود قابل توج��ه منابع مالی 
بخش خصوصی و بس��یاری از نهاده��ا و بانک ها به بازار 
سرمایه گذاری ملکی در س��ال های سرکوب مالی، ورود 
منابع پرقدرت بانک مرکزی به ساخت وس��از  )مس��کن 
مهر( و همچنین فروش تراکم مازاد توسط شهرداری ها« 
اعالم ش��ده است که مجموعه این سه عامل باعث شده 
ساخت وس��ازهای مغایر الگوی تقاضای مصرفی، به ثبت 
رکود بیش��ترین عرضه س��االنه ملک در تهران و کشور 
منجر ش��ود. همچنین تبعات این س��ونامی در سال 9٥ 
باعث رش��د تعداد خانه های خالی و بالاس��تفاده از ٦/١ 

میلیون واحد در سال 9٠ به ٦/2 میلیون واحد شود. 
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
قب��ل از پرداختن به برنامه های راهبردی دولت دوازدهم 
برای بخش مس��کن، ٥  »نقطه تاریک« این بخش را در 
اتاق ظهور ق��رار داده و به ابهامات ناظران و فعاالن بازار 
مل��ک درباره  »رکود دوطرف��ه«، »محرک های کم اثر«، 
»کندسازی در بافت فرس��وده«، »عارضه مزمن مسکن 
مهر« و »وعده اجرای مسکن اجتماعی« پاسخ داده است. 
در این بررس��ی همچنین چهار چال��ش کلیدی بخش 
مسکن و ساختمان فهرست شده و در نهایت ١٠فرمان 
برای دستیابی به رونق پایدار و غیرتورمی در حوزه خرید 
و س��اخت مسکن با هدف »تس��هیل صاحب خانه شدن 
خانه اولی ها و کاهش جمعیت بدمسکن، ساماندهی بافت 
فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی« اعالم شده است. 

وقت اقدام برای اجرای ۱0 فرمان
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
درباره نحوه مداخله دولت در بخش مسکن برای حذف 
نق��اط تاریک و رفع چالش های درون بازار ملک نش��ان 
می ده��د: ١٠ فرم��ان برای دگرگون��ی مثبت در بخش 
پ��ر چالش اقتص��اد باید طی این دوره ب��ه اجرا دربیاید. 
نخستین فرمان در مسیر هدایت بازار مسکن به فاز رونق، 
در »انعطاف بخش��ی به سبد تسهیالت مسکن« خالصه 
می شود تا انواع »تسهیالت در استطاعت« برای گروه های 
مختلف تقاضا و همچنین سازنده ها، وارد بازار شود. برای 
این منظور، برنامه راهبردی »بازسامان نظام تسهیالتی و 
ایجاد تناسب و انعطاف در آن« طراحی و به متولی بخش 

مسکن و سیاست گذار پولی پیشنهاد شده است. 
 فرمان دوم، »توس��عه بازار تسهیالت رهنی« از مسیر  
»انتش��ار اوراق رهن ثانویه« به منظ��ور »بازیافت منابع 
اولیه تبدیل ش��ده به وام خرید مس��کن« را هدف قرار 
داده است. در حال حاضر دارایی غیرقابل دسترس بانک 
عامل بخش مسکن از محل تسهیالت پرداخت شده به 
خریداران مسکن طی سال های گذشته، حدود ١٠٠هزار 
میلیارد تومان اس��ت که در فاصله ١2 تا ١٥ س��ال، در 
قال��ب پرداخت اقس��اط ماهان��ه، به بان��ک برمی گردد، 
اما با راه ان��دازی بازار رهن ثانوی��ه، امکان وصول بخش 
قابل توجه��ی از این مناب��ع و دارایی ها برای بانک فراهم 
می ش��ود و در نتیجه، قدرت وام دهی به بخش مس��کن 

چند برابر خواهد شد. 
سومین فرمان برای رونق بخشی به بازار مسکن، فراهم 
کردن ش��رایط خرید ملک برای دهک های متوس��ط رو 
به باال از طریق »راه اندازی بازار لیزینگ مس��کن« است. 
»جلوگیری از خام فروش��ی زمین ه��ای دولتی« فرمان 
چهارم به متولی بخش مس��کن است.  »جذب و هدایت 
ش��رکت های برند س��اختمانی و توس��عه گرها به بافت 
فرسوده« نیز فرمان دیگر است.  »تعیین تکلیف قوانین 
مش��کل دار و بازدارنده رونق مس��کن« نیز فرمان ششم 
اصالحات در بخش مس��کن اس��ت. قانون پیش فروش 
ساختمان یکی از این قوانین است که مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری پیشنهاد اصالح آن به نفع 

رونق را مطرح کرده است. 
ام��ا مهم ترین فرم��ان ب��ه »انسجام بخش��ی به نظام 
برنامه ریزی و یکپارچه سازی سیاست گذاری ها در بخش 
مس��کن« برمی گردد. در قالب این برنامه راهبردی، الزم 
اس��ت مراجع سیاست گذاری مرتبط با بخش مسکن در 
وزارت راه و شهرس��ازی، ادغام شوند و برنامه ریزی ها در 
این بخش به منظور جلوگی��ری از تصمیمات جزیره ای 
و متقابل، متمرکز ش��ود. همچنی��ن تعامل حداکثری و 
همکاری مؤثر دس��تگاه های بیرونی ب��رای فراهم کردن 
زمینه اجرای پیشنهادی مالی متولی بخش مسکن، در 

قالب این فرمان، الزم االجراست. 
مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری در 
گ��زارش خود، همچنی��ن بر »اجرای دقیق و منس��جم 
مسکن اجتماعی«، »بازنگری و اصالح قانون پیش فروش 
س��اختمان« و »تطبی��ق دادن الگ��وی عرضه با جنس 
تقاض��ای مس��کن« به عن��وان فرامین دیگر ب��رای رفع 

چالش های بخش، تأکید کرده است. 

یادداشت

4  گزارش ضروری

١-ارائه گزارش��ی جامع از وضعی��ت درآمدهای مالیاتی 
دول��ت در ش��ش ماه��ه اول امس��ال و طراحی سیس��تم 
مالیاتی کارآمد برای جلوگیری از فرار مالیاتی از مهم ترین 
اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم اس��ت. 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به منظور کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی از اولویت های همیش��گی دولت هاست 
و وزارت اقتصاد و دارای��ی دولت دوازدهم باید به طور ویژه 
برنام��ه ای را که برای تحقق این ه��دف در نظر دارد اعالم 
کند. براس��اس آخرین گزارش های کارشناسی از وضعیت 
اقتص��اد ایران، فرار مالیاتی از تخلف های رایج اقتصادی در 
کش��ور است. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور 
باید دس��ت کم به 2٠درصد از GDP برس��د، در حالی  که 
در حال حاضر این نسبت ٧.٥درصد است. این آمار گویای 

ضرورت برنامه ریزی و اقدام فوری در مورد مالیات است.
2-وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم می تواند برای 
روش��ن ش��دن آینده جذب س��رمایه خارجی در ایران از 
میزان و انواع س��رمایه گذاری که طی س��الیان گذشته در 
کشور انجام شده گزارشی ارائه کند. این گزارش می تواند 
ش��امل راهکارهایی باش��د که به جذب س��رمایه خارجی 
کمک می کند. هنوز در کش��ور به چند س��وال مشخص 
درباره جذب س��رمایه خارجی به طور جامع پاسخ ندادیم. 
به واقع از اول تاریخ سرمایه گذاری خارجی در ایران به چه 
میزان و با چه روش هایی از ظرفیت های خارجی استفاده 
کردیم؟ وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم با توجه به 
آن گذشته چه آینده ای برای جذب سرمایه خارجی متصور 
است؟ از سوی دیگر، ایران به چه میزان در کشورهای دیگر 

سرمایه گذاری کرده است؟
٣-سیستم بانکی ایران با مسائل مختلفی درگیر است، 
اما گزارش جامعی درباره عملکرد و وضعیت شبکه بانکی 
تهیه و منتشر نشده است. شاید بارها درباره دردهای نظام 
بانکی حرف زده شده، اما راهکارها و سیاست های بخردانه 
چیست؟ انضباط پولی از چه مسیرهایی دنبال خواهد شد؟ 
این اطالع رسانی مهم بر دوش وزارت اقتصاد و دارایی است.

٤-تاکنون به چه میزان اوراق مش��ارکت منتش��ر شده 
اس��ت؟ تعهد دولت نس��بت به خریداران اوراق مشارکت 
در س��ال های آین��ده چقدر اس��ت؟ دولت ب��ه چه میزان 
 بدهکار اس��ت؟ هر بدهی مربوط به کدام بخش هاس��ت؟ 
ریز بدهی های دولت در اس��ناد خزانه، صکوک اس��المی، 
بخ��ش پیمانکاران و بانک ها به چه ش��کل اس��ت؟ هیچ 
گزارش جامعی که به این سوال ها پاسخ دهد تاکنون تهیه 
نش��ده است. دولت در چه شرکت هایی سهم دارد و تا چه 
اندازه در مسیر خصوصی سازی گام برداشته است؟ دولت 
چقدر کوچک شده است و در چه سال هایی این فرآیند در 
کمیت و کیفیت به بهترین شکل ممکن دنبال شده است؟ 
پاسخ به این سوال ها می تواند در گزارش جامعی که وزارت 

اقتصاد و دارایی تهیه می کند، گنجانده شود.

آثار زیانبار فربه شدن بخش های 
غیرمولد در اقتصاد

بدون تردید حضور و عاملی��ت دولت ها در اقتصاد باید 
دارای ادل��ه متقن قانون��ی یا اقتصادی ب��وده و از ویژگی 
مددرس��انی به کارکرد اقتصاد ملی برخوردار باشد. فرض 
گرفتن اقتصادی که در آن بخش های غیردولتی عمده ترین 
و فراگیرترین نقش را نداش��ته باشند به معنی نقصان در 
کارکرد آن اقتصاد اس��ت. این امر مقوله پذیرفته ش��ده ای 
اس��ت. با این وجود همواره باید بین بخش مولد اقتصاد با 
بخش غیرمولد آن تفاوت قائل شد و حمایت ها و مصوبات 
و قوانین تش��ویقی نظام تصمیم گیری کشور را به سمت 
بخش خصوصی مولد س��وق داد.  این نکت��ه از آن جهت 
مورد تأکید و دارای اهمیت اس��ت که مش��اهده می شود 
همواره مجموعه ای از غیرمولدان از طریق ایجاد تشکیالت 
و جای پای درس��ت کردن برای خ��ود در نظام تقنینی و 
اجرایی کش��ور، خود را به جای کلیت بخش خصوصی و از 
جمله بخش مولد نش��ان داده و با جهت دهی حمایت ها و 
پرس��تیژها به سمت خویش و حتی همواره طلبکار بودن 
از نظ��ام تصمیم گیری، به فربه ک��ردن بخش غیرمولد و 
منزوی کردن بخش مولد اهتمام می کنند.  این پدیده ای 
اس��ت که در اقتصاد ایران رخ داده اس��ت. شاهد این ادعا 
آن اس��ت که بخش خصوصی ایران ک��ه الاقل در دو دهه 
گذش��ته عم��ده جهت دهی های اقتصادی را به س��مت و 
س��وی خویش معطوف کرده است، هنوز نه تنها نشانه ای 
از رون��ق و رش��د اقتصادی معن��ی داری از حضور خویش 
در بخش های اقتصادی ارائه نداده اس��ت ک��ه دائم موارد 
اضافه تری را از نظام تصمیم گیری مطالبه می کند، گویی 
هیچ گاه زمان پاس��خگویی این بخش همواره مورد توجه 
از کارکرد خویش در اقتصاد فرا نمی رس��د.  فقدان کارنامه 
موفق بخش خصوصی در تولید، این نکته را تداعی می کند 
که گویا امتیازات را بخش های غیرمولد می گیرند و بخش 
مولد نه تنها در بدنه اجرایی و تقنینی کشور مورد بی مهری 
اس��ت که از س��وی بخش خصوصی غیرمولد نیز از طریق 
پرداخت��ن بهره های کالن به بانک ه��ای عمدتا خصوصی 
تحت فشار است. یعنی بخش خصوصی مولد قابل احترام 
کشور از ناحیه بدنه غیرمولد خودش )که معموالً از طرف 
همه دولت ها هم به دالیل مش��خص مورد حمایت است( 

سخت ترین شرایط تولیدی را تجربه می کند. 
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حمل ونقل ریلی به 
83 هزارمیلیارد تومان 
سرمایه گذاری نیازدارد

در س��ند تفصیلی برنامه شش��م و طبق مصوبه 
مجلس مبنی بر افزایش س��هم حمل بار ریلی به 
30درصد و سهم حمل مسافر به 20درصد باید در 
سال جاری حجم جابه جایی کاال از طریق ریل به 
62میلیون تن برس��د، درحالی  که در سال 1395 
این رقم بیش از 40.2 میلیون تن بوده است. باید 
براساس برنامه ششم توسعه در سال 1400 به رقم 
203میلیارد تُن تَن کیلومتر )مجموع تن کیلومتر 
و نفر کیلومتر( دس��ت  یابیم که برای رس��یدن به 
این هدف 83 هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
نیاز است. اگر این رقم بین زیربنا و ناوگان تقسیم 
ش��ود، ح��دود 15درصد س��هم بخش خصوصی و 
35درصد دولت در بخش زیرساخت ها و 33درصد 
بخش خصوصی و 14درصد دولت در بخش ناوگان 
خواهد بود. منافع حاصله توسعه حمل و نقل ریلی 
ش��امل 30میلیارد و 918میلیون تومان براساس 
می��زان صرفه  جویی در مصرف س��وخت، 9 هزار 
و 452 میلی��ارد توم��ان منافع ناش��ی از کاهش 
آالیندگ��ی و 7 هزار و 919میلی��ارد تومان منافع 
ناشی از کاهش تلفات جاده ای است که درمجموع 
48ه��زار و 290میلی��ارد توم��ان در اقتصاد ملی 
تزریق خواه��د کرد و این رقم در س��ال های بعد 
ثاب��ت خواهد ماند. در قانون بودجه س��ال جاری 
63هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های 
س��رمایه ای پیش بینی شده که از این رقم مصوب 
از لحاظ عملکردی، حدود 20هزار میلیارد تومان 

محقق خواهد شد. 
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فرصت امروز: روز شنبه در نخستین 
نشس��ت کارگاه بین الملل��ی بازار کار که 
در مجموع��ه ت��اش برگزار ش��د، علی 
ربیع��ی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مس��عود نیل��ی، رئیس مؤسس��ه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
به س��خنرانی پرداختند. در این نشست 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری 
را یک��ی از مهم تری��ن چالش ه��ای بازار 
کار کش��ورمان عنوان ک��رد و گفت: نرخ 
بیکاری زنان از 4درصد در سال 1375 به 
حدود 20درصد در سال 1395 افزایش 
یافته، ضمن آنک��ه این نرخ در بین زنان 
دانش آموخته، بس��یار باالتر و به بیش از 
31درصد رس��یده اس��ت. ربیعی با بیان 
اینکه اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 80 
میلیون نفر تقریبا یک درصد از جمعیت 
دنیا را تش��کیل می دهد، گفت: در حالی  
که ایران نزدیک به 2درصد )1.9درصد( 
از جمعیت در س��ن کار جهان را به خود 
اختصاص داده، همانطور که اشاره کردم 
پنج��ره فرصت جمعیتی در کش��ورمان 
مهیا اس��ت ک��ه باید از س��ود جمعیتی 
ناش��ی از آن ب��ه نحو مطلوب اس��تفاده 
ک��رد. ربیعی گف��ت: در ش��رایط حاضر 
وضعی��ت بی��کاری )همانند کش��ورهای 
منطق��ه خاورمیانه( به گونه ای اس��ت که 
نرخ بیکاری در ای��ران با 12.6درصد در 
سال 95 بیش از دو برابر میانگین جهانی  
)5.7درصد( اس��ت که نشان می دهد در 
شرایط مناسبی قرار نداریم. وی افزود: به 
عبارتی از ح��دود 200 میلیون جمعیت 
بی��کار در دنیا، ب��ا 3.2میلیون نفر بیکار، 
1.6درص��د از بیکاران جه��ان را به خود 
اختصاص داده ایم، در حالی  که تنها فقط 
7درصد از شاغان جهان مربوط به ایران 
اس��ت. وی گف��ت: یک��ی از چالش هایی 
که ب��ا آن مواجهی��م پایین ب��ودن نرخ 

مش��ارکت در مقایسه با میانگین جهانی 
اس��ت، به طوری که ح��دود 40درصد از 
جمعیت در س��ن کار کشورمان در بازار 
کار مش��ارکت دارن��د. میانگی��ن جهانی 
این ش��اخص، بیش از 62درصد است و 
در کش��ورهای شرق و جنوب شرق آسیا 
نرخ مشارکت های باالی 75درصد را نیز 
شاهد هستیم. وی افزود: در یک مقایسه 
بی��کاری دانش آموختگان  نرخ  تطبیقی، 
دانشگاهی ایران در بین کشورهایی نظیر  
ترکی��ه، مال��زی، تایلند، ژاپن، روس��یه، 
مکزیک، آذربایجان، گرجس��تان، اسپانیا 
و ... در س��ال 2015 از وضعیت مناسبی 

برخوردار نیست. 

وضعیت اشتغال زنان
وزیر تع��اون اظهار داش��ت: باتوجه به 
نق��ش س��نتی و غالب مردان در کس��ب 
درآمد خانوارهای ش��هری و روس��تایی، 
ب��ه نف��ع  توزی��ع ش��اغلین در کش��ور 
ش��اغلین مرد بوده و زنان مشارکت قابل 
ماحظه ای در اقتصاد نداش��ته اند. ربیعی 
ادامه داد: ضمن آنک��ه نرخ بیکاری زنان 
با اختاف فاحش��ی باالتر از نرخ بیکاری 

مردان اس��ت. این اختاف نیز متأسفانه 
در10 س��ال گذش��ته افزایش یافته و از 
نامس��اعدتر بودن نس��بی بازار کار کشور 
برای زنان حکایت دارد. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: چارچوب های فکری 
برای ایجاد اش��تغال زنان با نگاه متعارف 
و رویه های جاری متفاوت است و در این 
راس��تا، نیازمند اصاح قوانین و مقررات 
برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان 
در توسعه کشور هستیم. وی اضافه کرد: 
از دیگر چالش های بازار کار کشور، فاصله 
نرخ بیکاری  )حداقل و حداکثر( در برخی 
استان های کشور است که به بیش از 10 
تا 12درصد می رسد و بدین لحاظ شاهد 
نبود تع��ادل در بین مناطق کش��ورمان 
هس��تیم. ربیع��ی ادام��ه داد: معموالً در 
کش��ورهای توسعه یافته بین 1.2درصد تا 
2.2درصد از تولید ناخالص داخلی ش��ان 
صرف مخارج اجرای سیاس��ت های بازار 
کار می ش��ود که با احتساب بودجه سال 
جاری ما رقمی در حدود 15 تا 32 هزار 
میلی��ارد تومان باید ب��رای مدیریت بازار 
کار هزینه کنی��م. وی افزود: در حالی که 
عملکرد کشور ما بس��یار پایین تر از رقم 

برآوردی است، البته در سال های گذشته 
نی��ز این مخارج هدفمند نبوده و بس��یار 

پراکنده توزیع می شده است. 

 ویژگی های مشترک بازار کار ایران
 و کشورهای منطقه

مس��عود نیل��ی، رئی��س مؤسس��ه عالی 
آم��وزش و پژوهش مدیری��ت و برنامه ریزی  
نی��ز در کارگاه بین الملل��ی مطالع��ات بازار 
کار س��ه ویژگی ب��ازار کار ایران در آینده را 
جوانگرایی، تحصیلکردگ��ی و افزایش ورود 
زنان در س��ال های آینده دانس��ت و گفت: 
زن��ان در ورود به بازار کار از مردان پیش��ی 
گرفته اند. وی اظهار کرد: ورود به بازار ایران 
مقیاس بزرگی یافته و س��هم دانش��جویان 
در جمعیت کش��ور در حال کاهش اس��ت 
که نش��ان می ده��د ب��ازار کار در آینده از 
نظر تناس��ب و تطبیق با مس��ائلی همچون 
تحصی��ات تح��ت تأثی��ر خواهد ب��ود، به 
نحوی که هم با فارغ التحصیان دانشگاهی 
و  انباش��ته ش��دند  قب��ل ک��ه  س��ال های 
می خواهند وارد بازار کار شوند و هم کسانی 
که عاق��ه ای به ورود به دانش��گاه ندارند و 
متقاضی ورود به بازار کارند مواجه خواهیم 
ش��د. وی افزود: به رغم آنکه س��هم اشتغال 
زنان 17درصد اس��ت ولی س��هم ورود زنان 
به بازار کار بیش از 50درصد اس��ت. رئیس 
مؤسس��ه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی ادام��ه داد: به لحاظ تحصیات 
کس��انی که تحصیات عالی دارند، با شدت 
بیشتری وارد بازار کار می شوند و این یعنی 
توج��ه ب��ه مهارت آم��وزی در ح��ال حاضر 
ضروری اس��ت. دس��تیار ویژه رئیس جمهور 
در ام��ور اقتص��ادی جمعیت ج��وان گفت: 
کش��ورهای منطق��ه، افزای��ش تحصی��ات 
مس��تقل از نرخ رش��د و افزایش تعداد زنان 
در بازار کار از ویژگی های مشترک بازار کار 

ایران و کشورهای منطقه است. 

در کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار ایران مطرح شد 

زنان از مردان در ورود به بازار کار پیشی گرفتند! 
ا شتغـــــال یادداشت

سعید رسولی
عضو هیأت مدیره راه آهن جمهوری اسالمی ایران

تأملی بر آمار اشتغال در کشور
آن چنان که از گزارشات واصله نتیجه گیری می شود 
در فرآین��د احص��ای آمار ش��اغلین در کش��ور، افراد و 
گروه هایی که یک س��اعت در هفت��ه کار می کنند نیز 
در دایره ش��اغلین قرار می گیرند. از سوی دیگر عنوان 
بی��کار نیز به افرادی اطاق می ش��ود که از س��ه هفته 
پیش از آمارگیری در جست وجوی کار بوده اند. ضرورت 
احصای دقیق آمار بیکاران یا شاغان در کشور )مطابق 
با واقعیت ه��ای حاکم بر اقتصاد و فضای کس��ب و کار( 
از ای��ن منظر قابل توجه اس��ت که همین اعداد و ارقام 
پایه ای برای سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی محسوب 
می ش��ود و بالطب��ع در صورت ناهمخوان ب��ودن آن با 
حقیقت فضای اش��تغال کش��ور، نمی توان دس��تور کار 
جام��ع و مؤثری ب��رای مدیریت آن تعری��ف و تدوین 
ک��رد. فریبا صدق آبادی، محقق و پژوهش��گر اقتصادی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آمارهای 
غیررسمی در ارتباط با تعداد بیکاران و جویندگان کار 
به ش��دت ضد و نقیض است و نمی توان به صورت دقیق 
و متقن آن را به عنوان اعداد و ارقام راستی آزمایی شده 
مدنظر قرار داد. این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: 
به نظر می رسد در ساز و کار ترسیم شده برای احصای 
آمار بیکاران یا ش��اغان کشور، حداقل و حداکثری در 
نظر گرفته ش��ده که واقعیت اشاره شده را تحت الشعاع 
ق��رار می دهد. صدق آبادی گف��ت: آنچنان که در اخبار 
و گزارش��ات واصل��ه منعکس ش��ده، مبن��ای احصای 
بیکاران مش��مول افراد و گروه هایی می ش��ود که از سه 
هفته قبل از آمارگیری در جس��ت وجوی کار بوده اند و 
تعداد ش��اغلین نیز براساس فعالیت حداقل یک ساعت 
در هفت��ه افراد مورد بررس��ی قرار می گی��رد که هر دو 
روش مذک��ور در احصای آمار ش��اغلین و بی��کاران با 
واقعیت های جامعه و وضعیت اقتصادی کش��ور سازگار 
ب��ه نظر نمی رس��د.صدق آبادی در ادامه عنوان کرد: در 
این میان کم نیس��تند اف��راد و گروه هایی که به دلیل 
انس��داد و بی نتیجه بودن پیگیری ها و جست وجوهای 
خویش برای یافتن شغل، ناامید شده اند و اساساً تاشی 
برای یافتن ش��غل نمی کنند. وی افزود: از س��وی دیگر 
ماک قرار دادن یک ساعت کار در هفته نیز با ایراداتی 
جدی مواجه اس��ت، زیرا تردی��دی وجود ندارد که این 
ب��ازه فعالیتی، اساس��اً در دایره ش��غل و اش��تغال قرار 
نمی گی��رد. صدق آبادی گفت: اعام س��ه میلیون بیکار 
در کش��ور آن چنان که باید دقیق نیست و می طلبد در 
احصای آمار ش��اغلین و بی��کاران دقت نظر و توجه هر 

چه بیشتری را لحاظ کرد. 



ب��ا اجرای  فرص�ت ام�روز: 
بخش��نامه هش��ت بندی بان��ک 
رعای��ت  ب��ر  مبن��ی  مرک��زی 
در  15درص��دی  س��ود  ن��رخ 
س��پرده های بلند م��دت و ن��رخ 
سود 10درصدی در سپرده های 
کوتاه مدت، این پرس��ش مطرح 
است که کاهش نرخ سود بانکی 
تا چه اندازه می تواند بر بازارهای 
دیگر اثرگذار باشد؟ پیش از این 
بس��یاری بر این باور بوده اند که 
متوازن نبودن ن��رخ تورم و نرخ 
س��ود بانکی از جمله آسیب های 
اقتصاد ایران بوده اس��ت. گرچه 
بان��ک مرکزی اعالم ک��رده که 
ارائه پیش��نهادات خ��اص و دور 
زدن بخشنامه ابالغی، جریمه ای 
بانک های متخلف  برای  سنگین 
به هم��راه خواهد داش��ت و در 
همین زمینه از مردم خواس��ته 
ت��ا هرگون��ه تخل��ف بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری در اجرای 
بخش��نامه مربوط به نرخ سود را 
به این بانک گ��زارش دهند، اما 
حاکی  غیررس��می  گزارش های 
است که برخی بانک ها در حال 
از نرخ  پرداخت سودهایی بیش 

مصوب بانک مرکزی هستند. 
کارشناسان  زمینه،  همین  در 
معتقدند با اجرای سازوکار جدید 
نرخ س��ود بانکی، فعالیت برخی 
از بازارها در کش��ور تحت الشعاع 
ای��ن ن��رخ ق��رار می گی��رد. به 
خبرن��گاران  باش��گاه  گ��زارش 
جوان، ع��دم تمکی��ن برخی از 
بانک ها و مجموعه های پولی به 
نرخ س��ود مصوب شده در چهار 
سال گذش��ته، باعث بروز برخی 
بی نظمی ه��ا در عرص��ه پولی و 
مالی کش��ور ش��د که احتماال با 
عنایت به تأکی��د بانک مرکزی 
به رعایت نرخ سود 15درصدی 
بلند مدت  سپرده گذاری های  در 
و ن��رخ س��ود 10درص��دی در 
ب��ه  کوتاه م��دت،  س��پرده های 
تدری��ج ش��اهد نظ��م و انتظام 
هرچ��ه بیش��تری در این عرصه 

خواهیم بود. 
ش��ی���رازی،  س����وداب���ه 
دانش آموخت��ه رش��ته اقتصاد با 
اش��اره به پیامدهای منفی عدم 
رعایت نرخ مصوب س��ود بانکی 
در برخی حوزه ها معتقد اس��ت: 

»مواجه��ه بخش مول��د با پول 
گران قیمت از تبعات این رویکرد 
ناخوشایند بوده که به هر ترتیب 
مقرر اس��ت مه��ار و کنترل این 
پدی��ده نامیم��ون، ب��ا دق��ت و 
فزاینده ت��ری عملیاتی  جدی��ت 

شود.«
او اف��زود: »آث��ار و بازخ��ورد 
ع��دم رعایت نرخ مصوب س��ود 
به ص��ورت  زمان��ی  س��پرده ها 
ملم��وس و جدی تر هویدا ش��د 
ک��ه نرخ ت��ورم کاه��ش یافت و 
همی��ن موض��وع انگی��زه بخش 
قاب��ل توجهی از س��پرده گذاران 
را ب��رای دریاف��ت س��ود هرچه 
بیش��تر تقویت کرد. رکود حاکم 
بر اقتصاد کش��ور نی��ز مزید بر 
علت ش��د تا با عنایت به مقرون 
به صرفه بودن سپرده گذاری در 
بانک ها در مقایس��ه با بازارهایی 
همچون سکه، طال، ارز، مسکن 
گرای��ش  و  می��ل  خ��ودرو،  و 
عموم��ی ب��ه س��پرده گذاری در 
مجموعه ه��ای پول��ی و بانک��ی 

تشدید شود.«
دانش آموخت��ه رش��ته اقتصاد 
عن��وان کرد: »ب��دون تردید در 
رک��ود اقتص��ادی، س��پرده گذار 
دریافت سود 18 تا 20درصدی 
را منطقی ت��ر از س��رمایه گذاری 
در حوزه ه��ای دیگر می داند که 
البته این منطق از حیث س��ود 
اقتص��ادی و منفع��ت ش��خصی 
و فردی قابل بررس��ی اس��ت و 

قاعدت��ا در بخ��ش منافع کالن 
اقتص��ادی مل��ی و عمومی، این 
رویک��رد س��ازنده نخواه��د بود. 
ف��ارغ از تبع��ات ای��ن رویه در 
اقتصاد کش��ور ک��ه واکاوی آن 
فرص��ت و مج��ال مفصل تری را 
درصدد  مرکزی  بانک  می طلبد، 
اس��ت با نظارت و جدیت هرچه 
بیشتر، این معضل را مدیریت و 
ساماندهی مطلوب تری را در این 

عرصه ایجاد کند.«
اگرچ��ه   « گف��ت:  ش��یرازی 
نف��س ای��ن اق��دام قاب��ل دفاع 
اس��ت اما بالطبع در کوتاه مدت 
بازاره��ا  برخ��ی  بلند م��دت،  و 
قرار  ای��ن ط��رح  تحت الش��عاع 
ک��ه جدید  می گیرن��د؛ طرحی 
نیس��ت اما آنچنان که از شواهد 
و قرائن پیداس��ت، اجرایی شدن 
آن جدی تر از گذشته در دستور 
کار قرار دارد. به احتمال بس��یار 
زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار 
اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، 
با افزایش هرچه بیشتری همراه 
ش��ود زیرا ع��ده ای از مالکان و 
موجران ت��الش می کنند با باال 
بردن ن��رخ اجاره به��ا، به نوعی 
کاهش سود سپرده گذاری خود 

را پوشش دهند.«
دانش آموخت��ه رش��ته اقتصاد 
عنوان ک��رد: »تورم س��اختاری 
س��ال های گذش��ته به نوعی در 
رویک��رد اقتص��ادی گروه��ی از 
مردم نی��ز تأثیر گذاش��ته و در 

بس��یاری از الیه ه��ا و گروه های 
اجتماع��ی، می��ل ب��ه افزایش و 
ذخی��ره نقدینگی فرات��ر از حد 
معمول و طبیعی قابل احس��اس 
اس��ت. از ای��ن منظ��ر، اجاره بها 
عرص��ه ای جذاب ب��رای افزایش 
نقدینگ��ی از س��وی ع��ده ای از 
مالکان محس��وب می ش��ود که 
بالطب��ع در نقط��ه مقابل باعث 
س��نگین تر ش��دن ب��ار هزین��ه 
زندگ��ی ب��ر دوش مس��تاجران 
و دهک ه��ای پایی��ن و ضعیف 

جامعه خواهد شد.«
»انتظ��ار می رود  اف��زود:  وی 
با فوریت، نس��بت به مش��خص 
و  م��دون  چارچوب��ی  ک��ردن 
بازار  ب��رای س��اماندهی  اصولی 
اجاره به��ا اقدام ش��ود؛ امری که 
بعید است اثرات آن در تابستان 
امسال قابل احس��اس باشد، اما 
می طلب��د ب��رای جلوگی��ری از 
آش��فتگی  و  افسارگس��یختگی 
هرچ��ه بیش��تر در میان  مدت و 
بلند م��دت، تدابی��ر الزم در این 

خصوص اتخاذ شود.«

در صورت عدم برنامه ریزی 
اصولی، بازار داللی و 

واسطه گری داغ خواهد شد
طارمی،  محم��ود  همچنی��ن 
دانش آموخت��ه رش��ته اقتصاد با 
اش��اره به لزوم س��اماندهی نرخ 
س��ود بانکی گف��ت:  »این اقدام 
بانک مرکزی قابل تقدیر اس��ت 

و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری 
اس��ت بلکه می طلبی��د پیش تر 
از اینه��ا، حساس��یت مذکور در 
حوزه اش��اره شده لحاظ می شد 
که قطعا در این صورت ش��اهد 
فعل��ی  مش��کالت  از  بس��یاری 

نبودیم.«
دانش آموخت��ه رش��ته اقتصاد 
عنوان کرد: »طبیعت��ا برخی از 
مردم و س��پرده گذاران به دلیل 
ه��راس از پایین آم��دن ارزش 
پ��ول و دارایی خ��ود، در صدد 
س��رمایه گذاری در بخش های��ی 
می افتند که برای آنها سودآوری 

هرچه بیشتری داشته باشد.«
»اگرچ��ه  گف��ت:  طارم��ی 
نرخ ت��ورم کاه��ش یافت��ه، اما 
رکود حاک��م بر اقتصاد کش��ور 
به صورت بالق��وه انگیزه را برای 
س��رمایه گذاری در بخش های��ی 
که مس��تعد س��ودآوری اس��ت، 
تقوی��ت می کند و در این مقطع 
اتخ��اذ  و  تمهی��دات  تعری��ف 
تصمیم��ات اصولی برای هدایت 
بخ��ش  ب��ه  س��رمایه گذاری ها 
مولد، ض��روری و حیاتی به نظر 
می رس��د، در غی��ر این ص��ورت 
ممک��ن اس��ت مج��ددا داللی، 
واسطه گری و سرمایه گذاری در 
بازار س��که و ارز افزایش یابد که 
ای��ن رویکرد همراس��تا با منافع 

اقتصادی کشور نخواهد بود.«
اقتصاد  رش��ته  دانش آموخته 
در پای��ان ی��ادآور ش��د: »ب��ه 
تعبیری می توان اقتصاد کش��ور 
را در ی��ک دوراه��ی تصور کرد 
که در ص��ورت هدای��ت آن به 
س��مت و س��وی بخ��ش مولد، 
س��ازنده ای  توفیق��ات  ش��اهد 
حص��ول  در  و  ب��ود  خواهی��م 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
نیز ب��ه موفقیت های افزون تری 
نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز 
مش��مول واس��طه گری و داللی 
می ش��ود که ب��ه مثاب��ه آفتی 
کشنِده برای اقتصاد کشور است 
و متأسفانه تجارب تلخ گذشته 
نی��ز بر این ادعا صحه می گذارد 
و می طلبد ب��رای جلوگیری از 
تکرار مج��دد آن، هدفمندی و 
هوش��مندی هرچه بیش��تر در 
و  اقتصادی  سیاست گذاری های 

کنترل بازار لحاظ شود.« 

با اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی

نقدینگیبهکدامسوهدایتمیشود؟ تبعیت اکثر بانک ها از بخشنامه بانک 
مرکزی

روز ش��نبه 11 شهریورماه، نخس��تین روز اجرایی شدن 
دس��تورالعمل بانک مرکزی در رابطه با الزام تمامی بانک ها 
و موسسات اعتباری به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر 
15درصد بود. سرکشی به اغلب بانک ها نیز گرچه حاکی از 
کاهش نرخ سود برای حس��اب های سپرده جدید است، اما 
در ای��ن بین نکات قابل تاملی نیز وجود داش��ت. به گزارش 
ایسنا، تیرماه سال گذشته براساس توافق بانک ها و تصویب 
شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی برای سپرده به 15درصد 
و تس��هیالت تا 18درصد کاهش یافت، اما به روالی معمول 
ش��رایط به گونه ای پیش رفت که به مرور، نرخ ها در بانک ها 
تغییر کرد و کمتر مواقعی دیده می شد که برای سپرده های 
مدت دار س��ود 15درصد تعیین شده پرداخت شود، چراکه 
بانک ها اغلب یا در قالب طرح های مختلف سودهای بیشتری 
را به مش��تریان خود پیشنهاد می دادند یا اینکه کاماًل عادی 
نرخ س��ود را باالتر از 15درص��د تعیین می کردند. ادامه این 
روند و اوج گرفتن انتقادها نسبت به انحراف بانک ها از سود 
مصوب شورای پول و اعتبار و در نتیجه آن آسیبی که برای 
اقتصاد داش��ت موجب شد تا چندی پیش بانک مرکزی در 
بخشنامه هش��ت بندی بانک ها را موظف به رعایت نرخ های 
سودهای مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علی الحساب 
15درصد س��االنه و روزش��مار 10درصد کن��د. این موضوع 
حدود 10 روز از اجرایی ش��دن اعالم و به شبکه بانکی ابالغ 
شد تا از روز 11 شهریورماه بانک ها به طور یکپارچه آن را به 
اجرا درآورند. گذری بر شعب بانک های مختلف در نخستین 
روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود 
که در اکثر بانک ها و موسس��ات اعتباری نرخ  س��ود سپرده 
بلندم��دت به 15درص��د کاهش یافته اس��ت، به طوری که 
برای گشایش حساب سپرده سودی باالتر از 15درصد فعاًل 

پرداخت نمی شود، حتی اگر مبلغ سپرده باال باشد. 
اما با وجود کاهش نرخ س��ود در اکث��ر بانک ها، در این 
میان بانک های متخلفی هستند که حتی در نخستین روز 
اجرایی شدن بخش��نامه، نرخ سود 2۳درصد برای حساب 
س��االنه خود تعریف می کنند؛ نرخ های��ی که از قبل وجود 
داشته و همچنان ادامه دارند. جالب اینجاست که با وجود 
اینکه به نظر می رس��ید این بخشنامه بانک مرکزی در این 
مرحله از جدیت قابل توجهی نس��بت ب��ه دوره های قبل 
برخوردار باشد، اما حتی در نخستین روز اجرایی شدن آن 
نیز بانک ها در قبال ارقام باال به مشتریان اعالم می کنند که 
کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخش��نامه بگذرد، 
زیرا قرار است طرح های ویژه برای پرداخت سودهای باالتر 
ابالغ ش��ود. این در حالی است که براساس بخشنامه بانک 
مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است. 
در رابط��ه با ن��رخ کوتاه مدت نیز باید یادآور ش��د که اکثر 
بانک ها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود 
را به 10 درصد کاهش داده اند؛ حتی بانک هایی که پیش تر 
نرخ ه��ای باالتر از 20درصد پرداخ��ت می کردند. در حالی 
براساس بخش��نامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب 
مدت داری باید با پرداخت سود حداکثر 15درصد به صورت 
علی الحساب باشد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود 
قبلی تا زمان سررس��ید با هم��ان روال خواهند بود، اما در 
پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد ش��ده باید شرایط 
بخشنامه جدید در آن اعمال شود. یعنی به طور حتم بانک 
مکلف خواهد بود نرخ های س��ود قبلی را حذف و براساس 
دستورالعمل سودهای علی الحساب با حداکثر تعریف شده 

قرارداد خود را تمدید کند. 
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دریچه

 افتتاح مدرسه » امید آینده« 
در روستای ریگان بم با حمایت بانک 

آینده
ب��ا حمایت بانک آینده، مدرس��ه ابتدایی روس��تای ریگان 
شهرستان بم در استان کرمان، روز شنبه 11شهریورماه امسال 
افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی بانک آینده، این بانک در 
ادامه ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و با هدف گسترش 
و تقویت مقوله فرهنگ و آموزش در مناطق کم برخوردار، طی 
مراس��می با حضور مقامات استانی، مسئوالن محلی، مدیران 
ارش��د بانک و نیز جمعی از اهالی منطقه، نس��بت به افتتاح 
مدرس��ه ابتدایی در روستای ریگان بم اقدام کرد. این مدرسه 
که دارای ش��ش کالس است، نخس��تین ساختمان از هشت 
باب مدرس��ه ای است که س��اخت آن از سوی بانک آینده در 
مناطق کم برخوردار کش��ور از س��ال 1۳95 آغاز شده و قرار 
است طی هفته جاری و براساس برنامه ریزی صورت پذیرفته، 
در بازه  زمانی اعیاد خجس��ته قربان تا غدیر، هر روز یک باب 
از این مدارس در هر یک از استان های مربوط، افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گیرد. گفتنی است مدرسه ابتدایی امید آینده 
در روستای مهرش��هر بیرجند در استان خراسان جنوبی نیز 
امروز یکشنبه، 12 ش��هریورماه با حضور مسئوالن منطقه و 

عضو هیأت مدیره بانک آینده افتتاح می شود. 

توزیع اسکناس نو و مسکوک در شعب 
منتخب بانک ملت در تهران

هشت شعبه منتخب بانک ملت به مناسبت فرارسیدن عید 
س��عید غدیر خم، اسکناس نو و مسکوک توزیع می کنند. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، اداره نشر اسکناس و خزانه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هشت شعبه بانک ملت 
را در تهران جهت توزیع اس��کناس نو و مسکوک به مناسبت 

عید سعید غدیر خم انتخاب کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.882دالر آمریکا

4.722یورو اروپا

5.017پوند انگلیس

1.065درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

544.900مثقال طال

125.700هر گرم طالی 18 عیار

1.2۳2.000سکه بهار آزادی

1.252.000سکه طرح جدید

661.000نیم سکه

۳84.000ربع سکه

252.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در نخستین روز معامالتی هفته همزمان 
با نخستین روز اجرای مصوبه جدید نرخ 
س��ود بانک مرکزی با رشد ۱۵۵واحدی 
مواجه ش��د و روی رقم ۸۳ هزار و ۴۲۸ 
واحد ایس��تاد. این در حالی اس��ت که از 
روز ش��نبه بخش��نامه جدید نرخ سودی 
بانک مرکزی ابالغی به تمامی بانک های 
کشور به اجرا درآمده است و براساس آن 
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند 
که اجرای دقیق این مصوبه تأثیر مثبتی 
بر بازار س��هام کش��ورمان خواهد داشت. 
براس��اس این مصوب��ه که از روز ش��نبه 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  الزم االجراس��ت 
اعتباری موظفند نرخ س��ودعلی الحساب 
سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار یک 
س��اله را حداکثر ۱۵درصد و سپرده های 
کوتاه مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه 
و رعای��ت کنند. ب��ر این اس��اس انتظار 
می رود ورود تدریج��ی نقدینگی به بدنه 
بورس تهران طی روزهای آینده ش��دت 
و قوت بیش��تری یابد. از سوی دیگر دالر 
برای رش��د قیمتی و لمس سطوح باالتر 
ت��الش می کن��د و مردم در ح��ال خارج 
ک��ردن بخش��ی از منابع خود از ش��بکه 
بانکی و س��رمایه گذاری بیشتر در بورس 

تهران هستند. 

با گروه های بازار سهام
روز ش��نبه معام��الت س��هام در نماد 
هلدین��گ  ش��رکت های  معامالت��ی 
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا ۱۶۹ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان با ۱۳ واحد و فوالد 
خوزس��تان با ۱۲ واحد افزایش بیشترین 
تأثیر مثبت را بر محاس��به ش��اخص کل 
بورس داش��ت. در مقابل، معامالت سهام 
در نم��اد معامالت��ی ش��رکت های فوالد 

مبارکه ب��ا ۴۱ واحد، صنعت��ی و معدنی 
گل گه��ر با ۱۱واحد و نف��ت پارس با ۵ 
واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را در 
برآورد این نماگر به دوش کش��یدند. در 
نماد آلومینی��وم ایران در حالی خبرهای 
مختلفی در زمینه عطش خریدار حقیقی 
جدید ب��رای جم��ع آوری این س��هم به 
انباش��ت تقاضا و شکل گیری صف خرید 
میلیونی پایدار منجر ش��د ک��ه در گروه 
فلزات اساس��ی، اغل��ب نم��اد معامالتی 
ای��ن گروه ب��ا افزای��ش عرضه س��هام و 
اص��الح قیمت ها مواجه بودن��د. در گروه 

معدنی ها نیز ش��رکت های سنگ آهنی با 
همی��ن وضعیت مواجه بودن��د، به طوری 
که ب��ا وجود برخی معام��الت کد به کد 
کم حجم میان حقوقی ها، روند معامالتی 
متعادل و در مح��دوده صفر تابلو را رقم 
زدن��د. در گروه فلزات اساس��ی نیز روند 
تغیی��رات قیمت پایانی عمدتا حدود یک 
واحد به س��مت ب��اال یا پایین ب��ود. روز 
ش��نبه همچنین ش��اخص کل فرابورس  
)آیفک��س( ب��دون تغییر محسوس��ی به 
رقم ۹۵۴ واحد رضایت داد. پتروش��یمی 
زاگرس، س��رمایه گذاری توسعه و عمران 

کرمان، ف��والد هرمزگان جن��وب، تولید 
ب��رق عس��لویه مپن��ا و مدیری��ت انرژی 
امید تابان هور بیش��ترین تأثیر مثبت را 
بر نماگر ش��اخص کل فرابورس بر جای 
گذاشتند و در مقابل پتروشیمی مارون و 
تولید نیروی برق دماوند تأثیری منفی بر 

نماگر فرابورس داشتند. 

تجمع اعتراضی سهامداران 
کنتورسازی

در نخستین روز معامالتی هفته بازار 
سهام بازاری کم عمق بود که همزمان با 
اعتراض ده ها تن از س��هامداران مقابل 
تاالر معامالت س��هام در خیابان حافظ 
و بسته ش��دن در اصلی این تاالر روی 
عموم م��ردم، ب��ا معامالت��ی کم حجم 
مواجه بود؛ بازاری که به لطف هلدینگ 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس همچنان در 
کان��ال ۸۳هزار واحدی پیش��روی کرد. 
براس��اس خبرهای منتش��ر شده صبح 
روز ش��نبه ۱۱ ش��هریور ماه ۹۶ بورس 
ته��ران ب��ه دلی��ل آنچه اعت��راض تنی 
چند از س��هامداران که خ��ود را عموما 
س��هامدار شرکت کنتور س��ازی معرفی 
می کنند، روی مردم بس��ته شد. پیش 
از ای��ن در های بورس ته��ران حدود ۸ 
م��اه قبل در ۱۰ تیرماه و ۱۸ بهمن ماه 
۹۵ نیز ب��ه دلیل بروز ای��ن اعتراض ها 
در س��اعات پایانی معامالت روی عموم 
س��هامداران معترض بسته شده بود. با 
این همه این نخس��تین بار است که از 
ابتدای ش��روع معامالت ب��ورس تهران 
در های اصلی این بازار روی عموم مردم 
بسته شده است. تجمع کنندگان حاضر 
در تاالر شیشه ای با حمل پالکاردهایی 
از مس��عود کرباسیان خواس��تند که به 
وضع س��هامداران این شرکت رسیدگی 
کند. ای��ن معترضان معتق��د بودند که 
س��ازمان بورس برای رس��یدگی به این 

پرونده عزمی جدی ندارد. 

همزمان با تجمع سهام داران معترض در تاالر حافظ صورت گرفت

رشد شاخص کل بورس در نخستین روز اجرای مصوبه جدید نرخ سود

بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران، بازار 
جدیدی اس��ت که به دو بازار معامالت 
کاالی فیزیکی و معامالت مشتقه اضافه 
ش��ده اس��ت. این بازار با ه��دف ایجاد 
بس��تر الزم برای معام��الت گروه های 
جدی��دی از کاالها در ب��ورس به وجود 
آمده است. در فاز نخست کاالهایی که 
پذی��رش آنها در ب��ازار معامالت کاالی 
فیزیکی تعلیق ش��ده بود وارد این بازار 
ش��دند تا در صورت رفع عوامل تعلیق 
آنها حداکثر طی شش ماه بتوانند رفع 
تعلیق ش��ده و دوباره در بازار معامالت 
کاالی فیزیکی معامله شوند. همچنین 
در این فاز معام��الت اموال غیر منقول 
شامل امالک و مستغالت با کاربری های 
گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی 
و اراضی زراعی در این ب��ازار راه اندازی 
شد. در فاز دوم که به تازگی آغاز شده، 
امکان معامله  دامنه  وس��یعی از کاالها 
در ب��ورس فراهم می ش��ود. پیش بینی 
می شود فاز دوم بتواند جانشین مناسب 
برای فروش کاال از طریق مزایده باشد. 
به عبارت ساده تر کاالهایی که در حال 
حاضر به روش مزایده توسط شرکت ها، 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 

به فروش می رسند، امکان فروش در این 
بازار را خواهند داشت. یعنی بازار فرعی 
برخالف ب��ازار معامالت کاالی فیزیکی 
که تداوم عرضه در آن جزو شرایط اصلی 
پذیرش کاالها است، این امکان را فراهم 
خواهد کرد تا کاالهایی که فروشنده  آن 
تداوم عرضه ندارد نی��ز در بورس قابل 
معامله باش��ند. پیش بینی می شود این 
بازار در صورت موفقیت بتواند از طریق 
ایج��اد پیوس��تگی در ب��ازار این کاالها 
هزین��ه  مبادله را کاه��ش داده و زمینه  
کش��ف قیمت های شفاف و رقابتی تری 
را فراهم س��ازد. در ح��ال حاضر بورس 
کاالی ایران براس��اس تفاهم نامه ای که 
با سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران منعقد کرده است تالش 
می کند در ب��ازار فرعی بس��تری برای 
معامله تولی��دات صنایع کوچک فراهم 
س��ازد. در این میان، مطالعات نش��ان 
می دهد بورس ه��ای کاالیی به معنای 
بازاری برای معام��الت کاالی فیزیکی 
بس��تری ب��رای انجام معام��الت طیف 
وسیعی از کاالها هستند. در ایران قرار 
گرفتن ب��ورس کاالی فیزیکی در کنار 
بورس کاالی مش��تقه باعث شده است 
در مواردی برخ��ی صاحب نظران حوزه 
بازار سرمایه به معامالت بازار فیزیکی در 
بورس ایراداتی ورود کنند، غافل از اینکه 
بورس های معامالت کاالی فیزیکی در 

کش��ورهای مختلف دنیا وج��ود دارند 
و دقیقاً مش��ابه همین معامالتی را که 
در ب��ازار فیزیکی ب��ورس کاالی ایران 
انجام می شود انجام می دهند. براساس 
مقاله ای که در سال ۲۰۱۱ توسط فائو 
منتش��ر کرده اس��ت ب��ورس معامالت 
کاالی فیزیکی در کش��ورهای مختلفی 
دنی��ا فعالیت می کنن��د. به عنوان مثال 
در قزاقس��تان ب��ورس معامالت کاالی 
فیزیکی با مجوز وزارت توسعه اقتصادی 
و تجارت این کش��ور فعالیت می کنند. 
غالت، محصوالت پتروش��یمی، فلزات، 
پوس��ت، چوب، پنبه، دام زن��ده و بذر 
غ��الت عمده محص��والت قابل معامله 
در ای��ن بورس ه��ا هس��تند و صادرات 
محص��والت بورس��ی نی��ز ب��ه ش��رط 
معامله در بورس ص��ورت می گیرد. در 
روس��یه بورس کاالیی ب��ا مجوز دولت، 
در ترکی��ه بورس ه��ای کاالیی با مجوز 
وزارت صنعت و تج��ارت و در اوکراین 
هم این ب��ورس فعالیت می کند. جالب 
است بدانید در ترکیه معامله در بورس 
از پرداخت مالیات بر فروش  )۴ درصد 
ارزش معامله( معاف اس��ت. نکته قابل 
ذکری ک��ه در خصوص ای��ن بورس ها 
وجود دارد این است که در این بورس ها 
ات��اق پایاپای تعه��دات طرفین معامله 
تضمین نمی کند و فقط بس��تری برای 
کش��ف نرخ و افزایش شفافیت و تولید 

اطالعات اس��ت. به عنوان مثالی دیگر، 
بورس کاالی بالروس در س��ال ۲۰۰۹ 
میالدی یک ب��ازار جدید تحت عنوان 
گروه محص��والت مصرف��ی و صنعتی 
راه اندازی کرد. این بازار جدید یک بازار 
الکترونیکی ۲۴ ساعته بوده که در تمام 
روزهای س��ال فعال است. در اصل این 
بازار یک فروش��گاه اینترنتی اس��ت که 
در آن ه��ر عرضه کنن��ده ای که تمایل 
داشته باشد کاالی خود را برای فروش 
ق��رار می دهد و خریداران نیز می توانند 
با مراجع��ه به س��ایت، کاالهای عرضه 
ش��ده را خریداری کنند. کارمزدی که 
بورس برای کاالهای معامله شده در این 
بستر معامالتی اخذ می کند ۰.۱ درصد 
ارزش کاال اس��ت که فقط از فروشنده  
کاال اخذ می ش��ود و خریدار کارمزدی 
پرداخت نمی کند. افرادای که در بورس 
پذیرفته شده اند می توانند در این بستر 
معامله انجام دهند. در پایان باید گفت 
ایجاد بازار فرعی بورس کاال در کنار دو 
بازار اصلی معامالت فیزیکی و مش��تقه 
که بس��تری برای انجام معامالت طیف 
وسیعی از محصوالت که قابلیت عرضه 
در ت��االر اصل��ی ب��ورس کاال را ندارند، 
عالوه بر ش��فافیت و عرضه محصوالت 
در سیستم بازار، می تواند انگیزه ای برای 
تولیدکنندگان و صنایع کوچک به شمار 

رود. 

با توج��ه به مهلت س��ه روز کاری 
برای ارائه اطالع��ات عملکرد ماهانه، 
ت��ا تاریخ ۴ ش��هریور ۹۶ تعداد ۲۲۹ 
ت��ن از ناش��ران اطالع��ات عملک��رد 
ماهانه مردادماه ۱۳۹۶ خود را منتشر 
کرده ان��د. با توج��ه به الزام ناش��ران 
پذیرفت��ه ش��ده در بورس ته��ران و 

فراب��ورس به ارائه اطالع��ات عملکرد 
ماهان��ه از مهرماه س��ال ۱۳۹۵ روند 
رو به بهبود ناشران در ارائه اطالعات 
ماهان��ه رقم خ��ورده اس��ت. تاکنون 
۳77 ش��رکت از شرکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس و فرابورس نسبت به 
ارائه اطالعات ماهان��ه تیرماه و ۲۹۹ 
ش��رکت در مردادماه اق��دام کرده اند. 
ال��زام ناش��ران ب��ه ارائ��ه اطالع��ات 
ماهان��ه کمک ش��ایانی ب��ه افزایش 
ش��فافیت در بازار کرده است. انتشار 

این اطالعات که مبتن��ی بر عملکرد 
واقع��ی ش��رکت ها آن هم ب��ه صورت 
ماهانه و تجمعی ت��ا پایان هر ماه در 
هر دوره اطالع رسانی است، از قابلیت 
اتکای مناس��بی ب��رای تصمیم گیری 
برخ��وردار اس��ت. با توج��ه به مهلت 
س��ه روز کاری پ��س از پایان هر ماه، 
اطالع رسانی  بابت  به موقعی  اطالعات 
ناشر در خصوص عملکرد ها در اختیار 
عموم ق��رار می گی��رد. بازخوردهایی 
ک��ه از س��رمایه گذاران و فعاالن بازار 

در ای��ن خصوص گرفته ش��ده حاکی 
از  تحلیل گ��ران  مفی��د  اس��تفاده  از 
ای��ن فرص��ت جدید ب��ازار س��رمایه 
برای س��هامداران حقیق��ی و حقوقی 
بوده اس��ت. ه��ر یک از ناش��ران که 
اطالع��ات عملک��رد ماهانه خ��ود را 
مطابق دس��تورالعمل افش��ا، ارس��ال 
نکنند مش��مول پیگری های تخلفاتی 
می ش��وند که متعاقباً مجازات هایی را 

در پیش خواهد داشت. 
منبع: سنا

بازار فرعی بورس کاال بستری برای معامله تولیدات صنایع کوچک

انتشار عملکرد ماهانه، فرصتی واقعی و قابل اتکا برای بازار سرمایه

خبر

15درصد از سهام  »گکوثر« امروز 
عرضه می شود

امروز ۱۲ ش��هریورماه، ۱۵درصد از سهام شرکت 
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان طی عرضه 
اولیه، در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می ش��ود. 
قرار اس��ت تع��داد ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار س��هم 
از س��هام ش��رکت هتل پارس��یان کوثر از س��وی 
س��هامداران عم��ده به روش ثبت س��فارش عرضه 
 ش��ود. مدیر این عرضه، ش��رکت کارگزاری بورس 
بهگزین اس��ت و س��هام قابل خریداری توسط هر 
ش��خص حقیقی و حقوقی حداکثر ۳۰۰ س��هم در 
نظر گرفته شده است. همچنین دوره ثبت سفارش 
در روز عرضه اولیه یعنی امروز ۱۲ ش��هریورماه از 
طری��ق پیام ناظر اعالم می ش��ود و رنج قیمتی در 
ثبت س��فارش نیز از مبلغ ۱۱ هزار و ۱۰۰ ریال تا 
۱۲ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین ش��ده اس��ت. شرکت 
هتل بین المللی پارس��یان کوثر که در گروه هتل و 
رس��توران و زیرگروه هتل ها، اردو و دیگر تدارکات 
ق��رار دارد، از فروردین ماه ۱۳۹۶ با نماد  »گکوثر« 
معامالتی  نم��اد  یکصدوپنجاه وشش��مین  به عنوان 
و هش��تادوپنجمین ش��رکت در بازار دوم فرابورس 
ایران درج ش��د. شایان ذکر است سرمایه اولیه این 
شرکت، ۱۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۱۰ میلیون 

سهم ۱۰۰۰ ریالی است. 
 

عرضه 30 هزار تن سنگ آهن 
دانه بندی شده در بورس کاال

ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ایران روز ش��نبه ۱۱ شهریورماه برای نخستین بار 
میزبان عرضه ۳۰ هزار تن س��نگ آهن دانه بندی 
ش��رکت گس��ترش صنای��ع و معادن ماه��ان بود 
و ع��الوه بر ای��ن ۳۸۰ تن مس کات��د نیز در این 
تاالر عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
کاالی ایران نیز عرضه ۱۳۰ هزار و ۳۸۰ تن گندم 
را تجرب��ه کرد که از این میزان۳۴ هزار و ۶۳۰ تن 
گندم در قالب طرح قیم��ت تضمینی، ۹۱ هزار و 
7۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم 
به ص��ورت نقدی و فیزیکی عرضه ش��د. عالوه بر 
این، ۱7۰ تن جو دامی، یک هزار و ۲۵ تن ش��کر 
س��فید و ۶۰ ه��زار قطعه جوجه ی��ک روزه نیز در 
تاالر محصوالت کش��اورزی و ۱۰ هزار و 7۰۰ تن 
قی��ر و عایق رطوبتی نی��ز در تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران عرضه ش��د. ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز 
عرض��ه 7۶ ه��زار و ۴۰۴ تن انواع م��واد پلیمری، 
ش��یمیایی، قیر، لوب کات، وکی��وم باتوم را تجربه 
ک��رد. بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز ش��اهد 
عرضه ۵۴تن متیلن دی فنیل دی ایزوس��یانات و 

آنیلین بود. 

اختصاص 281 ریال سود به ازای 
هر سهم »شیران« طی سه ماه

شرکت س��رمایه گذاری صنایع ش��یمیایی ایران 
اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه 
منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ را حسابرس��ی شده و 
با س��رمایه معادل چهارهزار و ۶۲۸ میلیارد و ۹۸۸ 
میلیون ریال منتش��ر کرد. ش��رکت سرمایه گذاری 
صنایع ش��یمیایی ایران با انتشار صورت های مالی 
س��ه ماهه نخس��ت امس��ال اعالم کرد در سه ماهه 
منتهی به ۳۱ خردادماه سال جاری مبلغ یک هزار 
و ۲۹۸ میلی��ارد و ۵۶۶ میلیون ریال س��ود خالص 
کس��ب کرد و بر این اس��اس مبلغ ۲۸۱ ریال سود 
به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت که در مقایسه به 
س��ه ماهه س��ال مالی ۹۵ معادل ۸ درصد کاهش 
داش��ت. »شیران« در دوره مش��ابه سال مالی قبل 
مبلغ یک هزار و ۴۱۶ میلیارد و ۱۳۸میلیون ریال 
سود خالص داشت و مبلغ ۳۰۶ ریال سود به ازای 
هر س��هم کنار گذاشت. به س��ود خالص دوره نیز 
س��ود انباشته ابتدای س��ال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ ۴ه��زار و ۶۲7 میلی��ارد و ۳۰۴میلیون ریال 
سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت 

منظور شد. 

نگاهی بر عملکرد شش ماهه صنایع 
بسته بندی ایران

ش��رکت صنایع بس��ته بندی ایران صورت های 
مال��ی میان��دوره ای ش��ش ماهه منته��ی ب��ه ۳۱ 
خردادماه ۹۶ را حسابرس��ی شده و با سرمایه 7۹ 
میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال منتش��ر کرد. شرکت 
صنایع بسته بندی ایران با انتشار صورت های مالی 
میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ 
، اعالم کرد در دوره یادش��ده مبلغ ۸۲ میلیارد و 
۸۰۳ میلی��ون ریال زیان خالص کس��ب کرد و بر 
این اس��اس مبلغ ی��ک هزار و ۴۶ ری��ال زیان به 
ازای هر سهم اختصاص داد. گفتنی است عملکرد 
دوره مشابه س��ال مالی قبل این شرکت نیز زیان 

ده بوده است. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
بیمه ما در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری خوارزمی در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱.7۳۴۴.۹۶ما

۸۰۹۴.7۹وخارزم

۴.۹۱۱۴.۳۶پدرخش

۱۳.7۴۹۴.۱فرآور

۱.۹۳۳۳.۹۲دکوثر
۴.7۴۶۳.۸۱غگرجي
۳.۰۳۲۳.7۳تکنو

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی گرانیت بهس��رام صدر نش��ین جدول بیشترین 
درص��د کاهش ش��د. عمران و توس��عه ف��ارس در رده دوم 
 این گروه ایس��تاد. تولیدی کاش��ی تکس��رام ه��م در میان 

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

)۴.۹۹(۳.۶۱7کهرام
)۴.۸۲(۲.۵۳۰ثفارس

)۴.۶۴(۲.۵۰۸کترام

)۴.۵(۱.۶7۶کساپا

)۴.۳۲(۴.۴۳۲فاما
)۴.۲7(۲.۶۰۱بالبر
)۴.۱۱(۱.۱۶7خکار

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. سرمایه گذاری خوارزمی در رده دوم این گروه ایستاد. 

کمباین سازی ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
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گروه ش��رکت های ش��اتل با راه اندازی 
تج��اری خدم��ات موبایل��ی و ثابت خود 
عم��ًا وارد رقابت در عرص��ه این خدمات 

در کشور شد. 
محمدحس��ن   ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
شانه س��اززاده - رئیس هیأت مدیره گروه 
شرکت های شاتل – روز گذشته در مراسم 
راه اندازی تجاری-آزمایشی خدمات تلفن 
همراه اظهار کرد: ش��اتل موبایل در همه 
اس��تان ها و بیش از ۴۰۰ ش��هر کشور در 
حال ارائه خدمات اس��ت که تا نس��ل ۴.۵ 

اینترنت را نیز پشتیبانی می کند. 
وی افزود: این شرکت، خدمات ارتباطی 
همگ��رای ثابت و س��یار بر پای��ه اینترنت 
را ب��ه ص��ورت یکپارچ��ه به عنوان نس��ل 
جدی��د اپراتورهای تلفن همراه کش��ور به 

مشترکین خود ارائه می کند. 
وضعی��ت  درخص��وص  شانه س��اززاده 
حضور این ش��رکت در بازار کش��ور گفت: 
اینترنت پرس��رعت  ارائ��ه س��رویس های 
+ADSL2 و VDSL2، VoIP، تهی��ه 
و نصب تجهیزات ش��بکه های دسترسی و 
تجمیع، پهن��ای باند، تلفن ثابت، خدمات 
نقطه به نقطه، میزبانی سرور، راهکارهای 

امنیت��ی اینترنت، خدمات وی��ژه محتوا و 
خدمات تکمیلی مانن��د نماوا از مهم ترین 

خدمات به شمار می روند. 
او از مهم ترین پروژه های این شرکت در 
آینده خبر داد و گفت: خدمات ش��اتل از 
طریق سیس��تم FTTC و روی کابل های 
مس��ی تا حجم ۶۰۰ مگابایت داده منتقل 

می شود. 
به گفته او، گروه ش��رکت های ش��اتل 
ده��م آب��ان ۱۳۹۴ ب��ه منظ��ور ایجاد و 
بهره ب��رداری از ش��بکه ارتباط��ات ثابت 
مس��تقل از فن��اوری، پروان��ه ایج��اد و 
بهره ب��رداری از ش��بکه ارتباط��ات ثابت 
موس��وم به FCP را ک��ه پروانه جامعی 
در ح��وزه خدمات ارتباطی ثابت اس��ت 
از س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 

رادیویی دریافت کرد. 
مهم تری��ن  از  یک��ی  شانه س��اززاده، 
پروژه های ش��اتل در حوزه FCP را پروژه 
FTTC به عنوان مهم تری��ن پروژه حوزه 
پهن��ای باند ثابت عنوان ک��رد و اتصال به 
کافوهای مخاب��رات مطابق پروانه طرفین 

را چالش اصلی این پروژه شاتل دانست. 
او یکی دیگ��ر از مهم تری��ن پروژه های 

FCP ش��اتل را ارائه خدم��ات تلفن ثابت 
ذکر کرد و گفت: بر بس��تر این س��رویس، 
ارائه خدم��ات با هزینه کمتر از ش��رکت 
مخاب��رات ایران و اپراتورهای تلفن همراه، 
با کیفیت صدای HD، قابلیت جابه جایی 
و اس��تفاده از دفترچه تلفن با امکان ارائه 
خدمات ویژه برای سازمان ها ممکن شده 

است. 
وی با اشاره اینکه چگونه این شرکت با 
وجود رقبای بسیار قدرتمند و قدیمی در 
حوزه خدمات تلفنی قادر به رقابت در این 
بازار خواهد بود، اظهار کرد: به دنبال ارائه 
س��رویس های صوتی و ویدئویی از طریق 
موبایلی هستیم تا بتوانیم تجربه متفاوتی 
از خدمات موبایلی را برای مشترکان خود 

به ارمغان بیاوریم. 
شانه س��اززاده ب��ا بی��ان اینک��ه ترکیب 
خدم��ات ش��اتل باع��ث می ش��ود قیمت 
تمام ش��ده خدمات این ش��رکت بس��یار 
کم ش��ود، اظهار کرد: خدمات س��رویس 
ش��اتل در یک پی��ج واحد ارائه می ش��ود 
که مش��تریان تنها یک بار بابت آن هزینه 
می کنن��د و بع��د از آن دیگ��ر هزین��ه ای 

پرداخت نمی کنند. 

او در پای��ان تأکید ک��رد: ما می خواهیم 
خدم��ات ارتباط��ی ثابت و س��یار بر پایه 
اینترنت را به بازار هدف مان ارائه و آنها را 
یکپارچه س��ازی کنیم و از طریق آمیختن 
آنه��ا با تجربه هایی از دنی��ای واقعی برای 

مشتریان مان ارزش خلق کنیم.

سیم کارت های شاتل موبایل با 
پیش شماره ۰۹۹۸ و کد یک

سیم کارت های اپراتور نسل جدید تلفن 
همراه شاتل با نام تجاری»شاتل موبایل« 
و با ارائه خدمات مکالمه، پیامک، اینترنت 
هم��راه مبتن��ی ب��ر 3G و 4G و مکمل، 
با پیش ش��ماره ۰۹۹۸ و کد ی��ک، از روز 
گذشته وارد بازار تلفن همراه کشور شد. 

ش��اتل  مدیرعام��ل  کریم بیگ��ی  آرش 
موبایل هم در این مراس��م با اعام عرضه 
س��یم کارت های اپراتور نسل جدید تلفن 
هم��راه »ش��اتل موبایل« با پیش ش��ماره 
۰۹۹۸ و ک��د ی��ک، گفت: ش��بکه تلفن 
همراه ش��اتل موبایل مبتنی بر نسل های 
۳، ۳.۷۵، ۴ و ۴.۵ تلف��ن هم��راه ب��وده و 
اینترنت نس��ل دوم ) 2G( در این شبکه 

ارائه نمی شود. 

برنامه ه��ای فع��ال در پس زمین��ه گوش��ی و بعض��ا 
به روزرس��انی خودکار این برنامه ها، از عواملی هستند 
که می توانند حجم مصرف اینترنت گوش��ی را افزایش 
دهن��د. بهتری��ن راه ب��رای جلوگیری از ای��ن مصرف، 
غیرفع��ال کردن این برنامه ها در ش��رایطی اس��ت که 

استفاده ای از آنها نمی شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، یک��ی از دغدغه ه��ای کاربران 
گوش��ی های هوش��مند اس��تفاده از اینترنت و میزان 
مصرف آنهاس��ت. برخی از کاربران ممکن اس��ت اغلب 
از مص��رف بیش از اندازه حجم اینترنت خود ش��کایت 
داشته باشند و حتی برخی از شرکت ها و اپراتورها را به 
کم فروشی متهم کنند، اما مسئوالن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات در پاسخ به این اعتراضات، به سرعت 

باالی اینترنت اش��اره می کنند که ممکن اس��ت باعث 
شود کاربر تصور کم فروشی داشته باشد. 

محم��ود واعظی -وزیر س��ابق ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات- همواره در رد نظریه کم فروشی و حجم خوری 
اینترنت از طرف اپراتورهای ارائه دهنده اظهار می کرد: 
آنهایی که می گویند کم فروشی صورت می گیرد باید به 
این نکته توجه داش��ته باشند که در گذشته مشترکان 
چن��د عکس یا مطل��ب مکتوب را دانل��ود می کردند و 
حجم اینترنت آنها برای مدت بیش��تری دوام می آورد، 
اما اکنون همین که س��ه تا چهار فایل ویدئویی دانلود 
می ش��ود، چند برابر فایل های عک��س و مکتوب حجم 

مصرف می شود. 
او معتقد بود اینکه متأس��فانه در برخی رس��انه ها و 

روزنامه ها از اصطاح حجم خوری اس��تفاده می ش��ود 
تعبیر درس��تی نیس��ت؛ اکنون تمام ام��ور اپراتورها به 
ش��کل هوش��مند صورت می گیرد و به ش��کل دستی 
نیس��ت تا امکانی وجود داشته باش��د تا حجم مصرف 
مشترک تغییر کند. ما در ابتدا احساس کردیم ممکن 
اس��ت در سیس��تم فروش این اپراتورها مشکلی وجود 
داشته باشد اما پس از بررسی های صورت گرفته به این 
قطعیت رس��یدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود 
ن��دارد. آنچه باع��ث پایان زودهنگام حجم بس��ته های 
اینترن��ت می ش��ود، اس��تفاده مش��ترکان از فایل های 
ویدئویی اس��ت که حجم اینترنت را با س��رعتی بسیار 
باال به پایان می رس��اند. اس��تفاده از فایل ویدئویی در 

تمام دنیا حجم پهنای باند باالیی را مصرف می کند. 

راه های جلوگیری از مصرف ناخواسته اینترنت

ورود یک اپراتور مجازی به عرصه مخابراتی کشور
اخبار

۷۰درصد مکالمات تلفنی ایرانی ها 
زیر یک دقیقه است

معاون ش��رکت مخابرات ایران با اش��اره به هزینه 
۴.۵ تومانی هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت در کشور، 
گفت ۷۰درص��د مکالمات تلفن ثاب��ت در ایران زیر 

یک دقیقه است. 
داوود زارعیان با اشاره به تغییر مدل مصرف تلفن 
با روی کار آمدن تلفن همراه اظهار داشت: بررسی ها 
نش��ان می دهد که بالغ ب��ر ۷۰درصد مکالمات تلفن 
ثاب��ت در ای��ران، زیر یک دقیقه اس��ت و با توجه به 
تعرفه گذاری صورت گرفته برای تلفن، در این بخش 

گرانی اتفاق نیفتاده است. 
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که در مکالمات 
تلفن همراه، کاربر به ازای هر دقیقه به طور متوس��ط 
۶۰ تومان پرداخت می کند و مدت زمان بیشتری نیز 

مکالمه می کند. 
زارعیان گف��ت: هزینه هر دقیق��ه مکالمه با تلفن 
ثابت، ۴.۵ تومان اس��ت. با وجود این حداقل هزینه، 
بازهم مش��ترکان برای پرداخت صورتحس��اب تلفن 
ثابت، اعت��راض دارند. وی از برنامه ریزی برای حذف 
قب��وض کاغذی ظرف هش��ت ماه آین��ده خبر داد و 
گفت: از ای��ن ماه، اعام صورتحس��اب قبوض تلفن 
ثابت، به صورت یک ماهه خواهد ش��د. این موضوع با 
هدف اطاع رسانی به مشترکان صورت می گیرد و به 
این معنا نیست که قصد داشته باشیم در عرض یک 

ماه، ارتباط مشترکان را قطع کنیم. 
زارعی��ان توضیح داد: مطابق با مصوبه کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات، قب��وض تلف��ن ثابت 
مش��ترکان اعتب��اری در صورتی ک��ه در دو دوره به 
۲۰ هزار تومان و برای مش��ترکان دائمی به ۳۰ هزار 
تومان برسد، مخابرات مجاز به قطع ارتباط مشترک 
خواه��د بود، اما فع��ًا تصمیمی ب��رای قطع ارتباط 
مش��ترکان با این می��زان بدهی، از س��وی مخابرات 

وجود ندارد. 
وی گف��ت: در همین ح��ال در برنام��ه داریم که 
س��رویس پرداخت قبوض تلفن را به س��متی ببریم 
ک��ه با توافق ب��ا بانک، قبض تلفن مش��ترکان بدون 
دریافت صورتحس��اب، به صورت اتوماتیک از حساب 

بانکی شان پرداخت شود. 

آیا اپل می تواند فقدان دکمه هوم 
آیفون را برای مان عادی سازد؟ 

دکم��ه هوم آیفون که در قس��مت پایینی آن قرار 
دارد قدمت��ی ب��ه اندازه خود آیفون دارد و همیش��ه 
هم نقش��ی مرکزی در کنترل دس��تگاه داشته است. 
روی تلفن های فعلی، این دکمه برای روش��ن کردن 
نمایش��گر، ب��از کردن قف��ل دس��تگاه، حرکت میان 
اپلیکیش��ن ها، انج��ام پرداخت ها، صحب��ت کردن با 
س��یری و بازگش��ت به صفحه اصل��ی موبایل کاربرد 
دارد. حت��ی زمان��ی  ک��ه ش��ما نمی دانید چ��ه کار 
می خواهید بکنید باز هم یک بار دکمه هوم را فش��ار 
می دهی��د. مثل جک هدفون که س��ال پیش حذف 
ش��د، دکمه هوم هم گویا قرار است به زودی برچیده 
ش��ود و موبایلی که اپ��ل تا چن��د روز دیگر معرفی 

می کند فاقد این دکمه خواهد بود. 
به گزارش م��ارک گورمان از بلومب��رگ، اپل قرار 
اس��ت روی آیف��ون گران قیمت و جدی��د خود )که 
احتماال آیفون ۷ ادیش��ن ن��ام دارد( به جای دکمه 

هوم، از یک نوار نرم افزاری جدید استفاده کند. 
این نوار نرم افزاری می تواند بسیاری از قابلیت های 
پیشین دکمه فیزیکی هوم را اجرا و یک سری قابلیت 
دیگ��ر هم به آنها اضافه کن��د. احتماال کاربران برای 
باز ش��دن قفل موبایل باید انگشت خود را روی این 
نوار بکش��ند. ممکن است از چند حرکت دیگر برای 
جابه جایی میان اپلیکیشن ها استفاده کنند و . . . اما 
یک��ی از اصلی ترین قابلیت ه��ای دکمه فیزیکی هوم 
احتماال به هیچ وجه از طریق این نوار اجرایی نیست؛ 

اثر انگشت برای امنیت دستگاه. 
با توجه به آنچه تاکنون شنیده ایم، اپل موفق نشده 
که سنسور اثر انگشت را به زیر نمایشگر انتقال دهد 
و مجبور اس��ت آن را به پشت موبایل ببرد. یک سری 
دیگر از ش��ایعات ه��م گفته اند که احتم��اال در این 
آیفون جدید خبری از تاچ آیدی نیس��ت و همه چیز 
به عهده لیزرها و سنس��ورهای تشخیص چهره است 
که در کن��ار دوربین جلویی دس��تگاه یک مجموعه 

پیشرفته را شکل داده اند. 
در هر صورت، حذف کردن دکمه هوم از قس��مت 
جلویی موبایل، تجربه کاربری ما را نسبت به گذشته 
کامًا تغییر می دهد. سنس��ور اثر انگشت نه فقط به 
منظ��ور حفاظت اطاعات، بلکه ب��رای پرداخت های 
موبایلی Apple Pay در اپلیکیش��ن هایی نظیر اوبر 

نیز کاربرد دارد. 

سرعت یو اس بی ها دو برابر می شود
براس��اس تازه ترین گزارش، سرعت یو اس بی های 
در دس��ترس عم��وم تا ۱۸ م��اه آینده ب��ه دو برابر 
مقدار فعلی خواهد رس��ید. این طرح فعا در مرحله 
بازاریابی ق��رار دارد و به زودی اطاعات دقیق تری از 
این پروژه ارائه داده خواهد ش��د، اما احتماال سرعت 

به ۲۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

اخبار

تغییر رویکرد وزارت ارتباطات دولت 
جدید در قبال تماس صوتی تلگرام

اواخر تیرماه امس��ال بود که پ��س از باال گرفتن بحث 
فیلترین��گ تماس صوتی تلگرام، وزی��ر ارتباطات وقت با 
اش��اره به تداخل کارکرد س��رویس مذکور با فعالیت های 
شرکت مخابرات و اپراتورهای موبایل در کشور، اعام کرد: 
»اگ��ر می خواهید آنها را ورشکس��ت کنید، تماس صوتی 

تلگرام را باز کنید.«
ح��ال ب��ا روی کار آمدن وزیر جدید، به نظر می رس��د 
رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در این موضوع 
نیز تغییر کرده اس��ت؛ محمدجواد آذری جهرمی با اشاره 
به پیگیری برقراری مجدد س��رویس تماس صوتی تلگرام 
به عن��وان یکی از مطالب��ات مردم گفته اس��ت که اگر از 
دی��دگاه حقوق مصرف کننده نگاه کنی��م، در حال حاضر 
برنامه  های بسیاری با امکانات برقراری تماس صوتی وجود 
دارند؛ دلیل انسداد تماس صوتی تلگرام به موضوعاتی که 
از سوی دستگاه قضایی اعام شد بر می گردد و این دستور 

به شرکت های ارائه کننده خدمات داده شده است. 
طبق اظهارات وزیر ارتباطات، فیلترینگ تماس صوتی 
تلگرام از س��وی مراجع قضایی اعمال شده ولی اینکه آیا 
خ��ود مرجع قضایی آن را برط��رف می کند یا نه، موضوع 
دیگری است. وی همچنین اعام کرد که چنین امکاناتی 
)تم��اس صوتی اینترنتی( هم اکنون نی��ز در اختیار مردم 
ق��رار دارد، اما برای ارائه آن در پیام رس��ان تلگرام، مجددا 
با مس��ئوالن مذاکره خواهد کرد. گفتنی اس��ت جهرمی 
ضمن اشاره به چارچوب های موضوع مورد بحث و بررسی 
امکان رفع فیلترینگ تماس صوتی تلگرام، عنوان کرده که 
مطالبات مردم از وزارت ارتباطات بسیار زیاد بوده و باید با 

انرژی به این مطالبات رسیدگی شود. 

شرایط برای برخورداری از اینترنت 
اشیا صنعتی بی سیم فراهم می شود

دستگاه های الکترونیکی تش��کیل دهنده اینترنت اشیا 
صنعت��ی   )IIoT(  ک��ه انرژی مورد نی��از را خود تأمین 
می کنند، احتیاج��ات ویژه ای دارند که تنها نمونه خاصی 
از باتری ها قادر به تهیه آن هس��تند. تبدیل شدن به یک 
ابزار کامًا بی سیم به اس��تفاده از باتری های لیتیوم-یون  
)Li-ion( قابل شارژ )یا غیرقابل شارژ( وابسته است. به جز 
موارد مصرفی که به برق ac متکی هس��تند، اس��تفاده از 
باتری های قابل شارژ نیاز به سیم کشی را برطرف می کند 
که به میزان قابل توجهی در هزینه ها صرفه جویی می شود. 
نحوه استفاده است که انتخاب باتری را تعیین می کند. 
برای مثال، دس��تگاهی که به راحتی قابل دسترس است 
و در ی��ک محدوده دمای متع��ادل کار می کند، به راحتی 
می تواند از باتری های مصرفی رایج استفاده کند، اما هزینه 
اولیه کم در نهایت به قیمت طول عمر پایین باتری تمام 
شده و باز هم برای مصرف کننده )به دلیل نیاز به تعویض 
چند بار باتری و هزینه های جانبی دسترسی به دستگاه( 
پرهزینه خواهد ش��د. به بیان کلی، هرچه دسترس��ی به 
مورد کاربردی دشوارتر باشد، نیاز به استفاده از یک باتری 

باکیفیت صنعتی بیشتر می شود. 
لیتیوم به عنوان س��بک ترین فلز غیرگازی، بیش��ترین 
میزان انرژی )انرژی در هر واحد وزن( را نس��بت به سایر 
انواع دیگر باتری ارائه می کند. سلول های لیتیوم از جریان 
ولت��اژی بین ۲.۷ ت��ا ۳.۶ ولت برخوردار هس��تند. فعل و 
انفعاالت شیمیایی لیتیوم نیز غیرآبی است و نبود آب به 
س��لول ها اجازه می دهد در محدوده دم��ای ۵۵- تا ۱۲۵ 

درجه سانتی گراد فعالیت کنند. 
در حال حاضر، دستگاه های بی سیمی  که مصرف روزانه 
آنها پایین است عمدتا از باتری های بوبین دار لیتیوم تونیل 
کلوراید  )LiSOCl2( که کیفیت عملکرد باالیی شامل 
باالترین تراک��م انرژی، باالترین ظرفیت، گس��ترده ترین 
محدوده دما و کمترین نرخ تخلیه ش��ارژ س��االنه را دارد 
اس��تفاده می کنند. این س��طح از کیفیت عملکرد امکان 
س��اخت منابع تأمین انرژی کوچکی را فراهم می کند که 
به می��زان بس��یار طوالنی عمر می کنند. هر ک��دام از این 

سلول ها می توانند تا ۴۰ سال عمر کنند. 
سلول های اس��تاندارد بوبین دار LiSOCl2 به گونه ای 
طراح��ی نش��ده اند که بتوانن��د پالس های باال را ارس��ال 
کنن��د، به همین دلیل باید آنه��ا را با خازن الیه ترکیبی  
)HLC( ادغ��ام کرد تا بت��وان در کاربردهای پالس باال از 
آنها اس��تفاده کرد. دستگاه های الکترونیک مصرفی برای 
ذخیره انرژی پالس های باال در میدان های الکترواستاتیک 
اغلب به ابرخازن ها وابسته هستند، اما ابرخازن ها به دلیل 
محدودیت های ذاتی که شامل انرژی کوتاه مدت، ظرفیت 
کم، تراکم انرژی کم و تخلیه شارژ باال می شود، برای اغلب 
مصارف صنعتی مناسب نیستند. ابرخازن های سری شده 
نیز به مدارهای توازن س��لولی نیاز دارند که باعث کاهش 

راندمان کلی می شود. 
باتری های LiSOC2 برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ 
در واحدهای فرستنده سنجش ولتاژ در مصارف آب و گاز 
به کار گرفته ش��دند. در فرآیند جایگزینی با دستگاه های 
تأمین کننده جدیدتر، این دس��تگاه های RFID پیشگام 
مورد آزمایش قرار گرفتند و مشخص شد هنوز بعد از چند 
سال استفاده ظرفیت ذخیره انرژی باالیی دارند. اما چنین 
طول عمر باالیی نیز نمی تواند تضمین کننده باشد. کیفیت 
پایین باتری های LiSOCl2 می تواند نرخ تخریب شارژ 
خود به خود س��االنه را دو تا سه برابر بیشتر از نمونه های 

باکیفیت تر کند. 
 بسیاری از سلول ها با طول عمر متفاوت به طور همزمان 
برای چند دهه در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرند 
تا مش��خص ش��ود آی��ا می توانند تحت ش��رایط مختلف 

همچنان به کار خود ادامه دهند.

تازه های فنــاوری

با هدفون های جدید سونی آشنا شوید.
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حدود یک ماه از نهایی ش��دن 
قرارداد رنو و ایدرو البته با حضور 
ضلع سوم قرارداد یعنی هلدینگ 
ناصح می گذرد اما اجرایی شدن 
این قرارداد ن��کات قابل تاملی را 
در رون��د صنعت خودرو و حضور 
دیگر ش��رکت های خودروساز در 

بازار ایران به همراه دارد. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، حدود 
ی��ک ماه پی��ش بعد از گذش��ت 
یک س��ال از توافقنام��ه ای که در 
غرفه رنو توس��ط ای��درو و طرف 
فرانسوی به امضا رسید، قرارداد 
نهای��ی ش��د و ش��روع همکاری 
غول خودروس��ازی فرانسه و یک 
ش��رکت خصوص��ی ایران��ی، در 
کنار یک س��ازمان قدیمی و مهم 

دولتی به امضا رسید. 
ابت��دا قرار ب��ود رنو ب��ا ایدرو 
یک ش��رکت مش��ترک تأسیس 
کند و در س��ایت »بن رو« س��ه 
محصول را به تولید برس��انند اما 
در روزهای آخ��ر قبل از امضای 
قرارداد، هلدینگ ناصح هم س��ر 
باز  صحبت ها را ب��رای همکاری 
کرد و در روز امضای قرارداد پای 

میز نشست. 
آنچه مس��لم است، ناصح برای 
نصیحت جلو نیامده و براس��اس 
پیش بینی ها دو ه��دف را دنبال 
می کند؛ یکی خودروس��از شدن 
و س��همی در تولید داش��تن که 
بدی��ن طری��ق ه��م وزارتخانه را 

راض��ی کرده باش��د ک��ه ما هم 
واردکننده ای  پیرو مصوبات شما 
هستیم که تولید می کند و هم از 
سوی دیگر از بازار قطعی رنو در 
ایران بیش از پیش و قدرتمند تر 
از نگی��ن خودروی فعلی س��هم 

ببرد. 
درباره این هلدینگ باید گفت 
که ناصح اکنون هم ایرتویا را دارد 
و هم نگین خودرو را، حاال با این 
سهم 20درصدی هم به نوعی در 
خودروسازی سرمایه گذاری کرده 
و هم ب��ا یک تیر دو نش��ان زده 
است و از مصوبات غیر کارشناسی 

وزارت صنعت هم به نوعی ایرتویا 
را نج��ات می ده��د و ه��م نگین 
خودرو، چرا ک��ه در حال حاضر 
دیگ��ر ناص��ح هم قرار اس��ت در 
تولید کش��ور سهم داشته باشد و 

هم صادرات. 
از س��وی دیگر ایدرو که تقریبا 
خودروس��ازی های  از  دس��تش 
کش��ور کوتاه ش��ده و س��همش 
برخالف س��ال های قبل در حال 
حاضر به حداقل رس��یده است، 
با امضای این قرارداد، سود چند 
س��ال اخیر س��همش از سایپا را 
ستاند و به جای طلبش به نوعی 

»بن رو« را برداشت. 
ایدرو خوش��حال از خودروساز 
ش��دن مجدد و وصول مطالبات 
مان��ده خ��ود از س��ایپا و رنو هم 
سیاس��تمدار تر از همیش��ه حاال 
ی��ک ش��ریک گردن کلفت ت��ر از 
گذش��ته در کنار خود دارد و در 
شرایط حس��اس و در گردنه های 
صنعت،  وزارت  مختلف  مصوبات 
یاری همراه خود دارد که هم در 
جلس��ات دولتی قدرت چانه زنی 
باالی��ی خواهد داش��ت و هم در 
ایران خودرو و س��ایپا سهام دارد 
و به نوعی می تواند در روند تولید 

و مس��ائل داخلی آنها تأثیرگذار 
باشد. 

در ق��رارداد جدید ای��درو، رنو 
و ناص��ح قطعا س��ه طرف س��ود 
می برند و هر ک��دام به نوع خود 
از این ق��رارداد منتف��ع خواهند 
ش��د اما نکته قابل تام��ل ماجرا 
اینجاس��ت که س��هم هر کدام از 
آنه��ا از میزان س��ود این قرارداد 

متفاوت است. 
در کنار محاس��ن یادش��ده در 
ای��ن گ��زارش ب��رای طرف های 
مختلف این ق��رارداد حاال میزان 
س��هم هر کدام از آنها اس��ت که 
تأثیرگذار خواه��د بود، اول آنکه 
س��هم رنو از این سفره 60درصد 
اس��ت و ایدرو و ناص��ح هر کدام 
20درص��د س��هم دارن��د و قطعا 
روی کاغ��ذ س��هامدار عمده رنو 
اس��ت و س��ود بیش��تری خواهد 
برد، از سوی دیگر ناصح در حال 
حاضر به واس��طه نگی��ن خودرو 
نماینده رنو در ایران به حس��اب 
می آی��د و قطعا قدرت بیش��تری 
در س��هم خواهی از 20درص��د و 
یک کرسی ناصح در هیأت مدیره 
ش��رکت جدی��د خواهد داش��ت 
و نگی��ن خ��ودرو می توان��د ابزار 
فش��اری برای رنو در بزنگاه های 
مختلف اجرای این قرارداد باشد. 
آن وق��ت س��هم رن��و 80درصد 
و س��هم ایدرو هم��ان 20درصد 

خواهد ماند. 

پ��ژو و رن��و در ش��رایطی به عن��وان 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  نخس��تین 
پسابرجام در خودروسازی ایران شناخته 
می ش��وند که گزارش مالی این دو برند 
فرانس��وی در نیمه نخست 2017 نشان 
می دهد آنها با توجه به طلب های قبلی 

خود، عماًل پولی وارد کشور نکرده اند. 
در ح��ال حاضر پ��ژو تحت ق��رارداد 
همکاری مش��ترک با ایران خودرو، وارد 
فاز اجرایی ش��ده و رنو نی��ز از چند ماه 
دیگر فعالیت جدی��د خود را در ایران و 
طبق قراردادی که با ایدرو منعقد کرده 

آغاز می کند. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، از هر دو 
ای��ن قرارداده��ا با نام »س��رمایه گذاری 
خارج��ی« یاد می ش��ود، به نحوی که هم 
پژو و ه��م رنو متعهد به ورود س��رمایه 
به خودروس��ازی ایران ش��ده اند، با این 
حال در عمل اتفاق��ات دیگری رخ داده 
اس��ت. طبق قرارداده��ای منعقده، پژو 
باید س��رمایه ای 250 میلی��ون یورویی 
ب��ه ایران بیاورد و رن��و نیز تعهدی 660 
میلی��ون یوروی��ی دارد، ام��ا آنطور که 
گ��زارش مال��ی آنه��ا در نیمه نخس��ت 

2017 نش��ان می ده��د، هیچ کدام پولی 
آن  از  ماج��را  نکرده ان��د.  کش��ور  وارد 
قرار اس��ت که ای��ن دو برند فرانس��وی 
عماًل بخش��ی از پول و س��رمایه متعهد 
ش��ده را با طلب های قبلی خ��ود تهاتر 
کرده ان��د. در این بین، پژو رقمی معادل 
158 میلیون ی��ورو را که باید به صورت 
سرمایه مستقیم وارد کشور می کرده، با 
طلب ه��ای خود از ناحیه حق لیس��انس 
)رویالیته( تولی��د محصوالتش در ایران 
خودرو، تهاتر ک��رده و بنابراین پولی به 
طرف ایرانی نداده است. به عبارت بهتر، 
پژویی ها پول های بلوکه شده خود را در 
ایران طی س��ال های تحریم، محاس��به 
و آن را ب��ه جای بخش��ی از مبلغی که 
بای��د طبق قرارداد به ای��ران وارد کنند، 
لحاظ کرده اند. این پول های بلوکه ش��ده 
در واقع مبالغی اس��ت که ایران خودرو 
باید در قالب رویالیته )حق لیسانس( به 
پژو پرداخت می کرده اما به دلیل تحریم 
و محدودیت های ش��دید در نقل و انتقال 
پول، موفق به انجام این کار نشده است. 
در نتیجه پژویی ها فرصت لغو تحریم ها 
را مغتنم ش��مرده و با اس��تفاده از آن، 

نه تنه��ا عماًل پولی به ای��ران نیاورده اند، 
 بلک��ه طلب ه��ای قبل��ی خ��ود را نیز با 
ایران خ��ودرو صاف کرده اند. از س��وی 
دیگر رنویی ها نیز با روشی نسبتا مشابه 
ب��ا هموطن خود پژو، عماًل به جای وارد 
کردن پ��ول ب��ه ای��ران، از روش تهاتر 
اس��تفاده و به این وس��یله ضم��ن زنده 
ک��ردن مطالب��ات خود از ش��رکت های 
داخل��ی، فعاًل از زیر بار س��رمایه گذاری 

مستقیم هم شانه خالی کرده اند. 
رنویی ه��ا ک��ه از ی��ک ده��ه پیش و 
 X90 تحت  ق��رارداد پلتفرم مش��ترک
در ای��ران حضور دارند، طی س��ال های 
تش��دید تحریم ها موفق ب��ه نقل و انتقال 
پول از کش��ور نش��دند. در واق��ع پولی 
که خودروس��ازان داخلی باید در جریان 
تولید محص��والت رنو، به این ش��رکت 
امکان  می کردن��د،  پرداخت  فرانس��وی 
خروج از کش��ور را نداشت و بنابراین در 
حس��اب رنوپارس )شرکت تأمین کننده 
قطعات رنو در ایران( بلوکه می شد. حاال 
رنو پول های بلوکه ش��ده اش را در عوض 
بخش��ی از س��رمایه ای که بای��د به طور 
مس��تقیم وارد ایران می کرد، محاسبه و 

به نوعی تهاتر کرده است. با این حساب، 
اگرچه از قراردادهای پژو با ایران خودرو 
و رنو با ایدرو، به عنوان س��رمایه گذاری 
مش��ترک یاد می شود، با این حال آنچه 
فع��اًل در عم��ل رخ داده، صاف ش��دن 
خارجی  قبلی خودروس��ازان  طلب های 
از طرف ه��ای داخل��ی در دوران تحریم 
اس��ت. در واقع در حال حاضر چیزی به 
نام »پول خارجی« از ناحیه قراردادهای 
پس��ابرجامی، وارد خودروس��ازی کشور 

نشده است. 

تعجیل در قراردادهای خارجی 
خودرو

اما چرا خودروس��ازی ایران نتوانسته 
در پسابرجام و با وجود عقد قراردادهای 
هم��کاری مش��ترک، س��رمایه و پ��ول 
خارجی را جذب کند؟ تردیدی نیس��ت 
که با وجود لغ��و تحریم های بین المللی 
علی��ه ایران، هنوز ه��م محدودیت هایی 
ب��رای نقل و انتقال پول به کش��ور وجود 
دارد، با ای��ن حال نمی توان این موضوع 
را دلیل اصلی ناتوانی صنعت خودرو در 

جذب واقعی سرمایه خارجی دانست.

خأل  »پول خارجی« در صنعت خودروسازی

بازی برد- برد رنو در زمین ایران
اخبار

بررسی تأثیر بدهی های بانکی 
خودروسازان بر جذب سپرده های 

بانکی
یک فعال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور می گوید با 
توجه به آمار بدهی خودروس��ازان به سیس��تم بانکی به 
نظر نمی رس��د کاهش س��ود س��پرده ها، جذابیتی برای 
سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته 

باشد. 
ابوالقاس��م آروند اظهار داش��ت: در صورتی که صنعت 
خودرو تا این میزان به سیس��تم بانکی بدهی نداش��ت 
قطعاً س��رمایه گذاران در این حوزه بهتر وارد می ش��دند 
اما متأسفانه این شفافیت توسط شرکت های خودروساز 
وجود ندارد تا موجب جذب سرمایه ها در این بخش شود. 
وی گفت: البته باید پیش از تصمیم نسبت به کاهش 
سود سپرده ها، دولت سود تسهیالت را کاهش می داد تا 
شاهد تأثیر س��ریع تر آن بر حوزه تولید و صنعت کشور 

باشیم. 
ب��ه گ��زارش خب��ر خ��ودرو، وی اف��زود: ابت��دا باید 
س��پرده گذاران مطمئن شوند که کاهش سود تسهیالت 
رخ داده و س��پس بانک مرکزی نس��بت به کاهش سود 
س��پرده ها اقدام می ک��رد چرا که س��پرده گذاران راهکار 
دیگری را پیدا کرده و در بازارهای دیگری سرمایه گذاری 

خواهند کرد. 
وی در ادامه بخشی از عدم تمایل به سرمایه در حوزه 
تولید را فضای کس��ب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: 
متأس��فانه به جهت نبود فضای کس��ب و کار مناسب در 
کش��ور، به نظر نمی رسد کاهش س��ود سپرده ها موجب 

حرکت سرمایه ها به سمت بخش های تولیدی شود. 
وی گفت: البته نامناسب بودن فضای کسب و کار تنها 
ناش��ی از مسائل اقتصادی نیس��ت بلکه بخش زیادی از 
آن به مس��ائل فرهنگی بازمی گردد،  به طوری که امروز 
جریان فرهنگی نقش زیادی در بهبود فضای کسب و کار 

در کشور دارد. 
وی اف��زود: ب��ا رف��ع مش��کالت فرهنگ��ی تعامل با 
ش��رکت های خارجی بهتر ش��ده و اینها همگی مسائلی 
است که سرمایه گذاران را برای همکاری و سرمایه گذاری 

در ایران جذب می کند. 
وی در ادام��ه به ش��روط ش��رکت های خارجی برای 
هم��کاری و س��رمایه گذاری در ایران پرداخ��ت و اظهار 
داشت: با بهبود فضای کسب و کار که بخش مهمی از آن 
به مسائل فرهنگی باز می گردد، بی شک مشکالت و موانع 
سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز برطرف خواهد شد. 

این فعال در صنعت قطعه س��ازی همچنین با توجه به 
همکاری های اخی��ر در این صنعت به تفاهم نامه ایدرو و 
رنو اش��اره و تصریح کرد: البته ای��ن همکاری که منجر 
به س��رمایه گذاری 60درصدی رنو در ایران ش��ده است 
قطعاً حرکت خوبی در توس��عه س��رمایه گذاری خارجی 
در صنعت خودرو اس��ت اما برای اجرای س��ایر شروط و 
تأثیر آن بر صنعت قطعه س��ازی باید دی��د چه میزان از 

محصوالت جدید در آینده داخلی سازی خواهند شد. 
آروند افزود: البته در این جریان سوالی که مطرح است 
اینکه رنو بن��ا دارد جریان مونتاژکاری را در این توافقات 
دنبال کند یا براساس قرارداد وارد جریان تولید در ایران 

خواهد شد. 

 هیچ قطعه ساز بیش از سه ماه 
طلبکار از ایران خودرو وجود ندارد

معاون توس��عه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به توجه این وزارتخانه 
برای حل مسائل و مشکالت قطعه سازان، گفت که تقریباً 
هیچ قطعه س��از طلبکار بیش از سه ماه دارای مطالبه در 

ایران خودرو وجود ندارد. 
 محمدرضا فیاض روز شنبه در دیدار با فریدون همتی، 
استاندار قزوین افزود: قاطعانه اعالم می کنیم هیچ واحد 
تولیدی قطعه ساز باالی سه ماه مطالبه ندارد و اگر موردی 
در این زمینه وجود داشته باشد در صورت اعالم بررسی 

خواهد شد. 
به گزارش پرشین خودرو، وی ادامه داد: سال گذشته 
حدود 40 هزار میلیارد ریال قطعه از قطعه سازان توسط 
ایران خودرو خریداری شد و هم اکنون نیز تمامی مطالبات 

باالی سه ماه قطعه سازان نیز مدیریت شده است. 
فی��اض افزود: امیدواریم ایران خودرو در س��ال جاری 

نظام دریافت و پرداخت خود را ساماندهی کند. 
وی با اش��اره به تالش های دولت برای ایجاد رونق در 
بخش تولید، ادامه داد: سال گذشته دستاوردهای بسیار 
خوب��ی در این زمینه ایجاد ش��د و در س��ال جاری نیز 
امیدواری��م با تعامل با بانک های عامل، تامین اجتماعی و 
مالیات رفته رفته رونق بیش��تری را به حوزه تولید و بازار 
تزری��ق کنیم. فیاض با اش��اره به کاهش نرخ س��ود های 
بانک��ی گف��ت: امیدواریم با ت��داوم این رون��د بتوانیم از 
طریق تس��هیالت کمک های بیشتری را به سمت تولید 
روان��ه کنیم. وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت و احیای 
واحدهای با پیش��رفت باالی 60درصد را در اولویت خود 
قرار داده است و امیدواریم بتوانیم با مدیریت این واحدها 

در اشتغال و تولید مؤثر واقع شویم. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با اش��اره به 
راه اندازی واحدهایی که در س��ال های گذشته به خاطر 
سیاست های نادرست و مشکالت اقتصادی غیر فعال شده 
بودند، افزود: در همین راس��تا چندین شرکت مهم را در 
سراسر کشور شناسایی کرده و برای راه اندازی آنها توسط 
دولت و واگذاری مجدد به بخش خصوصی اقدام کرده ایم. 

اخبار

 نقش تصمیم اخیر دولت بر کاهش 
هزینه تولید خودروسازان

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت که خوشبختانه در راستای حذف 
خودروهایی با سطح کیفی تک ستاره و جایگزینی آنها 
با محصوالت جدید گام های مؤثری در صنایع خودروی 

کشور برداشته شده است. 
سیدجواد حسینی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی 
گفت: کاهش نرخ سود بانکی ظرفیت های بهتری برای 
خودروس��ازان فراهم کرده اس��ت تا با هزینه تمام شده 

کمتری خودرو را تحویل متقاضیان دهند. 
ب��ه گزارش خبرخودرو، وی افزود: کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی موجب جهت دهی منابع مردم به س��مت تولید 

بیشتر و کمک به این بخش در کشور خواهد کرد. 
نماین��ده مردم س��نقر و کلیایی در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اش��اره به تأثیر مستقیم صنعت قطعه سازی 
ب��ر صنعت خودرو، افزود: باید به س��متی در این حوزه 
حرکت کنیم که قطعه س��ازی کش��ور با ارتقای کیفی 
بیش��تری همراه ش��ده و خودروهای بهتری را در بازار 

شاهد باشیم. 
حس��ینی کیا خودروسازی و قطعه س��ازی را دو بال 
رش��د و توسعه صنعت و تولید در کش��ور اعالم کرد و 
افزود: جلس��ات مستمری در کمیسیون صنعت، معدن 
و تجارت با قطعه س��ازان و خودروسازان در جهت رفع 

مشکالت این حوزه برگزار شده است. 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی همچنین نسبت به حضور مؤثر دکتر 
شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
دولت دوازده��م ابراز امیدواری کرد و گفت: برنامه های 
ایشان در خصوص محدودیت در واردات و توسعه تولید 
داخ��ل و برخورد جدی تر با کاالی قاچاق بس��یار قابل 
تأمل اس��ت چرا که هر گونه کاهش واردات خودروهای 
خارج��ی بر افزایش تولید داخل��ی تأثیر مؤثری خواهد 

گذاشت. 

بهره برداری از ۳۵دستگاه اتوبوس 
برقی

رئیس ش��رکت واحد اتوبوس��رانی گفت که از ۳5 
دس��تگاه اتوبوس برقی بازس��ازی ش��ده همزمان با 

بازگشایی مدارس بهره برداری خواهد شد. 
ب��ه گزارش »عصرخودرو« به نق��ل از مهر، پیمان 
س��نندجی با اشاره به برنامه های شرکت اتوبوسرانی 
برای اس��تقبال از سال تحصیلی جدید گفت: از ۳5 
دس��تگاه اتوبوس برقی بازس��ازی ش��ده همزمان با 

بازگشایی مدارس بهره برداری می شود. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه همزمان با آغاز س��ال 
تحصیلی جدی��د برنامه زمان بندی جدیدی با توجه 
ب��ه افزایش تقاضای س��فر و کاهش س��رفاصله های 
اعزام ارائه می شود، اظهار داشت: اشتغال حداکثری 
ن��اوگان و لغ��و مرخصی های غیرضروری، اس��تقرار 
عوام��ل نظارتی در مکان های پرمس��افر و گلوگاهی 
ش��بکه از دیگر برنامه های ناوگان اتوبوس��رانی برای 

تردد آسان تر دانش آموزان و دانشجویان است. 
س��نندجی با اش��اره به نظارت از طریق س��ایت 
نظارتی تصویری و انتقال مشکالت به مسئوالن حوزه 
ترافیک در این ایام تأکید کرد: اعالم موارد ترافیکی 
و مش��کالت راهبردی در س��طح شبکه خصوص به 
مرکز کنترل ترافیک از موارد پیش بینی ش��ده برای 

ایام است. 
رئیس ش��رکت واحد اتوبوس��رانی گف��ت: در این 
م��دت، کلی��ه اتوبوس ه��ا و مینی بوس ه��ای تحت 
پوشش نظافت شده و کلیه مراکز فرهنگی )دبستان، 
دبیرس��تان، دانشگاه، آموزش��گاه و . . .( به تفکیک 
تعداد مدارس تحت پوش��ش هر س��امانه شناسایی 
ش��ده تا هماهنگی الزم با مسئوالن مراکز آموزشی 
ب��رای اع��زام اتوبوس همزم��ان به تعطیل��ی و ارائه 
خدمات مطلوب تر فراهم ش��ود. وی افزود: همچنین 
هماهنگی ه��ای الزم در خصوص فراهم کردن کلیه 
باجه های فروش کارت بلیت انجام ش��ده و مشکالت 
مربوط ب��ه مبلمان ش��هری مرتبط با اتوبوس��رانی 
در پایانه ها و ایس��تگاه ها نیز پیگیری ش��ده اس��ت. 
سنندجی از بررسی ایجاد سه خط سرویس مدارس 
با ناوگان مینی بوس در سه شیفت صبح، ظهر و عصر 

نیز خبر داد. 

سرویس رسانی به 60 مدرسه استثنایی
سنندجی در ادامه با اشاره به خدمات ارائه شده 
به س��رویس مدارس گفت: امس��ال به 60 مدرسه 
استثنایی سرویس رسانی خواهیم کرد همچنین به 
169 مؤسسه آموزشی و درمانی نیز توسط سامانه 
جانبازان و معلولین نیز سرویس رسانی شده است. 
ب��ه گفت��ه وی سرویس رس��انی به جانب��ازان و 
معلولین با خ��ودروی »ون« به صورت روزانه یا از 
طریق درخواست پیامکی 6۳05 برای فعالیت های 
درمانی، اشتغال و س��فرهای یک روزه انجام شده 
اس��ت که این خدمات به مراک��ز خیریه نیز انجام 

می شود. 
رئیس ش��رکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به آمار 
عملکرد س��امانه جانبازان و معلولین اظهار داشت: 
تعداد جابه جایی مس��افر 21 خط اتوبوس��ی برابر 
۳8400 نف��ر ک��ه در مهرماه به علت بازگش��ایی 
م��دارس اس��تثنایی افزایش می یاب��د و همچنین 
تع��داد جابه جایی ماهانه از طریق خودروی  »ون« 

برابر18 هزار مسافر )در مردادماه( است. 

تازه های خودرو

 رونمایی از زیباترین خودروی برقی دنیا



بعد از فاجعه گلکس��ی نوت 7، همه نگاه ها به سمت پرچمدار سری 
S سامس��ونگ بود؛ پرچمداری که برخالف همیشه کمی  دیرتر معرفی 
شد اما آن قدر ویژگی خاص در خودش داشت که بتواند دوباره نگاه ها 

را به این کمپانی کره ای خیره کند. حاال که 
چند ماهی از معرفی پرچمدار سامس��ونگ 
می گ��ذرد، تصمی��م گرفتیم ت��ا نگاهی به 
نمودار قیمت گلکس��ی اس 8  )نس��خه 64 

گیگابایتی( بیندازیم. 
به گزارش وب سایت فناوری و اطالعات، 
گل  سرس��بد محصوالت سامس��ونگ برای 
نخستین بار و در اواس��ط فروردین ماه 96 
س��ر و کل��ه اش در بازار ایران پیدا ش��د. در 
آن زم��ان ب��رای در اختیار داش��تنش باید 
بی��ش از 5 میلیون تومان هزینه می کردید! 
قیمتی که اصال منطقی نبود؛ با چنین پولی 
خیلی ها می توانند یک کسب و کار جدید به 

راه بیندازند! البته این مقدار، قیمت نس��خه رس��می وارد شده به بازار 
کشور نبود. پس از گذشت کمتر از یک ماه )22 روز( و با ورود رسمی 
گلکسی اس 8 به بازار، حباب قیمتی آن نیز باالخره ترکید؛ این یعنی 

ش��ما می توانستید پرچمدار سامسونگ را با قیمتی حدود 2 میلیون و 
800 هزار تومان از بازار بخرید. با این حساب اگر طرفداران پر و پا قرص 
 این برند حدود س��ه هفته دندان بر جگر می گذاش��تند، یک میلیون و 
500 هزار تومان پول ناقابل در جیب شان 
باق��ی می مان��د و ب��ه آرزوی ش��ان ه��م 

می رسیدند! 
بعد از ثبت این رک��ورد تاریخی، قیمت 
گلکسی اس 8 متعادل شد و حتی هر ماه 
کمی هم ش��اهد افت قیمت آن بودیم. در 
اوایل تابستان می شد این گوشی پرچمدار 
را ب��ا قیمتی در ح��دود 2 میلیون و 500 
هزار تومان از ب��ازار خرید که مبلغی قابل 
قبول  )در دنیای امروزی( به نظر می رسد. 
با یک نگاه س��اده می ش��ود فهمید که در 
کمت��ر از س��ه م��اه، قیمت گلکس��ی اس 
8 نصف ش��ده اس��ت! ح��اال و در آخرین 
روزهای تابستان 96، می توانید پرچمدار حال حاضر سامسونگ و یکی 
از پرفروش ترین گوش��ی های بازار را با قیمتی حدود 2 میلیون و 400 

هزار تومان بخرید. 

کمپانی ش��ارپ در نمایش��گاه ایفا 20۱7 از تلویزیون جدید 8K خود رونمایی 
کرد. بس��یاری از افراد به تازگی تلویزیون های خود را به مدل های 4K ارتقا داده اند 
ولی این موضوع باعث نشده تا شرکت های تولیدکننده تلویزیون نسبت به افزایش 

کیفیت وضوح تصویر اقدام نکنند. در همین راستا، 
کمپانی ش��ارپ از جدیدترین تلویزیون خود به نام 
8K Aquas رونمایی کرده است. این محصول 70 
اینچی بوده و رزولوشن 7680 در 4۳20 پیکسل را 
ارائه می دهد؛ وضوحی که ۱6 برابر بهتر از تلویزیون 
ف��ول اچ دی  )۱920 در ۱080 پیکس��ل( قدیمی 
شما است. ش��ارپ در توصیف این تلویزیون جدید 
می گوی��د: »نهایت واقعیت، با جزییاتی که چش��م 
غیر مسلح حتی قادر به تشخیص آنها نیست.« البته 
به نظر نمی رسد این توضیحات برای فروش بهتر این 
محصول چندان مناس��ب باشد. به گزارش زومیت، 
به یاد داش��ته باشید که داشتن پیکسل های بیشتر 
در صفحه نمایش الزاما باعث نخواهد ش��د که شما 

کیفیت خیلی بهتری را تجربه کنید. در واقع اگر از یک پنل 8K به عنوان مانیتور 
رایانه اس��تفاده کنید، در این ش��رایط به دلیل نزدیک بودن به نمایشگر، می توان 
 8K  تفاوت کیفیت را به خوبی درک کرد، اما در حالتی که بخواهید با یک تلویزیون

به تماشای فیلم و محتوای مورد نظر خود بپردازید، به دلیل فاصله بیشتر، احتماال 
تفاوت چندانی در جزییات محتوای در حال پخش احساس نخواهید کرد. درهرحال 
محتوای اچ دی آر به طور کلی یک موضوع جداگانه اس��ت و خوشبختانه تلویزیون  
8K جدید کمپانی شارپ با این فناوری سازگاری 
دارد. از دیگر قابلیت ه��ای این تلویزیون می توان 
به پش��تیبانی از تکنولوژی دالبی ویژن اچ دی آر و 
BDA-HDR  )ب��رای پخش کننده های بلوری( 
اش��اره ک��رد. یکی از مش��کالت در ای��ن زمینه، 
محدود بودن محتوای 8K اچ دی آر اس��ت. البته 
باید اش��اره کنیم که به تازگی برخی کمپانی ها به 
تولید محتوای 8K روی آورده اند. به عنوان مثال 
می ت��وان به NHK ژاپن اش��اره ک��رده که برای 
نخستین بار در جهان اقدام به پخش ماهواره ای با 
رزولوشن 8K روی آورده است. شارپ همچنین 
قصد دارد محصوالت 8K بیشتری را توسعه دهد 
تا بدین طریق اکوسیستمی ایجاد کند که شامل 
دریافت کننده های محتوا و دوربین ها است. تلویزیون جدید مورد بحث از اواخر سال 
جاری در چین و ژاپن عرضه خواهد شد. این محصول همچنین در کشور تایوان از 

فوریه 20۱8 در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. 

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با تأکید بر اینکه یک��ی از رویکردهای 
دولت دوازدهم توجه ویژه به مناطق محروم است، افزود: برای توسعه اینترنت 

روستایی تا ۳6 هزار روستا برنامه داریم. 
به گ��زارش پای��گاه تحلیلی خب��ری بانک و 
صنعت، مهندس آذری جهرمی در ابتدای سفر به 
استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور در برنامه 
تلویزیونی »در مسیر توسعه« شبکه استانی دنا با 
اشاره به نخستین سفر خود به این استان، گفت: 
یکی از رویکردهای دولت دوازدهم توجه ویژه به 

مناطق محروم است. 
وی ب��ا بیان اینکه ام��روز اینترنت به یک نیاز 
اساس��ی تبدیل شده اس��ت، افزود: برای توسعه 
اینترنت روستایی تا ۳6هزار روستا برنامه داریم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به 
اینکه از ۱7 ش��هر استان کهگیلویه و بویراحمد، 
۱4 ش��هر تحت پوشش نس��ل ۳ و 4 قرار دارند، 

اظهار داش��ت: در س��ال 92، 82000 نفر در این اس��تان از اینترنت استفاده 
می کردند و امروز ۳70000 نفر به شبکه اینترنت دسترسی دارند. 

وی تصریح کرد: در این سفر پروژه های ارتباطی با اعتبارحدود ۳2 میلیارد 

تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود. 
مهن��دس آذری جهرم��ی با بیان اینکه یکی از معض��الت جامعه ما بیکاری 
است، افزود: این معضل از روش های مختلف باید حل شود، در برخی استان ها 
کشاورزی و برخی صنعت و معدن می تواند به 
ایجاد اشتغال کمک کند، اما در حوزه ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات در همه اس��تان ها امکان 
ایجاد اش��تغال وجود دارد. وی به ارائه خدمات 
در فضای مجازی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
امروز مردم با گرفتن خدمات در زندگی روزمره 

خود، از فضای مجازی استفاده می کنند. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تصریح 
کرد: این اس��تان ظرفیت گردشگری بسیاری 
دارد که باید معرفی شود و با استفاده از فناوری 
اطالع��ات می توان ای��ن ظرفیت را به ش��دت 

افزایش داد. 
وی درباره کسب و کارهای نوپا نیز گفت: برای 
توسعه کسب و کار های نو پا برنامه داریم و پیگیر توسعه این نوع از کسب و کارها 
هستیم. مهندس آذری جهرمی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه ساالنه باید 

یکصد هزار شغل توسط حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود. 

درحالی که چند روزی از انتشار خبر ارسال دعوت نامه های اپل برای رویداد 
معرفی آیفون8 می گذرد، حال ارزش س��هام این کمپانی افزایش یافته است. 

به گزارش زومیت، اپل س��رانجام دعوت نامه های 
مربوط به روی��داد معرفی آیفون 8 را روز جمعه 
ارس��ال کرد. همانط��ور که بارها در ش��ایعات و 
گزارش ها اش��اره شده بود، این رویداد قرار است 
در تاریخ ۱2 س��پتامبر برگزار شود و حاال همین 
موضوع باعث ش��ده تا ارزش سهام کمپانی اپل 
افزایش یابد. در واقع باید اش��اره کنیم که ارزش 
سهام شرکت نام برده اکنون به باالترین نرخ خود 
طی ۳6 سال اخیر، نزدیک شده است. ارزش هر 
س��هم اپل ۱64دالر بوده و ی��ک روز بعد ارزش 
هر س��هم این کمپانی ب��ا 0.7 درصد افزایش به 

۱64.52 دالر رسیده است. 
بس��یاری از منابع از قبل انتظار داش��تند اپل 

روی��داد مربوط به معرفی آیفون 8 را در ماه س��پتامبر برگ��زار کند، زیرا این 
ش��رکت معموال مراسم  مخصوص معرفی آیفون و دیگر محصوالت خود را در 
این ماه برپا کرده اس��ت. حال با توجه به اینکه اپل تاریخ رویداد یاد ش��ده را 

۱2 س��پتامبر تعیین کرده، به نظر می رسد اطالعات مربوط به مراسم معرفی 
رس��می آیفون ها و محصوالت جدید با شایعاتی که در هفته های اخیر منتشر 
شده، مطابقت دارد. انتظار می رود اپل در رویداد 
مورد بحث عالوه ب��ر آیفون های جدید خود از 
مدل های به روزرسانی شده اپل تی وی، اپل واچ 
و همچنین اسپیکر هوشمند هوم پاد رونمایی 
کند. در هرحال بیشتر سرمایه گذاران مسلما به 

معرفی آیفون 8 توجه بیشتری دارند. 
بد نیست اشاره کنیم که ارزش سهام اپل در 
سال 20۱7 به طور کلی 42درصد افزایش یافته 
است. این در حالی است که رشد سهام نزدک  
)Nasdaq( در ای��ن بازه زمانی ۱9درصد بوده 
و به همین دلیل انتظار سرمایه گذاران این است 
که اپل در س��ال جاری به روزرسانی های قابل 
توجهی در آیفون اعمال کند. آیفون مهم ترین 
محصولی است که شرکت اپل تولید می کند و در واقع دو سوم سود عملیاتی 
این کمپانی از راه فروش آیفون به دس��ت می آید. عالوه بر این نباید فراموش 

کنیم که امسال، دهمین سالگرد معرفی آیفون به بازار است. 

تلویزیون 8K شارپ معرفی شدنمودار قیمت گلکسی اس ۸ سامسونگ از فروردین تا شهریور وزیر ارتباطات در شبکه استانی دنا عنوان کرد

توسعه کسب و کارهای نوپا در دستور کار
به دنبال خبر دعوت نامه رویداد معرفی آیفون ۸

ارزش سهام اپل باال رفت

مش��اور نمونه بازاریابی و کسب و کار کشور، توسعه فردی را واژه 
منحصر به فردی در بنیان مدیریت کس��ب و کار دانست و گفت: هر 
مدیر کارآفرین برای خارق العاده بودن و اثرگذاری در آینده مدرن 

باید به آن واقف باشد. 
محس��ن طالبی ش��لیمکی طی گفت وگویی توسعه فردی را واژه 
منحصر به فردی در بنیان مدیریت کسب و کار دانست و اظهار کرد: 
هر مدی��ر کارآفرین برای خارق العاده ب��ودن و اثرگذاری در آینده 

مدرن باید به آن واقف باشد. 
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه فردی از ش��ما یک پدی��ده مدیریتی 
می س��ازد، اف��زود: به تم��ام مش��اوران، مدیران و نخب��گان حوزه 

کسب و کار توصیه می کنم به 
این اصل بپردازن��د تا مابقی 
پایه های مدیریتی بر پایه این 

نگرش پیاده سازی شود. 
مش��اور نمون��ه بازاریابی و 
کس��ب و کار کش��ور تصری��ح 
کرد: اگر خود را بشناس��یم و 
با فراز و فرودهای مان آش��نا 
باشیم، می توانیم راه تغییر و 

پیشرفت را طی کنیم. 
طالب��ی با بی��ان اینکه یک 
مدیر کارآفرین باید همیش��ه 
از خود بپرسد که برای تغییر 
چه باید ک��رد، گفت: چگونه 
یاف��ت  اطمین��ان  می ت��وان 
مس��یر  در  حرفه ای  به ط��ور 
درس��تی حرک��ت می کنیم؟ 
برای ترقی و پیش��رفت کدام 

روش را باید پیش بگیریم؟ 
وی خاطرنش��ان کرد: برای 
ای��ن منظور بای��د بدانیم که 
ه��وش  می توانی��م  چگون��ه 
هیجانی خ��ود را باال ببریم و 
بهبود  را  اجتماعی مان  روابط 

ببخشیم. 
مش��اور نمون��ه بازاریاب��ی 
ب��ا  کش��ور  کس��ب و کار  و 

بی��ان اینکه مدیر کارآفری��ن برای تحقق این مه��م نیاز به هدف، 
برنامه ری��زی و الگ��و دارد، بی��ان کرد: ی��ک مدیر اقتص��ادی باید 
هدف گذاری و برنامه ریزی داش��ته باش��د، به دانش و مهارت های 
جدیدتر و بیش��تری مجهز ش��ود و مجهز باقی بماند، اولویت بندی 

داشته و متمرکز باشد. 
ای��ن فع��ال صنعتی خطاب ب��ه کارآفرینان تصریح ک��رد: منابع 
محدود و با ارزش خود را تلف نکنیم، مزیت رقابتی داش��ته باشیم، 

ارزش آفرینی کنیم و مرتب موفقیت و پیشرفت را ارتقا دهیم. 
مش��اور بازاریابی و کسب و کار در ادامه تأکید کرد: متأسفانه باور 
اکثر کارآفرینان این اس��ت که تنها راه پیشرفت، برون رفت از نقش 

کنونی است. 
طالبی عدم نگاه به گذش��ته را بدترین حالت برای یک کارآفرین 
دانست و اظهار کرد: برخی از کارآفرینان تصور می کنند که ماندن 
ب��ه صورت دراز مدت در یک ش��غل، نش��انه ای منف��ی و حاکی از 
بی کفایتی یا ناآگاهی اس��ت و بدتر این اس��ت که وقتی از پله های 
سلسله مراتب باال می روند امکان پایین آمدن را از دست می دهند 
چ��ون پایین آمدن، از دی��د آنها و از دید دیگران، نش��انه تنزل و 

شکست است. 
وی برنامه ریزی توس��عه ف��ردی را مانن��د برنامه ریزی های دیگر 
دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: در تج��ارب موفق جه��ان مراحل و 
ظرائف خاصی برای این کار 

پیشنهاد شده است. 
و  بازاریاب��ی  مش��اور 
کس��ب و کار با بی��ان اینکه 
برنامه توسعه فردی به این 
معنی نیس��ت ک��ه فرآیند 
طراحی و اجرای این برنامه 
را کامال شخصی و انفرادی 
افزود: دیگران  انجام دهیم، 
می توانن��د کم��ک زی��ادی 
کنن��د ت��ا ما در ط��ول این 
فرآین��د، از جمله در مرحله 
تعیی��ن  و  هدف گ��ذاری 
موفق تر  چشم انداز مطلوب، 

و کامل تر عمل کنیم. 
این مشاور حوزه بازاریابی 
و کس��ب و کار بی��ان ک��رد: 
بازخ��وردی ک��ه در م��ورد 
از  عملکردم��ان  و  رفت��ار 
دیگران دریاف��ت می کنیم، 
فقط به ما نمی گوید که در 
حال حاضر کجا هس��تیم و 
چه کارنام��ه ای داریم، بلکه 
به ما می گوید که از دیدگاه 
خ��وب  بازخورددهن��دگان 

است که کجا باشیم. 
طالبی جهل و غرور را دو 
مانع اساسی برای یادگیری و توسعه شخصی یک کارآفرین دانست 
و اظهار کرد: جهل به این معنی اس��ت ک��ه در مورد خودمان کم 
می دانیم و بعضی ضعف ها، کمبودها و نیاز های آموزش��ی خودمان 
را نمی شناس��یم و غرور به این معنی اس��ت ک��ه از دیگران کمک 

نمی خواهیم تا خودمان را دقیق تر و بهتر بشناسیم. 
وی در پایان تأکید کرد: در پایان این مرحله باید یک چشم انداز 
آرمانی ش��خصی تدوین کنیم که نش��ان می دهد برای موفقیت در 
آین��ده و برآمدن بر چالش ها و تحوالت آین��ده باید بدانیم به چه 
دانش، مهارت  و رفتارهایی مجهز شویم و یا کدام یک از مهارت ها 

و شایستگی ها را در خود تکمیل و تقویت کنیم. 

اگر اول راه کارآفرینی هستید، وب سایت هیچ نقش مثبتی در کسب و کار شما 
نخواهد داشت. زمان و انرژی خود را روی موارد مهم تر سرمایه گذاری کنید.

به گزارش زومیت، در عصر دیجیتال، وب سایت ها نقش ویترین جلوی مغازه 
را برای یک کسب و کار دارند. همه متخصصان بر این باور هستند که شما برای 
جذب مش��تری باید حتما یک وب سایت مناسب داش��ته باشید. این موضوع 
زمانی درست است که شما بخواهید یک فروشگاه اینترنتی یا یک کسب و کار 
آنالین راه اندازی کنید. در غیر این صورت تمرکز کردن روی وب سایت می تواند 
ش��ما را از مس��یر اصلی خارج کند. در ادامه این مقاله  به ش��ما می گوییم که 
چگونه می توان تعداد مش��تری های یک کس��ب و کار خدماتی را بدون نیاز به 

وب سایت باال برد. 
1- شبکه سازی را قبل از استعفای شغل دائم انجام دهید

انعطاف پذی��ر،  کاری  س��اعات 
مرخصی های بدون اجازه و آزادی 
عمل در انتخاب پروژه ها از جمله 
مزایایی هس��تند که هر شخصی 
را تش��ویق می کنند کس��ب و کار 
خودش را راه ان��دازی کند. بدون 
ش��ک استعفا دادن از شغل فعلی 
الزم��ه ش��روع یک کس��ب و کار 
جدید است اما نباید در نخستین 
گام انج��ام ش��ود. راه اندازی یک 
ش��غل جدید با اشتباهات زیادی 
هم��راه خواهد بود و بهتر اس��ت 
این اشتباهات زمانی انجام شوند 
که هن��وز حقوق ثاب��ت دریافت 
می کنید، بنابرای��ن در این مدت 
تا می توانید در رویدادها ش��رکت 
کنید، به پادکست های آموزشی و 
مرتبط گوش کنید و برنامه ریزی 
دقیقی برای روزهای آینده داشته 
باشید. وقت و انرژی خود را برای 
س��اختن وب س��ایت نگذارید، در 
عوض سعی کنید تعدادی از افراد 
کارآمد و متخصص را دور خودتان 

جمع کنید. 
2- طرز تفکر تراکنشی نداشته باشید

بسیاری از ما فکر می کنیم که راه اندازی یک کسب و کار مختص افرادی است 
که همیشه با اعداد و ارقام در ارتباط هستند؛ افراد بی رحمی که همیشه به فکر 
پول درآوردن هس��تند و نمی خواهند دنیا به محل بهتری برای زندگی تبدیل 
شود. درصورتی که هیچ کدام از این افکار صحت ندارند. شما باید به کسب و کار، 
به چشم راه حلی برای یک مشکل نگاه کنید. درواقع نباید طرز تفکر تراکنشی 
داش��ته باشید. کس��ب و کار یعنی بتوانید کاری کنید که به ارزش های دیگران 

افزوده شود. 
اینکه در انجام چه کاری خوب هستید و مهارت دارید را کنار گذاشته و به 
این فکر کنید که مردم به چه چیزی نیاز دارند. مطمئنا این طرز تفکر همه چیز 
را تغییر خواهد داد. همیشه به این فکر کنید که مردم چرا باید به کسب و کار 

شما عالقه نشان دهند و برای خرید خدمات یا محصول شما اقدام کنند؟ 

3- سکوت کرده و گوش دهید
برای اینکه مشکالت مردم را بهتر متوجه شوید باید خوب به حرف های آنها 
گوش دهید. ببینید که آنها به چه چیزهایی نیاز دارند و سپس برای رفع آنها 
اقدام کنید. بس��یاری از افرادی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند، در هر 
جمعی تنها از مهارت های ش��ان صحبت می کنند. درصورتی که یک کارآفرین 
واقعی و موفق ابتدا در مورد نیازهای مردم صحبت می کند و سپس راه حل هایی 

را که برای رفع آنها به ذهنش رسیده مطرح می کند. 
گ��وش دادن، یکی از مهم ترین ابزارهای فروش محصول و خدمات اس��ت. 
زمانی که ش��خصی را از مش��کالتی که دارد مطلع می کنید، آنها به حرف های 
ش��ما اعتبار می دهند. درنتیجه هر پیش��نهادی را که بعد از آن داشته باشید 
ب��ه خوبی می پذیرند. نخس��تین گام در فروش یک محص��ول، جذب اعتماد 
طرف مقابل اس��ت. گوش کردن 
و س��وال پرس��یدن اعتماد طرف 
مقابل نسبت به ش��ما را افزایش 

خواهد داد. 
4- روی فعالیت های فروش 

تمرکز کنید
بعض��ی متخصص��ان معتقدند 
ش��ما قب��ل از ش��کل دادن برند 
خ��ود باید س��راغ اف��رادی بروید 
که به راه حل مناس��بی برای حل 
مش��کالت خود نیاز دارند. شاید 
کمی عجی��ب به نظر برس��د اما 
مطمئن باش��ید که تأثیر مثبتی 
روی برند ش��ما خواهد گذاشت. 
ابتدا ببینید کس��ی به کسب و کار 
شما عالقه ای دارد یا خیر و سپس 
به فکر چ��اپ کارت ویزیت برای 
برند خود باش��ید. س��ه ماه زمان 
بگذارید و افراد یا شرکت هایی را 
که با مشکل مورد نظر شما درگیر 
هستند پیدا کنید. سپس ببینید 
آیا به راه حل شما عالقه ای دارند و 
حاضر هستند که برای خرید آن 

هزینه کنند یا خیر. 
چاپ کارت ویزیت، طراحی لوگو و س��اخت وب س��ایت همگ��ی از مواردی 
هستند که شما را از مسیر اصلی یعنی توجه به مشتری ها منحرف می کنند. 
مطمئن باش��ید هیچ ش��خصی بعد از آشنایی با ش��ما آدرس وب سایت تان را 
نخواهد پرسید. اکثر افراد دوست دارند در مورد راه حل شما برای از بین بردن 

مشکالت شان اطالعات کسب کنند. 
۵- فراموش نکنید که دیگران از شما انتظار دارند

چه چیزی ممکن اس��ت باعث ش��ود عده ای زمان خود را در اختیار ش��ما 
قرار داده و به صحبت های تان گوش دهند؟ فراموش نکنید که همه انس��ان ها 
می توانند یک مش��تری بالقوه برای محصول یا خدمات ش��ما باشند. بنابراین 
زمانی که این طرز تفکر با سوال »چگونه می توانم به شما کمک کنم؟« ترکیب 

شود، می تواند فرصت های زیادی را در اختیار شما قرار دهد. 
INC  :منبع

به گزارش زومیت، براساس به روزرسانی جدیدی که در صفحه مدیران کمپانی اپل اعمال شده است، ادی کیو از این پس 
مسئول واحد توسعه دستیار هوشمند اپل، موسوم به سیری نیست. این خبر ابتدا توسط وب سایت اپل  اینسایدر منتشر شد. 
در حال حاضر مسئولیت تیم توسعه دستیار دیجیتال سیری بر عهده کریگ فدریگیاست. فدریگی هم اکنون سمت معاونت 
ارشد واحد مهندسی نرم افزار اپل را نیز بر عهده دارد.  ادی کیو سرویس ها و نرم افزارهای مبتنی بر اینترنت اپل را ایجاد 
کرده است و در واقع می توان گفت تمام سرویس های آنالین کوپرتینویی ها از جمله نقشه، موسیقی، آیتونز، آی کالد و سیری 
زیر نظر وی توسعه داده شده اند. اپل اخیرا دو تن از مدیران ارشد واحد تلویزیون شرکت سونی را به استخدام خود درآورده 
است تا بخش محتوای ویدئویی این شرکت را راه اندازی کنند؛ البته این دو نفر باید در نهایت به کیو گزارش دهند و اکنون 
با تغییرات سازمانی صورت گرفته و سپرده شدن مسئولیت هدایت تیم توسعه سیری به کریگ فدریگی، به نظر می رسد 
کیو  می تواند زمان بیشتری برای سرمایه گذاری یک میلیارد دالری اپل در حوزه برنامه نویسی هالیوود صرف کند.  این اقدام 
همچنین نشان  از افزایش اهمیت دستیار صوتی سیری برای اپل دارد. فدریگی پیش از این در توسعه دو سیستم  عامل مک  
اواس و آی اواس فعالیت داشته است. حال اپل می خواهد با واگذار کردن مسئولیت توسعه سیری به فدریگی، قابلیت های 
بیشتری به دستیار شخصی خود اضافه کند. اپل می خواهد سیری امکاناتی بیش از تنظیم هشدار، تنظیم یادآور و 
جست وجوی ساده اطالعات به کاربران ارائه دهد تا بدین ترتیب دستیار دیجیتال این شرکت به طور جدی تری با دستیارهای 
دیجیتال قدرتمند شرکت های آمازون، گوگل و مایکروسافت رقابت کند. 

توسعه فردی الزمه توسعه کسب و کار چرا برای موفقیت کسب و کار نیازی به وب سایت نیست؟ 

ادی کیو از سرپرستی تیم توسعه سیری برکنار شد

تغییرات در اپل
 براساس اطالعات به روز شده صفحه مدیران ارشد اپل

 ادی کیو از این پس مسئول توسعه دستیار دیجیتال
سیری نیست. 
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نگاهدریچه

براس��اس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال ۱۳96 
معادل 40.6 درصد بوده اس��ت که نسبت به زمس��تان و بهار ۱۳95، رشد را نشان می دهد. 
اگرچه این رقم ممکن است نسبت به کشورهای همتراز با ایران چندان رقم باالیی نباشد، اما با 
یک بررسی اندک می توان دریافت که نرخ مذکور طی یک دهه گذشته بی سابقه است که خود 
نشانگر افزایش امید به یافتن شغل در بین جمعیت فعال است. همچنین طی مدت مذکور 
تعداد شاغالن نیز از مرز 2۳ میلیون و ۳00 هزار نفر گذشته است. درمجموع براساس گزارش 
مرکز آمار ایران، طی دوره یک ساله بهار ۱۳95 تا بهار ۱۳96، بیش از یک میلیون و ۱00هزار 
نفر به جمعیت فعال، 965 هزار نفر به شاغالن و 200 هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده 
است. دولت یازدهم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در زمان روی کار آمدن خود )سال 
۱۳92(، تمرکز خود را بر مهار تورم دورقمی گذاشت و در این زمینه به موفقیت نسبی رسید؛ 

اکنون زمان تمرکز دولت بر رفع موانع اصلی اشتغال زایی فرا رسیده است. 

بهبود محیط کسب و کار

مرکز نوآوری در دانشگاه خلیج فارس راه اندازی و امکان استقرار ۱5 تیم نوآور در آن فراهم 
ش��د. به گزارش مهر، معاونت پژوهش و فن��اوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور 
مجوزی در 5شهریور ماه 96 با ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه خلیج فارس موافقت کرد. این 
مرکز در فضایی به مساحت 700مترمربع راه اندازی شده که امکان استقرار ۱5 تیم نوآور در 
آن فراهم شده است. عالوه بر این فضای آموزشی و کارگاهی نیز برای تیم های نوآور تأمین 
شده است. در این مرکز ارائه خدمات و تسهیالتی از قبیل مشاوره جهت نوآوری و کارآفرینی، 
ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، حمایت از نوآوری، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و 
خالقیت جهت اعتالی فرهنگ نوآوری وکارآفرینی در جامعه و نیز هم افزایی و توانمند سازی 

دانشجویان در راستای اشتغال زایی و ایجاد زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان ارائه می شود.

مرکز نوآوری در دانشگاه خلیج فارس 
راه اندازی شد



بازاریابی  تفاوت های  شناخت 
و تبلیغات تجاری به شما کمک 
می کند به ل��زوم و اهمیت آنها 
پ��ی ببری��د و نقش آنه��ا را در 
جای��گاه محصول خ��ود در بازار 

بشناسید.
در ظاهر، بازاریابی و تبلیغات، 
واژه هایی مترادف  هس��تند. این 
دو واژه عموم��ا ب��رای توصیف 
فرآیندی ب��ه کار می روند که به 
فروش بیش��تر کاال و خدمات ما 
این  بااین حال،  کمک می کن��د. 
دو فعالی��ت تفاوت های��ی عمده 
دارن��د ک��ه درک آنها به ش��ما 
کمک می کند رویکردی کامل تر 
و کلی ت��ر ب��رای دس��تیابی به 
اهدافی که سود شما را افزایش 

می دهند، در پیش بگیرید. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، طبق 
تعری��ف، بازاریاب��ی فعالی��ت و 
نهاده��ا  از  یک س��ری  ت��اش 
ک��ه  اس��ت  پروس��ه ای  ب��رای 
وج��ود  ب��ه  ارتباط��ات  آن  در 
می آین��د، پیش��نهاد ها ردوبدل 
می ش��وند و مبادالت��ی صورت 
می گیرن��د که برای مش��تریان، 
ش��رکای  مصرف کنن��دگان، 
تجاری و در سطحی باالتر، برای 

جامعه ایجاد ارزش می کنند. 
بی��ان  تبلیغ��ات،  طرف��ی  از 
عبارات��ی ب��رای جل��ب  توج��ه 
مخاطبان است؛ به ویژه در جلوه 
آگهی هایی ک��ه برای آن هزینه 

پرداخت می شود. 
از  را  تعاری��ف  ای��ن  بیایی��د 

نزدیک تر بررسی کنیم. 

بازاریابی چگونه عمل 
می کند؟ 

بنا نهادن یک طرح بازاریابی، 
ب��ه زم��ان و تحقیق��ات زیادی 
زمانی که محصول تان  دارد.  نیاز 
را ب��رای عرض��ه به ب��ازار آماده 
کردی��د، کارتان را با پیش��نهاد 
 )USP( منحصربه ف��رد  فروش 
که  محص��ول ش��روع می کنید 
مرحل��ه ای بس��یار حیات��ی در 
کسب وکار شما خواهد بود. این 
پیشنهاد، به عنوان یک راهنما یا 
بیانیه مأموریت، به ش��ما کمک 
می کند استراتژی بازاریابی خود 

را گسترش دهید. 
شما باید مشتریان بالقوه خود 
را بشناس��ید و بدانید که آنها، با 
خرید محصوالت شما چه هدفی 
را دنبال می کنن��د. هنگامی که 
بدانید مشتریان تان چه ساختار 
تفک��ری دارن��د و چط��ور عمل 
می کنند، می توانید شرکت خود 
را به عن��وان ی��ک برن��د تعریف 
کنی��د و مجموع��ه محصوالت، 
خدم��ات و دارایی ه��ای خود را 

توسعه دهید. 
دیگ��ر  و  لوگ��و  رنگ ه��ا، 
عناص��ر طراحی باید با س��لیقه 
مخاطبان ت��ان  ترجیح��ات  و 

که  اطاعاتی  باش��ند.  س��ازگار 
ب��ازار به دس��ت  از تحقیق��ات 
بازاریابی  می آورید، تاش ه��ای 
ش��ما را هدای��ت می کنند. این 
داده ه��ا به ش��ما می گویند چه 
زم��ان و مکان��ی را بای��د برای 
تبلیغ��ات خود انتخ��اب کنید؛ 
به ش��ما کمک می کنند س��هم 
خود را از بازار به دس��ت آورید 
و بینشی به ش��ما می دهند که 
بدانید برای تبلیغات خود از چه 
فرمت تبلیغاتی اس��تفاده کنید. 

)ویدئو، تصویر یا کپی(
عملی��ات  در  بای��د  ش��ما 
تحقیق��ات بازار خ��ود، دقیق و 
موفق باش��ید تا بتوانید کمپین 
بازاریاب��ی س��ودمندی داش��ته 
باش��ید. ای��ن تحقیق��ات ب��ازار 
اس��ت که به ش��ما در شناخت 
مخاطبان اصلی کمک می کند و 
مصرف کنندگان  جذب  احتمال 
بعدی را افزایش می دهد. ش��ما 
ب��ا بهره گیری از نتایج تحقیقات 
ب��ازار، نه تنه��ا می��زان تقاضای 
ب��رآورد  را  خ��ود  محص��والت 
رقابت  می توانید  بلکه  می کنید، 
بالق��وه و رون��د ف��روش را هم 

بسنجید. 
ب��ر  بازاریاب��ی،  ش��رکت های 
استراتژی های فروش تمرکز دارند 
و رفتار مصرف کننده را به  وسیله 
پرسش��نامه ها و نظرس��نجی ها، 
نظ��ارت ب��ر عملک��رد آناین و 
حتی روابط ف��ردی آنها زیر نظر 
می گیرند. استراتژی های بازاریابی 
را می توان به چهار مرحله تقسیم 
کرد؛ محص��ول، فض��ا، قیمت و 

ترویج. 

محص�ول: ای��ن مرحل��ه به 
محصوالت و خدماتی بس��تگی 
تأمی��ن  به منظ��ور  ک��ه  دارد 
مصرف کنن��دگان  تقاض��ای 
به ب��ازار عرضه می ش��ود. این 
محصوالت ممکن است در حال 
حاض��ر موجود باش��ند یا برای 
آنها در بازار فضای خالی وجود 

داشته باشد. 
قیمت: تعیین قیمت مناسب، 
یک��ی از ارکان اصل��ی موفقیت 
در ب��ازار اس��ت. عوامل��ی مثل 
حاشیه س��ود، هزینه تولید کاال 
و خدم��ات و هزینه فرصت عدم 
خرید کاال، مؤثرترین فاکتورهای 
قیمت گذاری محسوب می شوند. 
فض�ا: فض��ای کاال، به نوع��ی 
مع��ادل ب��ا عرضه کاال اس��ت. 
فض��ای عرضه، اس��تراتژی هایی 
فرانش��یز  انتخابی،  توزیع  مانند 
کردن و توزیع منحصربه فرد کاال 
را شامل می شود. از طرف دیگر، 
فیزیکی  ف��روش  جای��گاه کاال، 
خرده فروش��ی ها  در  محصوالت 
یا پلتفرم ه��ای فروش آناین را 

تعیین می کند. 
و  ابزاره��ا  تم��ام  تروی�ج: 
رس��انه های ارتباطی که توسط 
ی��ک برند برای انتق��ال پیام در 
مورد محص��والت و خدمات آن 
م��ورد اس��تفاده می گیرن��د، در 
این فاز بازاریابی قرار می گیرند. 
تبلیغات بازرگانی در این مرحله 

شروع می شوند. 

تبلیغات چگونه عمل می کند؟ 
نمای��ش  ب��ه  ب��ا  تبلیغ��ات، 
از  گذاش��تن تصویری درس��ت 

کاالها و خدمات یک ش��رکت، 
پروس��ه بازاریاب��ی را تکمیل و 
پش��تیبانی می کن��د. تبلیغ��ات 
را  مخاطب��ان  کنج��کاوی 
برمی انگی��زد و درنهایت فرآیند 
بازاریاب��ی را به ف��روش مرتبط 

می کند. 
هنگامی ک��ه ش��ما مخاطبان 
موردنظ��ر خود را ش��ناختید و 
متوجه ش��دید ک��ه چگونه باید 
با آنها ارتباط برقرار کنید، طرح 
بازاریابی ش��ما باید اس��تراتژی 
کاملی ب��رای اع��ام حضور در 

بازار داشته باشد. 
بازاریاب��ی،  به وس��یله  ش��ما 
بالق��وه را متقاع��د  خری��داران 
می کنی��د ک��ه کاالی مناس��ب 
آن��ان را تولی��د می کنی��د و به  
وس��یله تبلیغات ای��ن کاال را به 
آنها نش��ان می دهید و بر رفتار 
می گذارید.  تأثی��ر  آنها  مصرفی 
به ای��ن منظور، تبلیغ��ات باید 
به موقع و استراتژیک و متمرکز 
بر رسانه ها و موقعیت یابی بهینه 

باشد. 
صحی��ح  ارتب��اط  برق��راری 
ب��ا مش��تریان بالق��وه، ب��ه این 
بس��تگی دارد که آنه��ا در کدام 
بخش س��یکل خرید هس��تند. 
رفت��ار و عملک��رد خری��دار به 
ش��ش مرحله  )آگاهی، دانش، 
تمای��ل، ترجیح��ات، عقی��ده و 
خرید( و س��ه گروه )ش��ناختی، 
عاطفی و عمل( تقسیم می شود. 
اس��تراتژی تبلیغات��ی به ش��ما 
ب��ا راهکارهای  کمک می کن��د 
مختل��ف، پیش��نهادات خود را 
برای مشتریان شرح دهید و در 

بازار ب��رای کاالی خود، جایگاه 
بهتری پیدا کنید. 

)آگاهی  ش�ناختی  مرحله 
مرحل��ه  ای��ن  در  دان�ش(:  و 
ح��ال  در  مصرف کنن��دگان 
پردازش اطاعاتی هس��تند که 
از طری��ق ارتباطات تبلیغاتی به 
دس��ت آورده ان��د. تبلیغات باید 
به نح��وی اطاع��ات مربوط به 
مزایای محصول را شرح دهد که 
خواس��ته های  مصرف کنندگان 

خود را در آن ببینند. 
)تمایالت  عاطف�ی  مرحله 
زمانی ک��ه  ترجیح�ات(:  و 
مصرف کنن��دگان در این مرحله 
قرار دارن��د، می خواهند با برند 
شما رابطه برقرار کنند. تبلیغات 
بای��د بتواند بر احساس��ات آنان 

تأثیر بگذارد. 
مرحله عمل )قانع شدن و 
خرید ک�ردن(: در این مرحله، 
مشتریان قصد خرید دارند یا در 
حال خرید هستند. در این زمان 
تبلیغ��ات باید به مت��دی برای 
تسریع روند خرید تبدیل شود. 

چرا کسب وکار شما به 
بازاریابی و تبلیغات نیاز دارد؟ 
ش��رکت ها ب��رای موفقیت در 
یک بازار مدرن و گاه بیش ازحد 
اش��باع، باید محصوالت خود را 
با یک استراتژی بازاریابی دقیق 
به بازار عرض��ه کنند. تبلیغات، 
بخشی از این برنامه استراتژیک 

هستند. 
ای��ن  فاکتوره��ای  س��ایر 
اس��تراتژی عبارتند از تحقیقات 
رس��انه ها،  برنامه ری��زی  ب��ازار، 
محصول  توسعه  عمومی،  روابط 
پش��تیبانی  توزی��ع،  برن��د،  و 
ف��روش  اس��تراتژی  مش��تری، 
و قیمت گ��ذاری. تمام��ی ای��ن 
بخش ها ب��ه بودجه نی��از دارند 
و اغل��ب اوقات باید بیش��ترین 
هزین��ه را بابت بخ��ش تبلیغات 

بپردازید. 
ف��روش  می خواهی��د  اگ��ر 
خوبی داش��ته باش��ید، تبلیغات 
ش��ما بای��د با س��ایر بخش های 
اس��تراتژی کل��ی بازاریابی ت��ان 
هماهنگ باش��د. به ع��اوه برای 
اینکه تأثیر مورد نظر خود را بر 
باشید،  مصرف کنندگان ش��اهد 
بهتر است یک کمپین تبلیغاتی 
خوب در کانال های مختلف و با 

نرخ تکرار باال راه اندازی کنید. 
بازاریابی  تفاوت های  شناخت 
و تبلیغ��ات و ای��ن موضوع که 
این دو طرح چگونه در راستای 
هم عمل می کنند، امری بسیار 
ضروری اس��ت. ش��ما با علم به 
ای��ن مطلب، متوجه ش��وید که 
چرا برای حضور موفق در بازار، 
باید به هر دو طرح بودجه کافی 

اختصاص دهید. 
INC  :منبع

تفاوت های بازاریابی و تبلیغات و علل لزوم آنها
ارتباط

روابط عمومی چیست و چه تفاوتی 
با تبلیغات دارد؟ )بخش سوم(

در دو شماره قبل گفتیم که روابط عمومی چیست و 
چه هدفی را دنبال می کند و همچنین درباره ابزارهای 
روابط عمومی صحب��ت کردیم. عاوه بر این به تفاوت 
تبلیغ��ات و روابط عمومی اش��اره کردیم و توضیحاتی 
راجع به نحوه کار روابط عمومی دادیم. در این ش��ماره 
به نقل از سایت chetor نکاتی دیگر در خصوص شیوه 

کار روابط عمومی ارائه خواهد شد. 
بر موج سوار شوید

حواس تان به در باش��د؛ شانس خیلی ناگهانی ظاهر 
می ش��ود و در می زن��د. ب��ه موج ه��ا و جریان های روز 
همچون رس��وایی های سیاس��ی، تأثی��رات اقتصادی 
خشکس��الی یا توفان و... )مثا پاس��کو( توجه کنید. 
بس��ته به اینکه فعالیت های سازمان و کسب و کار شما 
چیست، می توانید خود را وارد بحث کنید. به هیچ وجه 
این فرصت را غیراخاق��ی تلقی نکنید. فرصت طلبی، 
هوشمندی الزم برای موفقیت در هر زمینه ای است. در 
روابط عمومی هم دقیقا به این هوش��مندی نیاز دارید. 
وقتی هر یک از نمونه های مذکور از جریانات و اصطاحا 
موج های همه گیر رخ می دهند، مطبوعات و اخبار و… 
نیاز به مصاحبه با خبرگان و متخصصان دارند. فرصت 
مصاحبه تلفنی، ویدئوکنفرانس، مصاحبه زنده حضوری 
یا حتی ش��بکه های مجازی و اجتماعی نظیر توییتر را 
از دس��ت ندهید. ارتباط برقرار کردن با گزارش��گران و 
خبرنگاران و پاس��خگویی درس��ت و تحلیل های شما، 
اعتم��اد آنها را جلب می کند و ش��ما ب��ا کمی دقت و 
هوش��مندی وارد حلقه توجه رسانه ها می شوید. گاهی 
اوقات جریان و موج ایجاد شده، شبیه خبرهای ناگهانی 
و فوری نیست و این به معنای فرصت بیشتر شما برای 
تحلیل بهتر شرایط و سوار شدن آگاهانه بر موج است. 
مثا با امضای قرار داد با یک کارفرمای جدید یا شروع 

یک پروژه مناسب، در بطن جریان قرار می گیرید. 
شبکه های مجازی یا رسانه های سنتی؟ 

آیا ش��بکه های مجازی قادرند جایگزین رسانه های 
س��نتی ش��وند؟ خی��ر. توییت ه��ا و پس��ت ها و حتی 
ارتباط��ات و محتوای موج��ود در لینکدین و… هرگز 
ج��ای مقاالت نیویورک تایمز را نخواهند گرفت، حتی 
اگر بارها دیده ش��ده و به اشتراک گذاشته شده باشند. 
این رسانه های جوان و معروف می توانند نقش بلندگو 
را ایفا کنند اما قدرت و ظرفیت یک رس��انه تمام عیار 
را ندارند. گرگ گلنت، مدیر اجرایی وب سایت ماک رک 
اس��ت. »ماک رک«، پ��ل ارتباطی می��ان فعالیت های 
رواب��ط عموم��ی و روزنامه نگاران اس��ت. گرگ معتقد 
اس��ت ش��بکه های مجازی ظرفیت خلق کردن کامل 
محت��وا را ندارند و بنا به ویژگی های هر کدام، باید تنها 
برای اطاع رس��انی و ارجاع دادن اس��تفاده شوند. مثا 
با جماتی گیرا در توییت��ر، ویدئویی چند دقیقه ای و 
خاص��ه در رس��انه های تصویری و ارائ��ه خاصه ای از 
مطلب بلند و بس��یط خود در فیس ب��وک و… توجه 
مخاطب را جلب کنید. پس از این رسانه ها برای ارجاع 
به بستر اصلی اس��تفاده کنید. متخصصان بر این باور 
هستند که ش��بکه های مجازی راه مناسبی برای رصد 
کردن مخاطبان و برقراری ارتباط با قشرهای مختلف 
اس��ت. در این راه قوانین سئو، تولید محتوای مناسب 
و… به کمک ش��ما می آیند. تأثیرگذاری رس��انه های 
مجازی و شبکه های اجتماعی و سرعت آنها بسیار آنی 
و سریع است و دقیقا به همین علت باید در به کارگیری 
آنها دقت، تخصص و دانش فراوانی را به کار برد. در این 
رس��انه ها ارتباط با مخاطب بی واس��طه است. از این رو 

امکان ارزیابی و تحقیقات بازار واقعی وجود دارد. 
آیا میزان ثمربخشی روابط عمومی قابل 

اندازه گیری است؟ 
در پاس��خ به این پرسش جواب قاطعی وجود ندارد. 
مدل ها، جداول و برآوردهای فراوانی صورت گرفته است 
که البته هیچ کدام از آنها قطعی نیستند. بعضی از این 
روش ها پاسخگویی بهتری داشته اند اما دلیل عملکرد 
مثبت ش��ان، صرفا ریش��ه در تأثیرگذاری احساسی و 
ش��هودی آنها دارد. تعدادی از متخصص��ان حرفه ای، 
قوانین��ی جامع ب��رای اندازه گیری میزان ثمربخش��ی 
فعالیت های روابط عمومی پیش��نهاد کرده اند که این 
قوانین در نشس��تی در بارس��لونا در س��ال ۲۰۱۰ و با 
حضور ۳۳ متخصص حرفه ای از سراس��ر جهان تدوین 
و در س��ال ۲۰۱۵ ویرایش و بازبینی ش��د. این قوانین 
کمی هزینه بر و وقت گیر هستند اما اهمیت باالیی دارند 
و امید به تکامل و توس��عه آنها زیاد است. فعالیت های 
روابط عمومی بسیار گسترده هستند و طیف عظیمی 
از عناص��ر و ذی نفع��ان همچون بازار آزاد، مش��تری و 
تجاربش، شرکت های کس��ب و کار مختلف و… به آن 
وابس��ته اند. اما با وجود این گس��تردگی، نمود بیرونی 
جزییات امور و فرآیندهای کاری بس��یار مبهم اس��ت. 
پ��س برنامه ه��ا و حتی تبلیغ��ات و ظاهر ک��ردن این 
فعالیت های بعضا نامرئی کمک ش��ایانی به پیش��رفت 
رواب��ط عمومی و فعالیت های مرتبط با آن می کند. هر 
اقدامی در جهت شناسایی و شناساندن روابط عمومی 
و سایر فعالیت های حیطه کسب وکار مفید و قابل توجه 
است. با روابط عمومی پلی ساخته می شود که تعامل و 
گفت وگو با مخاطب را میسر می کند و امکان ارتباطی 

بلندمدت و دوسویه با مخاطب را فراهم می سازد. 
ح��ال می توانیم به س��وال روابط عمومی چیس��ت 
پاسخ بدهیم. بله، روابط عمومی پلی است که تعامل و 
گفت وگو با مخاطب را میسر می کند و امکان ارتباطی 

بلندمدت و دوسویه با مخاطب را فراهم می سازد. 
forbes :برگرفته از
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

چگونه یک نقد تبلیغ بنویسیم؟ 

نکات زی��ادی در پیام یک آگه��ی تبلیغاتی وجود 
دارد که فقط از یک نگاه س��طحی قابل درک نخواهد 
بود. به گ��زارش هورموند، یک آگهی تبلیغاتی مانند 
س��ایر فرم های ارتباطاتی، زمانی مؤثر خواهد بود که 
نیازها و خواس��ته های مصرف کنن��ده را برانگیزد و او 
را تح��ت تأثیر ق��رار دهد؛ یک ارتب��اط که بصری و 

قابل اندازه گیری است. 
پرس��ش های زیر به افزایش آگاه��ی از این فرآیند 
کم��ک می کند. از این س��وال ها ب��رای نقد تبلیغ در 
جمع همکاران یا تحلیل ش��خصی خودتان استفاده 
کنید؛ ممکن اس��ت از معانی و پیام هایی که کش��ف 

می کنید متحیر شوید. 
۱- محیط کلی یک تبلیغ چیس��ت؟ با چه روشی 

خلق شده و چگونه این حالت را ایجاد می کند؟ 
۲- دیزای��ن آگه��ی چگونه اس��ت؟ آی��ا محتاط و 
تعادل محور است یا از س��ایر فرم ها تبعیت می کند؟ 

عناصر اصلی تبلیغ چگونه سازمان دهی شده اند؟ 
۳- رابطه بین عناصر تصویری و نوشتاری چیست 

و چه چیز را بیان می کند؟ 
4- فضاس��ازی در تبلیغ چگونه اس��ت؟ آیا مقدار 
زی��ادی فض��ای خال��ی وج��ود دارد یا اینک��ه پر از 

المان های گرافیکی و نوشتاری است؟ 
۵- چه عائم و نشانه هایی در تبلیغ می بینیم؟ آنها 

چه نقشی در اثرگذاری تبلیغ ایفا می کنند؟ 
6- اگ��ر در تبلیغ مرد، زن، ک��ودک، حیوان و… 
وج��ود دارد، آنها نماد چه چیزی هس��تند؟ در مورد 
حالت صورت، ژس��ت، مدل مو، سن، جنسیت، رنگ 
مو، قومیت، تحصیات، ش��غل، خویشاوندی آنها چه 

برداشت هایی می توان کرد؟ 
7- پس زمین��ه به ما چه می گوی��د؟ تبلیغ در کجا 
اتفاق می افت��د و این پس زمینه به چ��ه میزان مهم 

است؟ 
8- موض��وع اصل��ی تبلیغ چیس��ت و چه اهمیتی 

دارد؟ 
9- از چ��ه تمی در تبلیغ اس��تفاده  ش��ده اس��ت؟ 
موضوع این تم ها چیست؟ ممکن است موضوع زن و 
مردی باش��د که در حال نوشیدن نوشیدنی هستند، 
ولی تم آگهی حس��ادت، خیانت، جاه طلبی، عش��ق 

و… باشد. 
۱۰- در تبلیغ از چه زبانی اس��تفاده می ش��ود؟ آیا 
این زب��ان ضرورتا اطاعات را منتق��ل می کند و آیا 
می تواند واکنش احساس��ی را برانگی��زد؟ یا هر دو؟ 
چه تکنیک های��ی از قبیل طنز، وزن و قافیه، تعریف 
زندگ��ی، مقایس��ه ها، کنایه و… توس��ط کپی رایتر 

استفاده شده است؟ 
۱۱- از چه حروف و فونتی اس��تفاده  شده است و 

چه تأثیری دارند؟ 
۱۲- چه چیز تبلیغ می ش��ود و آن چه نقش��ی در 

فرهنگ جامعه بازی می کند؟ 
۱۳- تصمیمات زیبایی شناسی چه اهمیتی دارند؟ 
اگر تبلیغ یک عکس باش��د، چه نوع منظره ای است؟ 
نم��ای دور چ��ه اهمیت��ی دارد؟ نمای میان��ه، نمای 
نزدیک؟ نورپردازی چطور؟ استفاده از رنگ ها، زاویه 

عکس چطور؟ 
۱4- چه حالت روان شناس��ی، سیاس��ی، اقتصادی 
یا فرهنگی به ط��ور غیرمس��تقیم در تبلیغ منعکس 
 ش��ده اس��ت؟ یک آگهی ممکن اس��ت درباره شلوار 
جین آبی باش��د ولی به طور غیرمستقیم، مسائلی از 
قبیل تبعیض جنسی، بیگانگی، تفکر تقلیدی، فاصله 

نسل ها، تنهایی، نخبه گرایی و … را منعکس کند. 
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مدت هاس��ت که مربوط بودن و تمایز 
به عن��وان پایه های موفقی��ت برند تلقی 
می ش��وند، ام��ا محقق��ان ب��ا مطالعات 
اخی��ر روی ۴۰هزار برند در ۴۴ کش��ور 
دریافته اند که ب��ه عنصر دیگری نیز نیاز 
اس��ت؛ انرژی. تحلیلی بر کل این پایگاه 
داده از س��ال ۱۹۹۳ ت��ا س��ال ۲۰۰۷ 
نش��ان داده اس��ت دارایی ه��ای برندی 
که ب��ا معیارهای قابلی��ت اعتماد، قدر و 
منزلت، کیفیت درک ش��ده و آگاهی از 
برند اندازه گیری ش��ده اند، طی س��ال ها 
ش��دیدا افت کرده اند. به عنوان مثال طی 
۱۲سال گذش��ته، قابلیت اعتماد نزدیک 
به ۵۰ درصد، ق��در و منزلت ۱۲ درصد، 
کیفی��ت درک ش��ده برن��د ۲۴ درصد و 
از همه چش��مگیرتر آگاه��ی از برند ۲۴ 
درص��د افت داش��ته اند. تنه��ا برندهای 
دارای انرژی، س��الم مانده و توانایی خود 
را برای ایجاد بازده مالی حفظ کرده اند. 

ب��ه گ��زارش هورموند، ان��رژی ناکافی 
می تواند به دو ش��یوه به مش��کل مرتبط 
ب��ودن بینجامد؛ اول اینکه با افت انرژی، 
دیده ش��دن نیز رو به اف��ول می گذارد. 
برند، دیگر در می��ان برندهایی که برای 
خری��د به ذه��ن می آیند، ق��رار نخواهد 
گرفت. برند در س��روصداهای محیط گم 
می شود و دیگر مدنظر قرار نمی گیرد که 
طبق تعری��ف به معن��ای مرتبط نبودن 

است. 
دوم، بس��یاری از برندهای��ی که دچار 
فقدان انرژی شده اند، با برداشت قدیمی 
شدن، حذف ش��دن و مالل آور بودن در 
جدالند؛ برداشتی که می تواند بر مرتبط 
بودن آنها در برخی بخش های بازار تأثیر 
بگ��ذارد. ای��ن مخاطره مخصوص��ا برای 
نمانام های س��نتی جهان همچون  ای تی 
 اند تی، جان دی��ر، داو، برادران بروکس، 
توش��یبا و بان��ک ولزفارگ��و ک��ه اغلب 
به عنوان قابل اتکا، صادق، مورداطمینان، 

قاب��ل ارزیاب��ی و اغل��ب ن��وآور تصوی��ر 
می شوند، باال اس��ت. نیاز به انرژی برای 
نمانام ه��ای بالغ و مورداحترام، مخصوصا 
برای بخش های کلی��دی جوان تر، یعنی 
خون حیات بخش آینده برند، موضوعیت 

دارد. 
بهترین ش��یوه برای انرژی بخش��ی به 
کس��ب وکار، بهب��ود پیش��نهاد از طریق 
نوآوری اس��ت، البته ای��ن راه همواره باز 
نیس��ت. در بس��یاری موارد دستیابی به 
نوآوری ه��ای موفق حتی ب��ا تالش های 
مناس��ب و بودجه کافی دش��وار است و 
ندرت��ا روی می ده��د و نوآوری هایی که 
واقعا تفاوت ایج��اد کنند و موجب غلبه 
بر بازیگ��ران دارای جایگاه مناس��ب در 
بازار شوند، بس��یار کمیاب ترند. عالوه بر 
اینها بعضی کس��ب وکارها در دسته های 
محصولی رقابت می کنند که یا در دوران 
بلوغ خود به س��ر می برند یا کسل کننده 
شده اند یا هردو. اگر شما درگیر بازاریابی 
هات داگ یا بیمه باش��ید، بس��یار دشوار 
اس��ت بتوانید پیشنهاد جدیدی را که به 

برندتان انرژی  بخشد، ایجاد کنید. 
اینجا الزم است برای یافتن شیوه های 
انرژی بخش��ی به برند فراتر از پیش��نهاد 

کنونی نگریست و آن را چنین کرد: 
- جالب/هیجان انگی��ز؛ دلیل��ی ب��رای 

صحبت درباره برند وجود دارد. 
- درگیر کننده/ س��رگرم کننده؛ افراد 
درگیر ش��ده اند، برند می تواند بخشی از 
یک فعالیت یا س��بک زندگی ارزش��مند 

باشد. 
- ن��وآور/ پوی��ا؛ برند احتم��اال به طور 
م��داوم ن��وآوری می کن��د ی��ا ق��ادر به 
خلق نوآوری های »بایس��ته« اس��ت که 

زیرگروه های جدید ایجاد می کند. 
- مش��تاق/ هدف محور؛ هدف واالتری 
که افراد به آن اشتیاق دارند وجود دارد. 
در ادامه چند پیشنهاد مطرح می شود. 

درگیر کننده ای  ترویج��ی  کمپی��ن   -
ایجاد کنی��د. به عنوان  مث��ال کوکا زیرو 
از هواداران بس��کتبال درخواس��ت کرد 
ویدئوها و عکس های خود را در حمایت 
متعصبانه از تیم مورد عالقه خود ارسال 
کنند و برن��دگان این رقاب��ت در برنامه 
ویژه پیش از مسابقه قهرمانی نشان داده 

 شده اند. 
- کمپین��ی ترویج��ی  ایج��اد کنی��د 
ک��ه مش��تریان جدید را به خ��ود جلب 
 کن��د. دنیز بی��ش از ۲میلی��ون صبحانه 
گرن��د اس��لم را در ی��ک روز به وس��یله 
تبلیغات سوپر باول و همهمه های آنالین 
به ط��ور رایگان اهدا کرد. صبحانه رایگان 

بسیار موفق و ویژه بود. 
بخ��ش  کنی��د.  خرده فروش��ی   -
قابل توجهی از موفقیت محصوالت و برند 
اپل مربوط به فروش��گاه های اپل اس��ت 
زی��را خط محص��ول اپل را به ش��یوه ای 
کامال متناس��ب با برن��د عرضه می کنند 
و به نمایش می گذارند. نایکی و س��ونی 
نیز فروش��گاه هایی دارند که به شیوه ای 
متقاعدکننده و یکپارچه به نمایش برند 
و داستان پیشنهاد ارائه  شده می پردازند. 
- برند را نزد مشتری ببرید. تایلر مید، 
نماینده تجهیزات گلف، به باش��گاه های 
گلف می رود تا تجهیزاتش را نشان دهد 
و بفروش��د؛ به این دلیل که به مشتریان 
تجربه ای زنده و روش��ن و مبتنی بر برند 
ارائه کند به جای اینکه آنها خود بخواهند 

وارد مغازه تجهیزات ورزشی شوند. 
- رویدادهای پر س��روصدای تبلیغاتی 
برگ��زار کنید. فیلم های کوتاه بی ام دبلیو 
که توس��ط برتری��ن کارگردان ه��ا تهیه 
می ش��وند، حمایت باورنکردنی ردبول از 
فردی را که از ی��ک بالون در ارتفاع ۲۴ 
مایلی صحرای نیومکزیکو پایین پرید در 

نظر بگیرید. 
- از اه��داف واالت��ر پش��تیبانی کنید. 

هول فودز مارکت ب��رای افراد عالقه مند 
به غذاه��ای طبیعی و ارگانیک اطالعات 
فراهم می کند و از آنها پشتیبانی به عمل 

می آورد. 
تش��کیل جامع��ه مش��تریان یک��ی از 
بهترین ش��یوه ها برای انرژی بخش��ی به 
برند اس��ت. این جامع��ه می تواند برند را 
به فعالیتی که ی��ک نقطه مطلوب برای 
مشتری به حس��اب می آید، متصل کند. 
ای��ن کار عالق��ه، درگیرش��دن و حت��ی 
اش��تیاق ایجاد می کند. فروم باز امریکن 
اکس��پرس؛ جایی را که کس��ب وکارهای 
کوچک می توانند درباره مسائل ش��ان با 
یکدیگ��ر به گفت وگو و تعامل بنش��ینند 
در نظر بگیرید. بازدیدکنندگان از سایت 
جن��رال میلز لیو گلوت��ن فریلی )زندگی 
ب��دون گلوتن( می توانند به یک ش��بکه 
اجتماع��ی از افرادی ک��ه به تغذیه بدون 
گلوتن عالقه مندند دسترسی پیدا کنند. 
موتورس��واران می توانن��د در وب س��ایت 
هارلی دیوید سون تصاویر خود از آخرین 
سواری شان را ارسال و برای سواری های 

آینده برنامه ریزی کنند. 
ع��الوه بر انگی��زه بخش��یدن از طریق 
نقطه مطلوب مشتری به جای پیشنهاد یا 
خود ش��رکت، ایجاد اعتماد، داشتن یک 
جوهره واقعی، برخوردار بودن از محتوای 
پوی��ا، ایجاد تعامل مبتن��ی بر برند بودن 
نی��ز ازجمله کلیدهای داش��تن س��ایتی 
مؤثر اس��ت. این کار اصال آس��ان نیست 
اما می تواند بازدهی بسیار چشمگیری به 

همراه داشته باشد. 
به ج��ای تالش برای جذاب کردن برند 
یا کسب وکار و درگیر کردن افراد با آنها، 
می توان رویکردی کام��ال متفاوت اتخاذ 
ک��رد و چیزی پران��رژی یافت و آن را به 
برند متصل کرد و ی��ک برنامه بازاریابی 
پیرامون ای��ن اتصال س��اخت. آن چیز، 

انرژی بخش برند دار است. 

به استقبال تغییر و تحوالت در انرژی بخشی به برند و بازاریابی
بخش بازاریابی و فروش بروید

اغلب فروش��ندگان، به وی��ژه خرده فروش ها معموال 
تمایل دارند فعالیت تجاری و کسب و کار خود را مطابق 
با روش های پیشین خود و روشی که به آن در بازاریابی 

و فروش عادت کرده اند، پیش ببرند. 
به گ��زارش پارک بازاریابی ای��ران، درحالی که تغییر 
و تح��والت بازاریاب��ی در بس��یاری از م��وارد می تواند 
کس��ب و کار آنها را از حالت یکنواختی و تکراری خارج 
کرده و رونق تازه ای به فعالیت و تجارت آنها ببخش��د، 
بنابراین بهتر اس��ت از روش های تازه و تحوالت جدید 
بازاریابی به بهترین نحو اس��تفاده کرده و از آن به نفع 
خود بهره مند ش��وید. در میان فروشندگان نیز معموال 
افرادی ک��ه در مقابل تغییرات از خود انعطاف نش��ان 
می دهند، موفق تر از افرادی عمل می کنند که در مقابل 
این تغییرات مقاوم هس��تند. یکی از مهم ترین عواملی 
که می تواند ش��ما را در کس��ب و کارتان برای تحوالت 
آین��ده آماده کند و زمینه های انعطاف پذیری تان را باال 
ببرد، »خودآگاهی« در بازارداری اس��ت. خودآگاهی یا 
ش��ناخت کامل خودتان یکی از س��اده ترین و در عین 
حال مهم ترین راه های آماده ش��دن شما برای تغییر و 
تحوالت جدید اس��ت. می توان خودآگاهی را به اجزای 
کوچک تر تقسیم بندی کرد تا شناخت دقیق تر و بهتری 
بتوان به دس��ت آورد. در ادامه به اجزای خود شناس��ی 

اشاره می شود. 

1- شناخت عالیق در بازاریابی
در نخستین مرحله باید بدانید که به چه چیزی عالقه 
دارید و به چه چیزهایی عالقه ندارید. اگر در یک زمینه 
خاصی عالقه مندی زیادی دارید بهتر اس��ت در همان 
زمینه س��عی کنید فعالیت داشته باشید. عالقه مندی 
یک��ی از مولفه های مهم برای رس��یدن به موفقیت در 
هر کاری است. عالقه مندی به یک کسب و کار و تجارت 
خاصی می تواند انگیزه کافی برای ایجاد تغییر و تحول 

در شما ایجاد کند. 

2- شناخت مهارت ها
س��عی کنی��د مهارت های خ��ود را بشناس��ید. اگر 
مهارت های ت��ان را بشناس��ید، می توانی��د مطاب��ق با 
مهارت ه��ای خودت��ان زمینه ه��ای جدی��دی ب��رای 

کسب و کارتان ایجاد کنید. 

3- شناخت توانمندی ها
در مرحله بعدی، ش��ناخت توانمندی های تان بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. توانمندی های تان به شما یک نگاه 
کلی از کارهایی که می توانید انجام بدهید و کارهایی که 
قادر به انجام آن نیستید، می دهد. در صورتی که توانایی 
فعالی��ت و کار خاصی را در خود ببینید قطعا به دنبال 
راه های رس��یدن به آن می روی��د و از هر گونه تغییر و 

تحوالت در آن مسیر استقبال خواهید کرد. 

4- شناخت محدودیت های فروش و بازاریابی
به همان میزان که شناختن توانمندی ها مهم است، 
به نظر مشاوره بازاریابی و فروش این مسئله نیز اهمیت 
دارد که شما محدودیت های خود را نیز بشناسید. یکی 
از بزرگ ترین مزیت های شناخت محدودیت ها این است 
که شما می دانید چه کاری را تا چه اندازه ای می توانید 
انجام دهید. در صورتی که شما محدودیت های خود را 
بشناسید در مقابل فرصت ها، تغییر و تحوالت جدیدی 
هم که پیش می آید می توانید تصمیم بگیرید که تا چه 

حد با این تحوالت خودتان را وفق بدهید. 

5- حفظ کسب و کار فعلی
همیش��ه و در همه حال سعی کنید کسب و کار فعلی 
خود را حفظ کنید. گاهی ممکن اس��ت برخی افراد به 
محض مواجه ش��دن با شکست یا عدم موفقیت در یک 
کسب و کار دست به تغییر شغل بزنند. حفظ کسب و کار 
خودتان از آن جهت مهم اس��ت که ش��ما ب��ا آزمودن 
چندین راهی که منجر به شکست شده است، می توانید 
راه موفقیت را پیدا کنید یا دیگر راه های نافرجام گذشته 
را تکرار نکنید، درحالی که اگر به تغییر شغل بیندیشید 
دوباره باید در آن مسیر نیز راه های مختلفی را بیازمایید 
تا راه را از چاه بشناسید. به نظر مشاوره بازاریابی، ناکامی 
و شکست ها شما را برای آزمودن راه های جدید آماده تر 
می کند زیرا از شکس��ت های قبلی خود تجربه کس��ب 
کرده ای��د و این تجربیات در کس��ب و کار بس��یار مهم و 
ارزنده هس��تند و می توانند پایه های کسب و کار شما را 
مس��تحکم تر کرده و راه های بهتر و جدیدتری را پیش 
روی شما بگذارند. این موضوع برای بازیابی برند شما نیز 

بسیار اثربخش خواهد بود. 

 بهبود نرخ وفاداری مشتری 
به سبک جف بزوس

 ج��ف ب��زوس، مدیرعام��ل بزرگ ترین ش��رکت 
آمریکایی یعنی آمازون است. آمازون دارای بیشترین 
تعداد مش��تریان وفادار است و گفته می شود این را 
مدیون اس��تراتژی ها و تفکر خالق جف بزوس است. 
به گ��زارش ibazaryabi به تازگ��ی نامه ای را که 
جف بزوس با ش��روع سال ۲۰۱۶ به سایر سهامداران 
آمازون فرس��تاده بود خواندم و به تفکر خاص او در 

افزایش نرخ وفاداری مشتری بیشتر پی بردم. 
همین یک جمله از نامه او کافی اس��ت تا بسیاری 

از کسب وکارها با تحوالت بزرگی مواجه شوند. 
ما همواره خواسته ایم که ارزش آفرین باشیم، شما 

باید نسبت به آن مسئولیت پذیر باشید. 
این همان دلیلی است که باعث شده آمازون بتواند 
ساالنه ۱۰۰میلیارد دالر در سال رشد داشته باشد. 

اگ��ر ش��رکت ش��ما ارزش آفری��ن باش��د، نه تنها 
مش��تریان جدید، بلکه مش��تریان قبلی شما هم از 
آن بهره مند خواهند ش��د. این رویکرد به شما کمک 
خواهد کرد نرخ وفاداری مش��تریان خود را گسترش 
دهید. مش��تریان راضی دقیقا همان چیزی هستند 
که ش��ما می خواهید؛ آنها بیش��تر خری��د می کنند، 
به دیگران در مورد ش��ما می گویند و برای خدمات 
شما هر چقدر که بخواهید هزینه می کنند؛ این یک 

پیروزی برای شما است. 
در اینج��ا س��ه دلیل مه��م وجود دارد که نش��ان 
می دهد چرا رهبران بزرگ دنیا بیش از هر چیزی بر 

ارزش ها تمرکز می کنند. 

بیش از هر چیزی بر مشتری تمرکز کنید
س��ودآوری، مدیری��ت هزینه ها و حت��ی تبلیغات 
مناس��ب ب��رای یک ش��رکت ض��روری اس��ت و هر 
کس��ب وکاری باید اس��تراتژی مناس��بی ب��رای این 
بخش ها داش��ته باش��د، ام��ا آنچه بی��ش از هر چیز 

دیگری اهمیت دارد، خدمت به مشتری است. 

ارائه ارزش مهم ترین بخش یک کس��ب وکار است. 
اگر پیشنهاد یا خدمات شما به اندازه کافی ارزشمند 

نیست، هیچ معیار دیگری مهم نیست. 
این در اصل فلس��فه اصلی آمازون است. در ادامه 
می بینی��د که مدیر ارش��د آمازون در ای��ن باره چه 

می گوید. 
شما می توانید محورهای مختلفی برای کسب وکار 
خود در نظر بگیرید. شما می توانید روی رقبا تمرکز 
کنید، روی محصول، تکنولوژی یا مدل کس��ب وکار 
تمرک��ز کنید. اما به نظر ما تمرکز روی مش��تری و 
وسواس روی خواسته های آنها تنها راه برای موفقیت 

و رشد است. 
شما باید هدف خود را رضایت مشتری قرار دهید. 
اما اگر با این وجود مش��تریان شما ناراضی هستند، 
به این فکر کنید که چگونه می توانید زندگی بهتری 

برای آنها بسازید. 

برای بهبود نرخ وفاداری مشتری نوآور باشید
پیتر دراک��ر، پدر مدیریت م��درن روز در یکی از 
نوش��ته های کالسیک خود اش��اره می کند که هدف 
از ایجاد کسب وکار، دستیابی به مشتری است و این 
موضوع تنها ب��ه دو اصل بس��تگی دارد؛ بازاریابی و 

نوآوری.
جف بزوس می گوید »مش��تریان همواره به دنبال 
چیزهای بهتر هس��تند، حتی زمانی که یک محصول 
را به شدت دوس��ت دارند، باز هم به دنبال محصول 
بهتری هس��تند. هی��چ ی��ک از مش��تریان آمازون 
تاکن��ون به ما نگفته اس��ت ک��ه کاش آن را هم به 
محصوالت تان اضافه می کردید، اما ما می دانس��تیم 
که می توانیم چیزهای بهتری از آنچه هم اکنون ارائه 
می دهیم هم بس��ازیم؛ قبل از اینکه رقبا به ساختن 

آن اقدام کنند. 

برای مشتریان ضروری باشید
اگر ش��ما توانس��ته باش��ید ی��ک نیاز درس��ت را 
تش��خیص دهید، مطمئنا برای مش��تری ارزش��مند 
خواهی��د ب��ود. در ه��ر دوره  ای از کس��ب وکار خود 
که باش��ید، به نیازهای مش��تری بیش از هر چیزی 
اهمیت دهید. ب��ه صورت دیوانه وار به ارائه ارزش به 
مش��تری تمرکز کنید. از اینکه به مشتریان بیشتر از 

آنچه می خواهند، خدمات می دهید نگران نباشید. 
خدمات به مش��تری خوب یک اصل بس��یار مهم 
برای کسب وکارهاس��ت و باعث می ش��ود مشتریان 

دوباره و دوباره به سوی شما بازگردند. 
inc :منبع

کارگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق



با آمادگی کامل برای جذب 
سرمایه گذار اقدام کنید

 مذاک��ره ب��ا س��رمایه گذاران و جم��ع ک��ردن 
کم��ک هزینه ب��رای یک کس��ب و کار س��خت و 
اس��ترس آور اس��ت، اما آمادگی قبل��ی می تواند از 

استرس موجود بکاهد. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، هم��ه کارآفرین��ان ب��ا 
مش��کالت زیادی برای راه اندازی استارت آپ خود 
دس��ت و پنجه ن��رم می کنن��د. یک��ی از مهم ترین 
این مش��کالت تأمین س��رمایه الزم برای پرداخت 
هزینه های اس��تارت آپ اس��ت. درس��ت است که 
ش��رکت های خصوصی، دانش��گاه ها و موسس��ات 
دیگر روی ایده های جذاب سرمایه گذاری می کنند 
ام��ا این کافی نیس��ت. همه افرادی ک��ه به نوعی 
درگیر ای��ن موض��وع بوده اند، می دانن��د که قانع 
کردن دیگران برای افزایش کمک های مالی آسان 
نیس��ت. استرس داش��تن در رابطه با این موضوع 
کاماًل طبیعی اس��ت، اما می توانید با تمرین کردن 
و افزای��ش آمادگی از میزان آن بکاهید. تنها کافی 
اس��ت قبل از جلسه با فرد سرمایه گذار، موارد زیر 

را در نظر داشته باشید:
 

۱-  ش�ما نمی خواهی�د از آنها پ�ول قرض 
بگیرید

بس��یاری از کارآفرین��ان فک��ر می کنند جذب 
س��رمایه گذار به معنی پول قرض کردن است. در 
صورتی که این طرز تفک��ر به هیچ عنوان صحیح 

نیست.
 س��رمایه گذاری کردن روی یک کس��ب و کار به 
این معناس��ت که فرد دیگری در آینده در س��ود 
شرکت شما س��هیم خواهد شد، بنابراین موفقیت 
استارت آپ ش��ما به نفع آنها نیز خواهد بود. تنها 

نکته ای که باید در نظر داش��ته باش��ید این است 
که بعضی قراردادها به مرور زمان مالکیت شما بر 
اس��تارت آپ را از بین خواهند برد، بنابراین قبل از 
امضای هر قراردادی با یک مش��اور مالی صحبت 

کرده و شرایط را بررسی کنید. 

۲-  ش�رایط و ضوابط ق�رارداد را به خوبی 
بخوانید

بس��یاری از کارآفرین��ان بعد از ش��نیدن مبلغ 
قرارداد هیجان زده می ش��وند و می خواهند کار را 
هر چه س��ریع تر تمام کنند. در چنین ش��رایطی 
نف��س عمی��ق بکش��ید و هیجان خ��ود را کنترل 
کنی��د. کمی زم��ان بگذارید و تمام ش��رایط را به 
دقت مورد بررس��ی قرار دهی��د. در صورت امکان 
چند روز زمان بخواهید و بیشتر روی این موضوع 
فکر کنید. مش��ورت کردن با افراد متخصص را نیز 

فراموش نکنید. 

۳-  همیشه آماده باشید
سیس��تم های توزی��ع و دیگ��ر مناب��ع آنالی��ن 
سرمایه گذاری از گذشته تا امروز وجود داشته اند. 
این پلتفرم ها امکانات مالی زیادی را بدون نیاز به 
ترک دفتر و حضور در جلس��ه برای ش��ما فراهم 
می کنند، اما این به این معنا نیست که کارآفرینان 
نباید آمادگی کافی برای روبه رو شدن با شرایط را 

داشته باشند.
 تکنولوژی جایگزین آمادگی نیس��ت و زمانی که 
صحب��ت از س��رمایه گذاری به می��ان می آید این 

موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
 نمی ت��وان انکار کرد که فرآیند جذب س��رمایه 
کار پراسترس��ی اس��ت. اغلب کارآفرین��ان به این 
فکر می کنند که ش��اید این تنها شانس شان برای 

راه اندازی یک کسب و کار باشد. 
درنتیجه اگر این فرصت را از دست دهند شاید 
دیگر هرگز نتوانند ایده خود را پیاده سازی کنند، 
اما این اس��ترس ممکن اس��ت باعث شود عملکرد 
خوب��ی هنگام معرفی اس��تارت آپ خود نداش��ته 
باش��ند. در نتیجه بهتر است تمام زوایا و جوانب را 
از قبل بررس��ی کرده و با آمادگی کامل در جلسه 

حضور پیدا کنند.
 در نظر گرفت��ن تمام جوانب کمک می کند که 
پول مورد نظ��ر خود را جمع کرده و در نتیجه رو 

به  جلو حرکت کنند. 
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برخ��ی م��ردم مدعی هس��تند 
سال هاس��ت که SEO مرده است. 
 SEO برخی دیگ��ر می گویند که
ی��ا »مهم تری��ن« جنب��ه بازاریابی 
دیجیت��ال ی��ا »نامربوط ترین« آن 
اس��ت. اگر ی��ک تکه چ��وب را در 
نیوی��ورک یا دهلی نو پرتاب کنید، 
احتم��اال یک متخص��ص SEO را 

مورد اصابت قرار داده اید. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، اینها 
برخی از حقایق در ارتباط با آینده 

SEO  هستند. 
SEO  راه درازی را از زمانی ک��ه 
تنها با بهینه  س��ازی ی��ک صفحه، 
ایج��اد  و   backlinks س��اختن 
مطالب مرتبط بود، طی کرده است. 
من وقت��ی پس��ت های موتورهای 
جس��ت وجوی محب��وب را مطالعه 
می کن��م، متوج��ه  ترن��د خاصی 
می ش��وم؛ SEO  در مسیر تبدیل 
شدن به یک استراتژی جامع است 
که فراتر از روش های جدید ساختن 

لینک یا بازاریابی محتواست. 
از  بزرگ��ی  بخ��ش  ام��روزه 
فعالیت ه��ای SEO ب��ه س��اختن 
روی  گذاش��تن  تأثی��ر  و  برن��د 
نمایش س��رچ ها منحصر می شود 
که در جبهه مقابل ش��روع کردن 
ب��ا انبوه��ی از کلم��ات کلیدی و 
س��اختن محتوا پیرامون آنهاست. 
بنابراین درحالی که لینک ها، کلمات 
کلیدی، محتوا و بهینه سازی سایت 
 SEO س��اختمانی  بلوک ه��ای 
محسوب می شوند، ستون هایی که 
این ساختمان روی آن بنا می شود، 
در حال یک سری تغییرات ظاهری 
هستند. حال می خواهیم ببینیم که 

این ستون ها چه هستند. 
RankBrain  ۱- الگوریتم

 RankBrain اگرچ��ه 
س��ومین عامل مهم رتبه بندی در 
الگوریت��م گ��وگل اس��ت، احتماال 
به  باشد.  نیز  سوءتعبیرش��ده ترین 
نظر می رسد که حدس و گمان های 

ضدو نقیض پایان نمی یابد. 
  RankBrain با توجه به اینکه
یک��ی از معدود به روزرس��انی های 

الگوریت��م گ��وگل ب��ود ک��ه برای 
نخستین بار به صورت خبر رسمی 
در نشریه ها انتشار پیدا کرد، عالوه 
بر بازاریاب های موتور جس��ت وجو، 
توجه زی��ادی را از طرف عموم که 
اخبار تکنولوژی را دنبال می کنند 

نیز به خود جلب کرد. 
من به ش��خصه اعت��راف گوگل 
مبنی بر اینکه آنها خود به درستی 
RankBrain را درک نکرده ان��د، 
ب��اور دارم، ام��ا ای��ن مس��ئله این 
حقیقت را که آنها گام های بس��یار 
بلن��دی در اس��تفاده از یادگی��ری 
توس��ط ماش��ین ط��ی کرده اند تا 
الگوریتم جست وجوی با ارزش خود 
را به آن بسپارند، کتمان نمی کند. 

عالوه ب��ر این، م��ا ایده هایی در 
م��ورد اینک��ه RankBrain  چه 
کارهای��ی را انجام نمی دهد، داریم. 
و    Gary Illyes عقی��ده  ب��ه 
Andrey Lipattsev  در گوگل، 
RankBrain  براس��اس پروفایل 
یا  backlink، کیفی��ت مطل��ب 
نرخ کلیک، عم��ل نمی کند، بلکه 
تنها ب��ه الگوریتم کمک می کند تا 
query ها را بهتر تفس��یر کرده و 
آنه��ا را با محتوای صفحات مرتبط 

تطبیق دهد. 
با توجه به اینکه گوگل، می تواند 
کاری را ک��ه انج��ام می ده��د ب��ا 
کمتری��ن دخالت انس��انی به نحو 
احسن انجام دهد، مدیران صنعت 
متفق القول تواف��ق کرده اند که به 
این شکل توجهات بیشتری جلب 
خواهد ش��د، بنابراین جای تعجب 
ن��دارد که اخیرا Jeff Dean  بیان 
کرد که RankBrain، در مقایسه 
ب��ا 9م��اه قبل ک��ه به س��ختی به 
15درصد می رسید، در حال حاضر 
هر جست وجوی گوگل را پردازش 
می کن��د )که حداق��ل 63000 در 

ثانیه است(. 
آینده همین االن اتف��اق افتاده 
اس��ت، اما ش��ما نمی توانید کاری 
  Gary .در م��ورد آن انج��ام دهید
 SMX Advanced از    Illyes
در س��ال ج��اری بی��ان ک��رد که 
کاری نیس��ت که یک نف��ر بتواند 
انج��ام دهد تا یک س��ایت را برای 

RankBrain ارتقا بخشد. 
موبای�ل  صفح�ات   -۲

)AMP(   شتاب دهی شده
گ��وگل   ،2016 فوری��ه  در 
نتای��ج حاص��ل از پ��روژه صفحات 
موبای��ل ش��تاب  دهی ش��ده را به 
فرم نتایج جس��ت وجو تحت قالب 
»داستان های برتر« یکپارچه سازی 
کرد. شش ماه بعد شروع به نمایش 
لینک ه��ا در صفح��ات AMP در 
داخل نتایج جست وجوی ارگانیک 

کرد. 
امروز گوگل 150 میلیون س��ند 
AMP در فهرس��ت خ��ود دارد و 
توسط جریان اصلی خارج از صنعت 
نشر  )ش��امل eBay و Bing( نیز 
مورد حمای��ت قرار گرفته اس��ت. 
همچنی��ن به تازگی عن��وان کرده 
است که کاربرانی که از دستگاه های 
موبای��ل جس��ت وجو می کنند، به 
صفحات AMP مرتبط ارجاع داده 
می شوند، حتی اگر یک صفحه اپ 

معادل موجود باشد. 
با این حال، عموم کاربران گوگل 
به ندرت اهمی��ت نتایج AMP را 
درک کرده  اند. در یک نظرسنجی، 
تنها سه نفر از 44 نفر توانستند به 
درستی مش��خص کنند که معنی 
آیک��ون AMP در صفح��ه نتایج 
موتور جس��ت وجو  )SERPs( به 

چه معنی است. 
این بدان معنی است که تصمیم 
گوگل، همراستا با هدف آنها مبتنی 
بر »آوردن شبکه موبایلی در تعادل 
با اپ های بومی و به روز نگه داشتن 
گ��وگل در دنی��ای موبایل مح��ور 

امروزی« است. 
۳- گراف دانش و جواب های 

غنی
گراف دانش گوگل، که در س��ال 
2012 راه اندازی ش��د، تالش آرام 
اما قطعی گوگل برای »سامان دهی 
اطالعات جهانی و قابل دس��ترس 
همراس��تا  آن«،  جهان��ی  ک��ردن 
ب��ا مأموریت ش��ان اس��ت. به طور 
خالص��ه، ای��ن کار ت��الش گوگل 
 برای به چنگ انداختن – ببخشید 

کپی کردن – ویکی پدیاست. 
گراف دانش یک پایگاه دانش��ی 

است که توس��ط گوگل به منظور 
ارتقای نتایج موتور جست وجویش 
با طرح جس��ت وجوی ش��ماتیک 
ک��ه از منابع متنوع و گس��ترده ای 
جمع آوری ش��ده اس��ت، استفاده 

می شود. 
ای��ن مناب��ع متنوع و گس��ترده 
ش��املWikidata  )ک��ه گوگل 
اطالع��ات آزاد آن را منتق��ل کرده 
و به طور فعالی مشارکت می کند(، 
 CIA ویکی پدیا و فکت بوک جهانی

است. 
معموال مؤلفه ه��ای گراف دانش 
به ش��کل جعبه های��ی از اطالعات 
ساختار یافته با لینک هایی به منابع 
معتبر با اطالعات بیش��تر هستند 
)اگرچ��ه، همیش��ه به این ش��کل 
نیس��ت(. قالب های معمول شامل 
پنل دانش که در س��مت راس��ت 
صفحه نتای��ج موتور جس��ت وجو 
و جعبه جواب ک��ه در باالی دیگر 
نتایج ارگانیک نشان داده می شود، 

هستند. 
ک��ه  query های��ی  تع��داد 
جواب ه��ا را در ای��ن قالب نش��ان 
می دهند، همانط��ور که مطالعات 
 Stone Temple در حال انج��ام
Consulting  نش��ان داده است، 
به طور پیوس��ته ای در حال رش��د 
اس��ت. در حال حاض��ر، در حدود 
40درص��د از query ه��ای گوگل 
»جواب های غنی« نشان می دهند 
که ش��امل تنه��ا قطعه برجس��ته 
)جعبه جواب( و نه پنل های دانش 

می شوند. 
4- فیلترهای مجاز یکپارچه 

و همزمان
نمی بینید.  االن می بینید، دیگر 
اینجاست! اُه نه نیست. گوگل اعالم 
کرد که آنه��ا در نهایت پنگوئن را 
به روز رس��انی کردند )بعد از اینکه 
به نظر می رسید این دو سال صبر، 
پایان ناپذیر باشد(. شایان ذکر است 

که این آخرین به روز رسانی است. 
ای��ن به خاطر این اس��ت که در 
حال حاضر پنگوئ��ن یک پردازش 
سیگنالی همزمان توسط الگوریتم 
جست وجوی گوگل است. اطالعات 
موجود روی صفحه های شما بعد از 

هر بار رفرش کردن توس��ط گوگل 
مجددا بازخوانی و فهرس��ت بندی 

می شود. 
چند م��اه قبل، گوگل همچنین 
پان��دا را ب��ا الگوریت��م اصلی خود 
یکپارچه  سازی کرد )اگرچه برخالف 
پنگوئ��ن، همزم��ان به روز رس��انی 

نمی شود(. 
متوجه الگ��وی خاصی در اینجا 
ش��ده اید؟ گوگل می خواهد مبارزه 
با اس��پم را به یک کارکرد مرکزی 
نتای��ج  خدم��ت  در  اتوماتی��ک، 

جست وجو قرار دهد. 
این یک نشانه خیلی خوب برای 
صاحب��ان وب  سایت هاس��ت، چرا 
که با پ��اک کردن backlink های 
از  ش��دن  خ��الص  و  اس��پمی 
محتواهای با کیفیت پایین، نتایج 
سریع را در دسترس قرار می دهد. 
ای��ن کار بازاریاب  ه��ا را مجبور به 
تالش بیشتر برای کیفیت بخشیدن 
به وب سایت های شان کرده و باعث 
می شود به حرف هایشان جامه عمل 

نیز بپوشانند. 
نتیجه گیری

ای��ن موضوع روش��ن اس��ت که 
گ��وگل در آینده، تمرک��ز خود را 
روی یادگیری ماشین، علم معنی، 
ارتباطات و الگوها و تجربیات کاربر 
قرار خواه��د داد. SEO  در حال 
حاضر به شدت به بازاریابی محتوا 
گره خ��ورده اس��ت. درحالی که 
گ��وگل ق��ادر اس��ت محت��وا را 
تفس��یر کرده و ارتب��اط آن را با

query های جست وجو با درجه 
موفقی��ت باالیی ارتب��اط دهد، 
تمرکز خ��ود را به ط��ور دائم بر 
این موضوع نیز قرار داده اس��ت 
که چگونه پاالیش و تصفیه هایی 
نی��ز انجام دهد تا متوجه ش��ود 
این محت��وا از نظر زمان و متن، 
برای جست وجوگر مناسب است. 
گراف دان��ش، جواب های غنی، 
RankBrain  و AMP هم��ه 
در خدمت این مقصود هستند، 
درحالی که تمهیدات یکپارچه ای 
ب��رای حفظ کیفی��ت نتایج نیز 

اندیشیده شده است. 
iamwire :منبع

SEO آینده
استارتاپ کارتابل

به دنبال شریکی برای خود 
باشید 

ب��ا نگاهی به ش��رکت های موفق ب��ه این نکته 
مش��ترک پ��ی خواهید برد که همگ��ی آنها برای 

خود شریک یا شرکایی دارند. 
به همین خاطر وجود ش��ریک کاری و تجاری 
ضامن موفقیت ش��رکت ش��ما خواهد بود. با این 
ح��ال الزامی وجود ندارد که حتماً از روز اول فرد 

یا شرکتی را شریک خود بدانید.
 تجربه ثابت کرده است برخی از ارتباطات بین 
ش��رکت ها در نهایت منجر به ایجاد ش��راکت در 

بین آنها می شود. 

ایده
اس��تیو جاب��ز، کارآفرین، مخت��رع، بنیانگذار و 
مدیر ارش��د اجرایی ش��رکت رایانه ای اپل بود. در 
س��ال 19۷6، جابز 21س��اله به همراه دوس��تش 
اس��تیو وزنیاک 26ساله، ش��رکت اپل را تأسیس 
کردند. جابز در س��ال 1985 پس از کناره گیری 
از اپل ش��رکت »نکس��ت« را پایه گ��ذاری و پس 
از آن ش��رکت انیمیشن س��ازی را خریداری کرد 
که بعدها به »پیکس��ار« معروف ش��د. پیکسار با 
س��اخت انیمیش��ن های محبوبی چون »داستان 
و  نم��و«  جس��ت وجوی  »در  اس��باب بازی«، 

»شگفت انگیزها« به شهرت رسید.
 در س��ال 199۷ شرکت اپل، نکست را به مبلغ 
429 میلی��ون دالر خری��د و جابز دوب��اره به اپل 
بازگش��ت. با تالش های وی پس از بازگش��ت به 
اپل، این ش��رکت به دوران شکوفایی خود رسید 
و جابز پ��س از چندی به س��مت مدیرعامل این 

شرکت رسید.
ب��ا  ب��ه هم��کاری  اقدام��ی عجی��ب   وی در 
مایکروس��افت )بزرگ ترین ش��رکت ارائه نرم افزار 
رایانه در دنیا( پرداخت. می توان گفت استیو جابز 
و بی��ل گیتس، در هیچ نقطه ای از زمان در تفاهم 

کامل به سر نبردند. 
در رابطه س��ی و اندی س��اله آنها، گاهی با هم 
متح��د می ش��دند اما هم��واره نیم نگاه��ی پر از 
احتیاط به اعمال همدیگر داش��تند، گاهی تبدیل 
به رقبای سرس��خت هم ش��ده و ب��رای همدیگر 
تلخ��ی می کردند، برخی اوقات ه��م در کنار هم 
نشسته، ملیحانه لبخند می زدند؛ گویی دو دوست 
از دوران کودکی همدیگر هستند. گاهی همه این 
حالت ه��ا با هم وجود داش��ت و مخلوطی عجیب 
از رابط��ه ای عجیب ت��ر را برای همه ب��ه نمایش 

می کشید. 
بیراه نیس��ت اگر بگوییم در جهانی تک قطبی، 
هی��چ ی��ک از ای��ن ش��رکت ها نمی توانس��ت به 
جایگاه کنونی اش برس��د؛ نه مایکروسافت بی اپل 
می توانس��ت مایکروس��افت امروز ش��ود و نه اپل 
بدون مایکروس��افت تبدیل به اپل امروز می ش��د. 
درواق��ع هری��ک از آنها مزیت ه��ا و معایب خاص 
خود را داش��تند و این امر باعث ش��د تا همکاری 
کاماًل موفقیت آمیز باش��د. میزان موفقیت این دو 
به قدری باال بوده اس��ت که به الگویی در رابطه با 

شراکت تبدیل شده اند. 
تصور کنید پپس��ی و کوکاکوال با هم همکاری 
کنن��د، آن وق��ت اس��ت ک��ه اعج��اب همکاری 
مایکروس��افت و اپ��ل را در م��ک ورل��د 199۷ 
درمی یابید. بعد از 12 س��ال افت مالی اپل، جابز 
برای توس��عه اپل نیاز به پول داشت و سریعا هم 
نی��از داش��ت. پس به بی��ل گیت��س روی آورد تا 
س��رمایه 150میلی��ون دالری اش را به اپل جذب 
کند. با این حال نبای��د تصور کرد که تنها اپل از 
این ارتباط س��ود برد و این ش��راکت کاماًل دارای 

منافع دوطرفه بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-  بسیاری از شرکت ها که دارای منافع مشترک 
هستند، می توانند به شرکای خوبی برای یکدیگر 
تبدیل شوند. به همین خاطر در راستای موفقیت 
بیش��تر الزم اس��ت برای خود ش��ریکی مناسب 
بیابید. البته این ش��راکت الزاما همیش��گی نبوده 
و می تواند تنها در برخی موارد باش��د. با این حال 

وجود آن کاماًل ضروری است. 
-  بدون شک با گس��ترش روزافزون شرکت ها 
اکنون ش��اهد پیش��رفت فوق العاده ای هستیم که 
منجر به رقابتی تنگاتنگ ش��ده اس��ت. به همین 
خاط��ر تنها ش��رکتی موفق اس��ت ک��ه بتواند از 
فرصت ه��ای خود به خوبی اس��تفاده کند. با این 
حال در برخی موارد فرصت سوزی ها به این علت 
است که ش��رکت ها امکانات یا توانایی استفاده از 
آن را ندارند. به همین خاطر وجود شریکی خوب 
می تواند ش��ما را در مس��یر موفقی��ت یاری کند. 
فراموش نکنید شراکت به این معناست که هر دو 
طرف سود ببرند، به همین خاطر نباید تنها منافع 

خود را مدنظر قرار دهید. 
- هرگز ش��ریکی را که دقیقا ش��بیه شماس��ت 
انتخ��اب نکنید. مهارت های ش��ریک ش��ما باید 
مکمل مهارت های ش��ما و نه ش��بیه آنها باش��د. 
ه��دف نهایی این اس��ت که کس��ی را پیدا کنید 
که مهارت ها و اس��تعدادهایش، به عنوان یک تیم، 
آنچه شما می توانید انجام دهید را گسترش دهد. 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

کاریابی - شما می توانید مؤسسه  کاریابی خودتان را تأسیس کنید و در پیداکردن یک شغل به دیگران کمک کنید. افتتاح یک 
مؤسسه  کاریابی به سرمایه  اندکی نیاز دارد. 

vishwakarma nitin
کارشناس بازاریابی دیجیتال
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فرقی نمی کند که مش��غول شغل س��نتی یا کسب و کار شخصی تان 
هستید، در واقع همه ما تالش مان را می کنیم تا فعال و کارا باشیم و 

در کمترین زمان بهترین نتیجه را به دست بیاوریم. 
به گزارش زومیت، بسیاری از مردم هر روز درگیر تقال و کشمکش 
و کوش��ش کردن هستند. خبر خوب چیس��ت؟ اگر شما این ۱۵ راه 
علم��ی برای افزایش کارایی را در زندگی تان اجرایی کنید تقال کردن 

و کشمکش ها از بین خواهند رفت. 
1- زمان کاری تان را بررسی کنید

بررسی ساعات کاری به شما این امکان را می دهد تا متوجه شوید 
روی ه��ر کاری چ��ه میزان زم��ان می گذارید و از ای��ن طریق باعث 
افزایش کارایی ش��ما خواهد ش��د. این کار می تواند فاکتور نوشتن یا 
ایمیل زدن باش��د. پیگیری ساعات برای همه  کار ها باید مشابه انجام 
ش��ود، همچنین از این طریق متوجه خواهید شد که چه مقدار زمان 
را ب��ه هدر می دهی��د. آیا تمام زمان هایی که ب��ه هنگام دریافت یک 

اعالن تلفن همراه تان را چک می کنید محاسبه کرده اید؟ 
 محققان کش��ف کرده اند افراد مش��خصی که از گام  شمار استفاده 
کرده اند به طور میانگین هر روز حداقل یک مایل بیش��تر راه می روند. 
این کار همچنین باعث می ش��ود که به طور کلی فعالیت های ش��ان تا 

۲۷ درصد افزایش پیدا کند. 
صد ها ش��رکت وجود دارد که اس��تفاده از ابزار ه��ای مختلف مانند 
س��اعت های تایمر دار و جدول زمان بندی یا سیس��تم های اتوماتیک 
پردازش بخش های اصلی کار را پیش��نهاد می دهند. ش��ما می توانید 
در فاکتور نوش��تن، مدیریت پروژه، مش��ارکت در س��خنرانی ها، وارد 
کردن لیست حقوق در نرم افزار و موارد دیگر سریع تر شوید. پیشنهاد 
می شود یک تقویم مناسب انتخاب کنید تا در این کار به شما کمک 

کند. 
به هر حال، پیدا کردن بهترین ابزار برای بررسی و پیگیری ساعات 

کاری ممکن است کمی دشوار باشد. 
۲- هر ۹۰ دقیقه کار را رها کنید

اگر ش��ما هم مانن��د اکثر مردم باش��ید، احتماال صب��ح روزی که 
می خواهید به س��فر بروید در حال جواب دادن به ایمیل ها هس��تید. 
ممکن اس��ت هرگاه که در استراحت هستید در حال جواب دادن به 
تلفن باشید، با این روش شما بدون وقفه در حال کار کردن هستید. 
مطابق با عقاید قدیمی این وضعیت یک اتفاق غیر معمول نیست، اما 

ما قصد کار کردن به این طریق را نداریم. 
حقیقت این اس��ت که بدن و ذهن م��ا از یک چرخه  روزانه پیروی 
می کند ک��ه به آن ریتم ش��بانه روزی می گویند. تغیی��رات فیزیکی، 
ذهن��ی و رفتاری وجود دارد که از چرخه ناهمگون ۲۴س��اعته تأثیر 
می پذیرند. این تغییرات اساسا در پاسخ به روشنایی و تاریکی موجود 

در محیط زیست به وجود می آید. 
ریتم مش��ابهی برای الگ��وی خواب هم وجود دارد ک��ه پیرو ریتم 
طبیعت است. ما هر ۹۰ دقیقه مراحل چرخه  خواب عمیق مان تغییر 
می کند. به این  طریق که ابتدا خواب س��بک، سپس رویایی و خواب 

آرامی که همراه با حرکات سریع چشم است ایجاد می شود. 
با توجه به تحقیقات در رابطه با کارایی متوجه می شویم که به طور 
مداوم و بی وقفه کارکردن برای ۸ س��اعت بر خالف سیستم طراحی 
شده  بدن ما است. چرخه  بدن ما با ریتم اولترادیان )سیکل خواب که 
متشکل از پنج، شش چرخه است( مطابق است. به عبارت دیگر، مغز 
می تواند به مدت ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه بر موضوعی تمرکز کند و بعد از 

آن به استراحت نیاز دارد. 
موضوعات بیان ش��ده دلیل این پیش��نهاد را بیان می کنند که روز 
کاری تان را تقس��یم به قسمت های ۹۰ دقیقه ای بکنید. این تغییرات 
ش��ما را در ش��رایط و موقعیتی قرار می دهد تا بیش��ترین کارایی را 

کسب کنید. 
3- خواب ظهرگاهی داشته باشید

بله، درست متوجه شدید؛ مطالعات نشان داده است که ۲۰ دقیقه 
خواب در بعد از ظهر می تواند کیفیت کار شما را باال ببرد. مقدار کمی 
خواب ظهرگاهی ش��ما را دوباره پر انرژی و س��رزنده می کند و باعث 
تجدید قوای ذهن و بدن تان می ش��ود، همچنی��ن خواب ظهرگاهی 
باعث می ش��ود احس��اس آرامش بیشتری داشته باش��ید و با کاهش 

خطر هایی مانند حمله  قلبی طول زندگی شما را افزایش می دهد. 
به همین دلیل تعجبی ندارد که ش��رکت هایی مانند گوگل، بخش  

انرژی )یا بخش خواب( به محیط کاری خودشان اضافه کرده اند. 
۴- در نور طبیعی کار کنید

مطالعاتی در دانشگاه نورث وسترن  )Northwestern(  با توجه 
به علم عصب شناسی نشان داده که رابطه  قوی بین میزان در معرض 
روش��نایی روز قرار گرفتن در محل کار و خ��واب، فعالیت و کیفیت 

زندگی کارمندان اداری وجود دارد. 
ای��ن مطالعات مش��خص ک��رد کارمندانی که در ن��ور طبیعی کار 
می کنند به طور میانگین هر ش��ب ۴۶ دقیقه بیش��تر می خوابند. این 
افراد، س��الم تر و مفیدتر می خوابند و کیفیت زندگی ش��ان نسبت به 
کس��انی که در این ش��رایط نیس��تند باال می رود. کارمندانی که در 
مکان هایی ب��ا پنجره  کمتر کار می کنند در س��نجش های مربوط به 
مش��کالت فیزیکی و کیفی��ت زندگی امتیاز کمتری کس��ب کردند. 
همچنین ثابت ش��د کس��انی که در معرض نور طبیعی روز نیس��تند 

خواب کم کیفیت تری دارند. 
 در واقع این تحقیقات از ریتم ش��بانه روزی بدن ناشی می شود، در 
نتیجه، تعجب آور نیس��ت که نور طبیعی می تواند بر افزایش کارایی و 

سطح انرژی مؤثر باشد. 
اگ��ر در محیط کاری تان پنج��ره وجود ندارد چ��ه باید کرد؟ یک 
راه حل س��ریع و راحت، خرید یک المپ با روش��نایی طبیعی است. 
اگ��ر تأثیر مورد نظرتان را نداش��ت، راه حل ایج��اد تحرک در کارتان 
را بس��نجید یا در جایی که بتوانید در روش��نایی و نور روز زیر آفتاب 

باشید کار جدیدی پیدا کنید. 
۵- سرعت اینترنت تان را ارزیابی کنید

یک گروه پژوهش��گر در بوس��تون، در مقاله ای در مجله  واشنگتن 
منتش��ر کردند ش��هر هایی که اینترنت پر س��رعت تری دارند، کارایی 
بیش��تری دارند، همچنین گزارش ها نشان داد شهر هایی که اینترنت 
با سرعت باالتری دارند به ازای هر نفر، تولید ناخالص داخلی بیشتری 

نیز دارند. این تحقیقات با بررس��ی و مقایسه با شهر هایی که اینترنت 
پر سرعت نداشتند صورت گرفته است. 

ممک��ن اس��ت پیش پا افتاده به نظر برس��د، اما زمانی که س��رعت 
اینترنت زیاد اس��ت پی خواهی��د برد که چقدر باعث پیش��رفت تان 
می ش��ود. احتماال ب��ه انتظار برای بارگیری صفح��ات اینترنت عادت 

کرده اید. 
ش��ما می توانید از ابزار های تست سرعت اس��تفاده کنید تا متوجه 
میزان س��رعتی که اکنون اس��تفاده می کنید بش��وید. این تست ها را 
می توانید از ش��رکت اینترنت��ی کنونی تان دریاف��ت کنید، همچنین 
می توانید از ابزار های ارزیابی سرعت اینترنت استفاده کنید. با کمک 
این تس��ت ها می توانید متوجه شوید چه سرعتی برای اتصال شما به 

اینترنت مناسب است. 
۶- محیط بیرون را به داخل بیاورید

تحقیقات نش��ان داده اس��ت که بعد از گذراندن زم��ان در فضای 
ب��از و طبیعت به طور خاصی می توانیم کاراتر باش��یم. قرار گرفتن در 
محی��ط مملو از صخره و درخت می توان��د برای خالقیت و کارایی ما 
محرک و الهام بخش باش��د، اما متأسفانه، همه  ما نمی توانیم هر روز 

به محیط باز برویم. 
ب��رای فراهم کردن این ش��رایط در اطراف تان، با ق��رار دادن چند 
گیاه طبیعت را به داخل بیاورید. گیاهان ش��ادی و کارایی را افزایش 
می دهند و همچنین اس��ترس را کاهش می دهند. ممکن اس��ت این 
اتفاقات به این دلیل باش��د که گیاهان ماده  شیمیایی منتشر شده در 

هوا را می توانند کاهش دهند. 
 ۷- شب قبل برای روزتان برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی کار روزانه به ش��ما این ام��کان را می دهد تا کارتان را 
براساس هدف های حقیقی خودتان برنامه ریزی کنید. شما می توانید 
این اهداف را یادداشت کنید تا در ساعات اولیه  روز به آنها بپردازید. 
زمانی که ش��ما توانایی وفادار بودن به  اهداف تان و انجام دادن آنها را 
داش��ته باشید، احساس بهتری خواهید داشت. انجام دادن اهداف تان 

در نهایت شما را تبدیل به فردی فعال تر و مفیدتر خواهد کرد. 
تحقیقات حاکی از این است زمانی که برنامه  مخصوص و مشخصی 
تهی��ه می کنید، رفتار ه��ا و عملکردتان به اج��رای برنامه تمایل پیدا 
می کنن��د. این تصور را که ش��ما تنها می توانید ب��ه برنامه فکر کنید 
و هرگ��ز اجرایی نمی ش��وند از خودت��ان دور کنید. ی��ک تحقیق از 
ش��رکت کنندگان دعوت کرد تا دو روز بعد از کریسمس یک گزارش 

در رابطه با اینکه چگونه تعطیالت شان را گذرانده اند بنویسند. 
از ی��ک گروه خواس��ته ش��د تا مش��خص کنند کج��ا، چه زمانی و 
چگونه می خواهند گزارش ش��ان را بنویس��ند. گروه کنترل از س��ایر 
ش��رکت کننده ها نیز خواست تا گزارش تهیه کنند، اما برنامه ای برای 
نحوه  تهیه  گزارش به آنها نداد. از ش��رکت کننده هایی که برنامه تهیه 
کرده بودند، ۷۱ درصد گزارش ش��ان را به محققان تحویل دادند. در 

مقابل آنها تنها ۳۲درصد از کس��انی ک��ه برنامه ای تهیه نکرده بودند 
گزارش شان را برگرداندند. 

۸- خوشحال باشید
سونیا لیبومیرس��کی، یکی از مدیران تحقیقات در رابطه با شادی، 
این موضوع را در کتاب »چگونگی خوش��حالی«  توضیح داد؛ »به طور 
خالص��ه، در تم��ام قلم��روی زندگی، ب��ه نظر می آید خوش��حالی و 
خرس��ندی نتایج مثبت بسیاری برای ما دارد. در پروسه  خوشحال تر 
و خرسند تر بودن، ما تجربه های لذت بردن، قناعت،  عشق، سربلندی 
و غ��رور خودمان را افزایش می دهیم. ش��ادی همچنین بر جنبه های 
دیگری از زندگی مان نیز تأثیر دارد. برای مثال سطح انرژی،  سیستم 
ایمنی بدن مان، مش��غول بودن با کار و مردم دیگر و سالمت جسمی 

و ذهنی را افزایش می دهیم.«
 براس��اس یک تحقیق از دانشگاه وارویک نیز کشف شد خوشحالی 
باعث می شود کارایی تا ۱۲درصد افزایش یابد. یکی از محققان، دکتر 
ایگنو پروتو می گوید »الگوی مش��خصی برای چهار آزمایش مختلف 
در نظر گرفته ش��د و ما نشان دادیم که اشخاص خوشحال تر، فعال تر 
و کارا تر هستند. این تحقیق می تواند یک رهنمود برای مدیریت انواع 
سازمان ها را فراهم کند. هدف، تالش برای ایجاد محیط کاری مهیج 

و سالمت برای کارکنان است.«
اگر می خواهید خوش��حالی و رضایت تان را افزایش دهید، با مسائل 
اساسی و پایه ای ش��روع کنید. برای مثال، از خودتان مراقبت کنید. 
این کار شامل ورزش کردن، تفکر و عبادت کردن و خوردن غذاهای 
سالم می شود. ش��روع به ابراز قدر دانی و توجه به خودتان بکنید و با 

انسان های خوشبین مراوده داشته باشید. 
۹- از خبر ها اجتناب کنید

م��ا در جهانی زندگی می کنیم که به ابزارهای مختلفی دسترس��ی 
داریم و این ابزارها ما را با اخبار بمباران می کنند. ممکن است تمایلی 
به ش��نیدن اخبار خاصی که هم اکنون می شنوید نداشته باشید. جو 
گاسکونیگن به این مشکل پرداخته است و توضیح می دهد که عموما 
اخبار جنبه  منفی دارند. نسبت خبر ها ی بد به خبر های خوب حدودا 
۱۷ به یک اس��ت. با توجه به نکته  ذکرش��ده، خوش��حالی بر کارایی 
تأثیر گذار اس��ت. رد کردن و از قلم انداختن خبر ها می تواند به ش��ما 

کمک کند. 
به عنوان مثال، به جای بررسی خبر ها به صورت متناوب، می توانید 
به باش��گاه ورزش��ی بروید، به قوی ک��ردن یک��ی از مهارت های تان 
بپردازی��د، ی��ا کتاب��ی بخوانی��د که ب��رای بیش��تر ش��دن کارایی و 

خوشحالی تان به شما الهام می دهد. 
1۰- به همراه دوست تان تفریح کنید

تحقیقات جامعه شناسی کشف کرده است کارمندانی که در محیط 
کاری زمان ناهارش��ان را با دیگ��ران می گذرانند حدودا ۳۶درصد در 
طول هفت��ه فعال تر هس��تند ، همچنین مطابق با تحقیقاتی مش��ابه 

متوجه ش��دند که همین افراد ۳۰درصد کمتر مضطرب می شوند؛ تا 
جایی که در س��ال بعد که شرکت کادر کاری اش را کامل کرده بود، 
سطح اس��ترس کمتر ش��ده بود. به عبارتی می توان گفت کسانی که 
فعال تر و کاراتر هستند و استرس کمتری دارند همان کسانی هستند 

که شخصیت اجتماعی تری دارند. 
ح��رف زدن ب��ا دیگران به ما این ش��انس را می دهد تا نس��بت به 
مش��کالت ی��ا کار ها بین��ش پیدا کنی��م. ش��رکت هایی مانند گوگل 
از فض��ای کاری باز اس��تفاده می کنند. در این س��بک از فضای کار، 
کارمندان در طول روز با یک دیگر همکاری و تعامل دارند. اگر ش��ما 
در خانه یا مس��تقل کار می کنید، چند نفر از دوس��تان تان را دعوت 

کنید و با آنها ناهار بخورید. 
11- یوتیوب را بررسی کنید

بله، حقیقت دارد! یک مطالعه در دانشگاه ملبورن پیشنهاد می دهد 
ک��ه تعویق انداختن بین کار می تواند مفید باش��د. دکتر برنت کوکر 
متوجه ش��د کس��انی که در اینترنت گشت می زنند از کسانی که این 

کار را انجام نمی دهند کارایی بیشتری دارند. 
کوک��ر می گوید: »انس��ان ها نیاز دارند تا مقدار کم��ی از موقعیتی 
که دارند خارج ش��وند تا تمرکزش��ان را برگردانن��د.« این مطالعات 
کشف کرد افرادی که زمان شان را روی وب سایت هایی مانند یوتیوب 
می گذارند با انگیزه تر هستند. افرادی که مدت زمان معقولی را صرف 
ای��ن کار می کنن��د تا ۹ درصد کارایی باالتری دارند و کس��انی که از 
مزایای یوتیوب استفاده نمی کنند به اندازه  آنها فعال و مؤثر نیستند. 
می توانید از یوتیوب برای دیدن فیلم هایی که ش��ما را می خندانند 
اس��تفاده کنید یا حتی فیلم های آموزش��ی ببینید که به شما کمک 
کنن��د تا مفیدتر باش��ید، البته ممکن اس��ت که مدی��ران فیلم های 

آموزشی را به فیلم های طنز ترجیح دهند. 
1۲- دمای فضای کاری را تعدیل و تنظیم کنید

محققان فنالندی کش��ف کرده اند که کارای��ی در دمای بین ۶۸.۹ 
درج��ه و ۷۱.۶ درج��ه  فارنهایت، به عبارتی دم��ای ۲۱ تا ۲۲ درجه  
سانتی گراد، افزایش می یابد. این مطالعات در دانشگاه فنی هلسینکی، 
آزمایش��گاه های دم��ا و وضعی��ت هوا انجام ش��د. بخ��ش تکنولوژی 
آزمایش��گاه ملی محیط زیست الورنس برکلی نیز با مطالعات دانشگاه 
فنالند هم نظر اس��ت و همچنین متوجه ش��دند بیشترین کارایی در 

نزدیکی دمای ۲۲ درجه  سانتی گراد اتفاق می افتد. 
یک تحقی��ق دیگر اظهار می کند کارمندانی که سردش��ان اس��ت 
بیش��تر اشتباه می کنند. اشتباهات بیش��تر می تواند هزینه  هر ساعت 
کاری کارمن��دان را تا ۱۰درص��د افزایش دهد. خودتان را گرم کنید، 
اش��تباهات تایپ کردن تا ۴۴ درصد کاهش می یابد و س��رعت تایپ 

کردن تان تا ۱۵۰درصد افزایش می یابد. 
 13- وسایل غیر ضروری را از اطراف تان حذف کنید

محققان در هیأت علمی دانشگاه عصب شناسی پرینستون در رابطه 
ب��ا تأثیر به هم ریختگی بر کارایی تحقیق کردند. آنها متوجه ش��دند 
که به هم ریختگی خیلی زیاد باعث می ش��ود فعالیت مغز کاهش پیدا 

کند.
 مغز ش��ما بی��ش از اندازه ب��ا بی نظمی ها گیج خواهد ش��د و این 

موضوع مانع توانایی شما برای انجام کار های بیشتر می شود. 
چند بار تاکنون مجبور ش��ده اید کارتان را متوقف کنید تا به دنبال 
اب��زاری که به آن نیاز دارید بگردید؟ زمانی که وس��یله  مورد نظرتان 
را پیدا کردید چقدر طول کش��ید دوباره ب��ه کارتان برگردید؟ محل 
کارتان را تمیز و س��ازمان دهی ش��ده نگه دارید. همیشه وسایل را به 

جایی که به آنها تعلق دارد برگردانید. 
بی نظمی ذهنی نیز مانع مفید و مؤثر بودن اس��ت. جان سارواتاری 
یکی از پر فروش ترین نوش��ته ها را در رابطه با بی نظمی ذهن نوش��ته 
اس��ت. س��اراواتاری پیش��نهاد می دهد هر صبح یا غروب لیس��تی از 

کار هایی که می خواهید انجام دهید فراهم کنید. 
همچنین پیش��نهاد می کند این لیس��ت را در اولویت قرار دهید و 
سپس بازتابش را بررسی کنید و دوباره آن را سازمان دهی کنید. اگر 
نتوانس��تید همه  وظایف یک روزتان را انجام دهید، این کار به ش��ما 
ام��کان را می دهد که »هر چیزی در ذهن تان جایگاه مخصوص خود 
را داش��ته باشد و زمانی به س��راغ آن کار می روید که آمادگی انجام 

دادنش را دارید.« 
1۴- وظایف را تک تک انجام دهید

دورا زک، نویسنده کتابی در زمینه تک کاری به نام  »با انجام دادن 
ی��ک کار در زمان کار های بیش��تری انجام دهی��د«، توضیح می دهد 
»مغ��ز نمی توان��د یک لحظه در دو جا باش��د، پ��س کاری که مردم 
به عنوان چند وظیفه انجام می دهند در واقع همان چیزی اس��ت که 
در علم عصب شناس��ی به آن عوض ک��ردن جریان وظایف می گویند، 
به این معنی که با س��رعت و مداوم بین وظایفی که باید انجام دهیم 

جلو و عقب می رویم.« 
زک تذک��ر می دهد تغییر کار، نه تنها کارایی را تا ۴۰درصد کاهش 
می ده��د، بلکه باعث کوچک ش��دن مغ��ز نیز می ش��ود. او می گوید 
»زمانی ک��ه با تغیی��ر کار و وظایف پی در پی ب��ار اضافی برای مغزتان 
ایجاد می کنید، در واقع باعث کوچک شدن و از بین رفتن سلول های 

خاکستری مغزتان می شوید.« 
مطالب باال به این معنی اس��ت که مغز و بدن ما باید در یک مکان 

و زمان مشخص بر یک موضوع تمرکز کنند. 
ش��ما می توانی��د برای ش��روع مس��ائلی را ک��ه باعث حواس��پرتی 
می ش��وند حذف کنید، مانند خاموش کردن صدا های تکرار شونده و 
تقس��یم بندی ایمیل های کاری. هر مسئله ای را که باعث حواسپرتی 
می شود بنویس��ید تا بعدا بتوانید به آنها رسیدگی کرده و حدود ۱۵ 

دقیقه آنها را حذف کنید تا بتوانید در آرامش فکر و عمل کنید. 
1۵- به موسیقی گوش دهید

س��روصدا می تواند موجب حواس��پرتی ش��ود اما صدای صحیح و 
مناسب قدرت این را دارد که کارایی را افزایش دهد.

 موس��یقی به طور منظم می تواند به ایجاد تمرکز و توجه در هنگام 
انجام کار های تکرارش��ونده کمک کند، اما چه نوع موس��یقی ای این 
قابلی��ت را دارد؟ یک برنامه  خیلی خوب به نام  focus@will  یک 
لیست از موسیقی های سودمند را که باعث افزایش مدت زمان توجه 
شما به یک موضوع و باال بردن تمرکز عمومی تان می شود در بر دارد. 

به جای بیشتر کار کردن، هوشمندانه کار کنید
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- طي مراسمي با حضور امام جمعه  فرماندار، 
مديرعامل آبفار، بخشدار، نيروهاي نظامي و انتظامي، شوراي اسالمي 
و دهياري و جمعي از اهالي منطقه مجتمع آبرساني روستايي بيگجه 
خاتون در شهرس��تان شبستر و مجتمع آبرس��اني روستايي شهيد 
ميرزامحمدي قنديلو در شهرستان اسكو افتتاح و مورد بهره برداري 
قرار گرفت .به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومي و 
آموزش همگاني شرکت آبفار استان، مهندس صمدنژاد رييس هيات 
مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي آذربايجان شرقي 
طي س��خنان مبسوطي به مش��خصات فني مجتمع بيگجه خاتون 
شهرستان شبستر پرداخت و گفت: در اين پروژه احداث يك مخزن 
1000 مترمكعبي، يك حلقه تجهيز چاه عميق، تجهيز ايستگاه پمپاژ 
و 5/5 کيلومتر خط انتقال اجرا گرديده است.  وي اعتبار هزينه شده 
ب��راي اين پروژه را بالغ بر 1 ميليارد و دويس��ت ميليون تومان اعالم 
کرد.  وي همچنين به مشخصات تامين آب آشاميدني مجتمع شهيد 
ميرزامحمدي قنديلوي شهرستان اسكو پرداخت و افزود: در اين پروژه 
ني��ز حف��ر چاه به عمق 35 مت��ر و تجهيز آن ) با دب��ي 4/5 ليتر بر 
ثانيه (، نيرو رس��اني به طول 2 کيلومت��ر با نصب ترانس 100 کيلو 

وات، احداث و تجهيز 2 واحد ايستگاه پمپاژ ) مخزن بين راهي ( هر 
ک��دام به حجم 50 مترمكعب، خط انتقال آب به طول 16 کيلومتر، 
احداث مخزن ذخيره مادر به ظرفيت 200 مترمكعب و حصار کشي 
ب��ه طول 300 متر انجام گرديده اس��ت.   مديرعامل آب  و فاضالب 
روس��تايي آذربايجان ش��رقي هدف از افتتاح اين پروژه را تامين آب  
ش��رب روستاي اربط و رفع کمبود آب شرب روستاهاي آغچه کهل، 
قنديلو، آشيس��تان و اوچ تپه اعالم و اظه��ار اميدواري کرد: با افتتاح 
اين مجتمع جمعيتي بالغ بر 1728 نفر از آب آش��اميدني س��الم و 
 پايدار بهرمند ش��دند. وي اعتبار هزينه ش��ده براي اين پروژه را نيز

 19228 ميليون ريال اعالم کرد.  امام جمعه شهرستان شبستر نيز با 
ابراز خرسندي از فعاليت هاي شرکت آب و فاضالب روستايي گفت: 
آب و فاضالب روس��تايي در حوزه آب، کارهاي بس��يار خوبي انجام 
 داده است اين  ستودني است. وي طي سخنان مبسوطي اهالي را به

 صرفه جويي در مصرف آب تش��ويق نم��ود و تصريح کرد: اميدوارم 
مردم اين منطقه در مصرف آب، مصرف بهينه داشته و صرفه جويي 
در مص��رف آب را در اولوي��ت کاريش��ان قرار دهند ت��ا بدين طريق 
 به فكر نس��ل هاي آينده هم باشيم.  گفتني اس��ت در هفته دولت 
پروژه هاي ديگري مانند آب ش��رب روس��تاهاي ساروقيه و سرج در 
شهرس��تان مراغه، روس��تاي ارس��ي، طالب گلي و مجتمع آبرساني 
 نوجه مهر شهرستان جلفا، مجتمع آبرساني شهيد ميلقي و روستاي 
مش��ك عنبر در شهرس��تان ورزقان، روستاي گوندوغدي و مجتمع 
آبرس��اني آونليق در شهرستان ميانه، روستاي بايقوت در شهرستان 
ملكان، مجتمع آبرساني آقبراز در شهرستان هوراند، روستاهاي بابايلو، 
کريشان، حيدرکانلو و دريلو در شهرستان خداآفرين، روستاهاي طاالر 
و نبي صوفي در شهرستان چاراويماق افتتاح شد و اهالي اين روستاها 

نيز از آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند شدند.

 اراک –  مینو رس�تمی- مس��ابقات دو و ميدانی شرکت های 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی کشور با قهرمانی پااليشگاه آبادان، 
نايب قهرمانی پااليشگاه شازند و سومی پااليشگاه بندر عباس در اراک 
خاتمه يافت.  اين مس��ابقات با ش��رکت 50 ورزشكار در قالب چهار 
تيم در شش ماده از شرکت های خطوط لوله و مخابرات، پااليشگاه 
بندر عباس، پااليش��گاه امام خمينی )ره( ش��ازند و پااليشگاه آبادان 
در پيس��ت دو و ميدانی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک 
برگزار شد. براساس اين گزارش، در پايان در ماده 100 متر رده سنی 
12تا14سال، باقر رشيد پور از آبادان، 15تا17سال عليرضا دايی زاده 
از بندرعباس، 18 تا 19 س��ال محمدرضا توللی از آبادان و 20 تا 25 
س��ال روح اهلل جعفر زاده از آبادان عناوين نخس��ت را کسب کردند. 
در ماده 200 متر، رده س��نی 12 تا 14 سال باقر رشيدپور از آبادان، 
15 تا 17س��ال مرتضی بحيری از آبادان، 18تا19 س��ال محمدرضا 

 توللی از آبادان و 20 تا25 سال سعيد عليمرادی از پااليشگاه شازند
 مقام های اول را کسب کردند. همچنين در ماده 800متر هم، در رده 
س��نی 12 تا 14 سال محمدحسين سعادتی از آبادان، 15تا17سال 

مهران قمری از ش��ازند، 18 تا 19 سال مصطفی بحيری از آبادان و 
20 تا 25 س��ال محسن قمری از شازند به ترتيب مقام های نخست 
را ب��ه خود اختص��اص دادند. در ماده پرش طول هم، در رده س��نی 
 12 تا 14 س��ال محمد حس��ين هنردان، در 15 تا 17 سال محمد 
مولوی فرد هر دو از بندر عباس، 18 تا 19 سال مصطفی بحيری از 
آبادان و در 20 تا 25 سال روح اهلل جعفر زاده از بندرعباس به ترتيب 
عناوين نخست را کسب کردند. در ماده پرتاب وزنه هم، در رده سنی 
12 تا 14سال پارسا توکلی از خطوط لوله مخابرات، در 15 تا 17 سال 
مهدی معصومی، 18 تا 19 س��ال اکبر داود آبادی هر دو از ش��ازند و 
 در 20 تا 25س��ال مسعود گشول سردشتی از بندر عباس به ترتيب 
مقام های اول را به دس��ت آوردند. در ماده چهار در 100متر امدادی 
نيز تيم پااليش��گاه آبادان متش��كل از باقر رشيدی،مرتضی بحيری، 

محمدرضا توللی و جاسم بحيری بر سكوی نخست ايستادند. 

ارومی�ه - خبرنگارفرصت امروز- مدير عامل ش��رکت توزيع 
نيروی برق آذربايجان غربی در مراسم افتتاح پست سيار 132 کيلو 
ولت سلماس با اشاره به تالش های بی شائبه خدمتگزاران در دولت 
جمهوری اس��المی ب��رای ارائه خدمات مطلوب تاکي��د کرد: ارتقای 
س��طح کيفيت در اولويت برنامه های ش��رکت های توزيع برق برای 
ارائه خدمات هر چه بهتر قرار دارد.  مهندس اکبر حسن بگلو با بيان 
اينكه به برکت نظام جمهوری اسالمی امروز دورترين نقاط در استان 
آذربايجان غربی از نعمت روشنايی و مزايای برق بهره مند می باشند 
گفت : تمامی روس��تاهای باالی ده خانوار در استان آذربايجان غربی 
برق دار بوده و بهره برداری از برق رس��انی سه روستای باقيمانده در 
شهرستانهای سردش��ت ، مياندوآب و تكاب نيز در هفته دولت آغاز 
 ش��ده اس��ت. وی اضافه ک��رد : همزمان با بزرگداش��ت هفته دولت 

به��ره برداری از27 پروژه در زمينه صنعت و خدمات برق با اعتباری 
بالغ بر 240 ميليارد ريال در استان آذربايجان غربی آغاز می شود. در 
اين مراسم مدير عامل برق منطقه ای آذربايجان نيز با اشاره به اهميت 
نقش پست دوم فوق توزيع سلماس ياد آور شد با بهره برداری از اين 

پست سيار ظرفيت خدمات دهی برق در منطقه سلماس تا چند سال 
آينده تقويت گرديده است. دکتر ميالنی تصريح کرد: در حال حاضر 
زيرس��اخت های برق در سلماس مهيا گرديده و منطقه از ظرفيت و 
پتانس��يل باال برای سرمايه گذاری در بخش های مختلف بخصوص 
پروژه های صنعت برق برخوردار می باشد.  گفتنی است برای احداث 
و تكميل پس��ت سيار 132 کيلو ولت س��لماس بالغ بر 70 ميليارد 
ريال هزينه به مصرف رسيده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزيع نيروی برق آذربايجان غربی همزمان با بزرگداشت هفته دولت 
اولين کلنگ احداث نيروگاه 5 مگاواتی توليد برق با حضور مدير عامل 
شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی، مدير عامل برق منطقه ای 
آذربايجان ، فرماندار و جمعی از مس��ئوالن دستگاه های اجرايی در 

شهرستان سلماس بر زمين زده شد. 

تبریز - اس�د ف�الح- معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
 آذربايج��ان ش��رقی با بي��ان اينكه اس��تفاده از فناوری ه��ای روز و 
شفاف س��ازی اطالعات ضرورت توسعه اس��ت، ابراز اميدواری کرد: 
سامانه مديريت اطالعات امالک موسوم به »سيماک« فساد و رانت 
خواری در بخش زمين را به حداقل برس��اند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبري��ز، مهندس محمدصادق پورمهدی در آئين رونمايی از طرح 
های شرکت ملی پست در آذربايجان شرقی با بيان اينكه هيچ دولتی 
نمی تواند ادعای س��الم سازی اداری و مبارزه با فساد را داشته باشد 
بدون اينكه قوانين و مقررات را شفاف کند، گفت: فناوری های نوين 
ارتباطی نقش مهمی در شفاف سازی اطالعات دارند. وی با اشاره به 
اينكه بخش عمده رانت خواری و فساد کشور در بخش زمين است، 
اظهاراميدواری کرد با اس��تفاده از سامانه سيماک )سامانه مديريت 
اطالعات امالک( از فساد در اين بخش جلوگيری شود. معاون استاندار 
آذربايجان ش��رقی نسبت به خروج از شيوه های سنتی و استفاده از 
شيوه های نوين و نرم افزاری در راستای مبارزه با فساد اداری و فرار 
مالياتی تاکيد کرد و گفت: اس��تانداری از طرح هايی که در راستای 

شفاف سازی امور طراحی شوند حمايت می کند. وی با اشاره به اينكه 
احتمال مخالفت کسانی که شفاف سازی در بخش امالک را به زيان 
خود ببينند همچون زمين خواران وجود دارد، بر ضرورت مقاومت در 
اجرای اين طرح تاکيد کرد. مهندس پورمهدی با اش��اره به اشتغال 
زاي��ی های صورت گرفته در بخش فناوری ارتباطات، رويكرد وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات در ميدان دادن به بخش خصوصی را 
مثبت ارزيابی کرد. وی خدمات ارائه شده توسط شرکت پست، پست 
بانك و مجموعه اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان را اميد 

بخش عنوان کرد و تقويت زيرساخت های ارتباطی در روستاها به ويژه 
روستاهای مرزی استان را خواستار شد. مديرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات آذربايجان ش��رقی هم به نقش همدل��ی و وفاق موجود در 
استان در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم اشاره کرد و گفت: شرکت 
پست رونق قابل توجهی در 4 سال گذشته داشته است. مهندس بهمن 
حس��ين زاده تحوالت چشمگير در اين زير بخش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات را نتيجه توجه مسئوالن رده باال و تقاضای موجود 
در جامعه دانس��ت و اظهار کرد: پست از رويكرد سنتی خارج شده و 
با استفاده از فناوری روز، متناسب با نيازهای مردم حرکت می کند. 
وی ورود ش��رکت پست به اس��تفاده از نرم افزارها و اپليكيشن ها را 
ثمربخش دانس��ت و گفت: رونق خدمات پس��تی همسو با رونق آی 
سی تی در کشور است. الزم به ذکر است سه طرح پستی شامل طرح 
سيماک )سامانه يكسان سازی مديريت اطالعات امالک(، اپليكيشن 
خدمات پيك موتوری اينترنتی با عنوان پستمن و طرح خدمات ويژه 
شهروندی )خوش( با مجموع س��رمايه گذاری 190 ميليارد ريال با 

حضور مديرعامل شرکت ملی پست در تبريز رونمايی شد.

 اهواز - ش�بنم قجاوند - ديدار مردمی محمد عتاب اهوازی 
سرپرس��ت ش��هرداری اهواز با مردم کوی مالش��يه برگزار ش��د.  
عت��اب اه��وازی در اين ديدار ضمن گفت وگو با م��ردم و تقدير از 
ميزبان��ی آنان گفت:رس��يدگی به مش��كالت م��ردم اين منطقه 
 در اولوي��ت فعاليت های ش��هرداری اهواز ق��رار دارد .  وی گفت : 
آمده ايم خدمت کنيم و در اس��رع وقت مشكالت با اولويت بندی 
و نياز رسيدگی خواهند شد.  سرپرست شهرداری اهواز گفت:  به 
اميد پروردگار از دو روز آينده اقدامات خدمات ش��هری و آسفالت 
اجرايی خواهد ش��د و تا عيد نوروز تغييرات را مش��اهده خواهيد 

کرد.  وی ادامه داد: احداث پارک منطقه مالشيه با تمام تجهيزات 
به وس��عت حدودا 5 هكتار  تا سه ماه آينده و طی مراحل قانونی 
آغاز خواهد ش��د. وی در خصوص اجرای پروژه های  فرهنگی در 
سطح منطقه مالشيه نيز تصريح کرد: احداث سرای محله، پارک و 
فضای سبز  از ضروريات اين منطقه است که  ان شااهلل پيگير اين 
موضوع خواهيم بود. عتاب اهوازی ادامه داد: برای اجرای اين پروژه 
ها نيازمند بودجه هستيم که پس از تصويب و طی مراحل قانونی 
اجرايی خواهد ش��د.  گفتنی اس��ت در اين جلسه موسوی زاده و 
موسوی نژاد دو عضو شورای اسالمی شهر اهواز نيز حضور داشتند.

تبریز - اس�د فالح- با برگزاری مراسم باشكوهی، از زحمات و 
تالش های هفت س��اله ولی اهلل دينی، مديرعامل سابق شرکت گاز 
آذربايجان شرقی قدردانی و دکتر سيدرضا رهنمای توحيدی به عنوان 
مديرعامل جديد شرکت گاز آذربايجان شرقی معرفی شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبريز، در اين مراسم که در محل مرکز آموزش وپژوهش 
ش��رکت گاز استان و با حضور مدير گازرسانی شرکت ملی گاز ايران 
و اس��تاندار آذربايجان شرقی و جمعی از مقامات و مسئوالن صنعت 
نفت برگزار ش��د، حكم مديرعاملی دکت��ر رهنمای توحيدی قرائت 

و ب��ه او تحويل ش��د. در آيين توديع و معرف��ه مديران عامل قديم و 
جديد شرکت گاز آذربايجان شرقی، نماهنگی که دربردارنده ويدئوها 

و تصاويری از خدمات هفت ساله مهندس دينی در مقام مديرعاملی 
ش��رکت گاز اس��تان بود، پخش و پس از اتمام پخش آن با تشويق 
مستمر حضار همراه شد. مهندس دينی با خداحافظی از شرکت گاز 
آذربايجان ش��رقی به عنوان معاون توسعه منابع انسانی شرکت ملی 
گاز اي��ران ادامه خدمت خواه��د داد. دکتر توحيدی نيز که پيش تر 
مدير بهره برداری ش��رکت گاز اس��تان بود، با حكم جديد به عنوان 
مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره ش��رکت گاز آذربايجان شرقی 

فعاليت رسمی خود را آغاز کرد.

افتتاح دو مجتمع آبرساني روستايي در آذربايجان شرقي

پاالیشگاه شازند نایب قهرمان مسابقات دو و میدانی نفتی های کشور شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

مراسم افتتاح پست سیار 1۳۲ کیلو ولت سلماس

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

فناوری های نوین ارتباطی نقش مهمی در شفاف سازی اطالعات دارند

سرپرست شهرداری اهواز:  آمده ایم خدمت کنیم

مدیرعامل جدید شرکت گاز آذربایجان شرقی معارفه شد

با حضور  معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان   4  پروژه  
گازرسانی شهرستان گالیکش افتتاح شد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،در ششمين روز هفته دولت طی مراسم 
با شكوهی  تعداد  4  پروژه گازرسانی شهرستان گاليكش مورد بهره برداری قرار گرفت.در آيين افتتاح پروژه های گازرسانی شهرستان 
گاليكش که با حضور طهماسبی معاون سياسی،امنيتی و اجتماعی استاندار گلستان ، مديرعامل گاز گلستان، فرماندار، بخشدار و تنی 
چند از مديران اس��تان و شهرس��تان برگزار شد تعداد  4  پروژه  گازرسانی افتتاح شد. در همين رابطه مديرعامل گاز گلستان ضمن 
گراميداشت هفته دولت در خصوص  اين پروژه گفت:اين پروژه ها شامل  روستای  يورت کاظم ، پنو ، قوشه چشمه و شهرک صنعتی 
گلستان بوده که  در محل مسجد روستای يورت کاظم به بهره بر داری رسيد .مهندس جمال ليوانی افزود:برای گازرسانی به 4  پروژه 
مذکور معادل  مبلغ  26  ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده که در همين رابطه تعداد 1140 نفر از نعمت گازطبيعی برخوردار 
خواهند شد.مديرعامل گاز گلستان اظهار داشت:اين شرکت در هفته دولت تعداد 69 پروژه گازرسانی را با هزينه ای بالغ بر 172  ميليارد 
ريال مورد بهره برداری و  9 پروژه روستايی را نيز با برآورد هزينه ای معادل 151ميليارد ريال کلنگ زنی نمود  که در همين زمينه 
تعداد نزديك به  17 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند می شوند.   در همين راستا طهماسبی معاون سياسی،امنيتی و اجتماعی استاندار 
گلستان نيز با تقدير از عملكرد گاز گلستان انجام گاز رسانی به روستاهای کوهستانی و صعب العبور کار بسيار سخت و دشواری بوده 
که خوشبختانه دولتمردان عزيز بويژه  دولت تدبير و اميد با تالشهای خالصانه و خستگی ناپذير خود خدمات مطلوبی را به مردم شريف 
بويژه مناطق محروم و صعب العبور می دهند.در اين مراسم همچنين خسروی فرماندار شهرستان گاليكش نيز به نوبه خود از زحمات 

و تالشهای بی وقفه  مدير عامل و مجموعه کارکنان گاز گلستان در اجرای اين پروژه های کوهستانی و صعب العبور تشكر کرد .

عملیات گازرسانی به 1۳ روستای املش با حضور استاندار گیالن کلید خورد 
رش�ت- مهنازنوبری-  در آخرين روز از هفته دولت کلنگ عمليات گازرس��انی به 
13 روستای شهرستان املش با حضور محمدعلی نجفی استاندار گيالن، اسداهلل عباسی 
نماينده مردم رودس��ر و املش در مجلس، حس��ين اکبر معاون بهره برداری و جانشين 
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن و مديران استانی و مسئولين شهرستانی در روستای 
ييالقی ملكوت شهرس��تان املش به زمين زده ش��د.در اين مراسم دکتر نجفی استاندار 
گيالن با اشاره به رشد 33 درصدی بهره مندی خانوارهای روستايی استان از نعمت گاز در 
دولت تدبير و اميد، از تالشهای ارزنده مهندس ظهيری مديرعامل گاز گيالن که در هفته دولت به مقام بازنشستگی نائل آمدند و همه 
کارکنان تالشگر اين شرکت تشكر و قدردانی نمود.در ابتدای اين مراسم حسين اکبر معاون بهره برداری و جانشين مديرعامل شرکت 
گاز استان گيالن ضمن ياد نمودن از زحمات مهندس ظهيری در زمينه گازرسانی گسترده به روستاهای استان، از درايت استاندار 
گيالن درخصوص تش��كيل کارگروه و تسهيل روند گازرسانی به روستاها تشكر و قدردانی نمود.مهندس اکبر با اشاره به گسترش 
گازرسانی به استان از سال 93  با اجرای پروژه بند »ق«  گفت: در سه سال گذشته برای گازرسانی به روستاهای استان بالغ بر 4 هزار 
ميليارد ريال هزينه، بيش از 3 هزار کيلومتر شبكه گذاری و بيش از 110 هزار مشترک جديد جذب شده است.معاون بهره برداری گاز 
گيالن ادامه داد: در دولت تدبير و اميد درصد بهره مندی خانوارهای روستايی از نعمت گاز از 63 درصد در سال 1392 به 96 درصد 
در هفته دولت 1396 افزايش يافته است.جانشين مديرعامل شرکت گاز استان گيالن در خصوص پروژه گازرسانی به 13روستای 
شهرستان املش در قالب خوشه ملكوت گفت: برای گازرسانی به اين روستاها بيش از 120 ميليارد ريال هزينه در نظر گرفته شده 
است و با اجرای اين طرح درصد بهره مندی خانوارهای روستايی املش از 83 درصد به باالی 94 درصد خواهد رسيد و شهرستان 
املش به جمع شهرستان های سبز استان می پيوندد. همچنين در اين مراسم اسداهلل عباسی نماينده محترم مردم رودسر و املش در 
مجلس شورای اسالمی از تالش های مهندس ظهيری به جهت گازرسانی گسترده به روستاهای رودسر و املش تشكر و قدردانی نمود.

در مراسم تقدیر از کارکنان ادارات شهرستان شهریار انجام گرفت
انتخاب شرکت عمران شهر جدید اندیشه به عنوان اداره برتر شهرستان شهریار

ش�هریار- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران شهر 
جديد انديشه در آخرين روزهای هفته دولت و پس از افتتاح پروژه های شهرستان شهريار 
در مراسمی به همت فرمانداری اين شهرستان  که با حضور نمايندگان بيش از 60 اداره 
برگزار شد، با توجه به ارزيابی های صورت گرفته، شرکت عمران شهر جديد انديشه به 
عنوان اداره برتر شهرستان شهريار معرفی گرديد. آئينی مديرعامل شرکت عمران در اين 
مراس��م پس از دريافت لوح تقدير، همراهی مجموعه مديران ش��هری، شورای اسالمی، 
ش��هرداری ش��هر جديد انديشه، ادارات و دستگاه های اجرائی اين شهر را در کس��ب اين موفقيت اثربخش عنوان کرد. شايان ذکر 
است در اين مراسم که به مناسبت تقدير از کارکنان ادارات شهرستان شهريار برگزار شده بود از آقايان مهندس ابوحمزه مدير واحد 

سرمايه گذاری شرکت عمران و مهندس جعفرپور به عنوان کارمندان نمونه اين شرکت تقدير بعمل آمد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر خبر داد
1۲4۳9 انشعاب گاز درهفته دولت به بهره برداری رسید

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدير عامل شرکت گاز استان بوشهر از بهره برداری از 12439 
انش��عاب گاز درهفته دولت خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان بوشهر ، مهندس 
غالمعباس حسينی با اعالم اين مطلب افزود : به منظور نصب اين ميزان انشعاب، بيش از 4 ميليارد 
و 975 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است. مهندس غالمعباس حسينی تصريح نمود: تا سال 92 
تنها  54000 انشعاب در استان نصب شده بود که اين آمار هم اکنون به بيش از 173791 انشعاب 
در سطح استان رسيده است. وی در  ادامه افزود : مقايسه اين روند افزايشی ، نشان از سه برابر شدن 
نصب انش��عابات در اس��تان دارد. مدير عامل شرکت گاز استان بوشهردر همين رابطه اضافه نمود : در طول سه سال گذشته حجم 
فعاليت های گازرسانی در استان بسيار گسترده و قابل توجه بوده و امروز ما آثار اين توسعه شتابان را به وضوح در اقصی نقاط استان 
مشاهده می کنيم. به گفته حسينی، با توسعه پروژه های گازرسانی در استان بوشهر و اتصال شهرها و روستاهای جديد به شبكه 
سراسری گاز، روند نصب انشعاب ها دراين استان طی سال های اخير به سرعت افزايش يافته است. مدير عامل شرکت گاز استان 
بوشهر خاطر نشان نمود : در حال حاضر با توجه به توسعه گازرسانی در روستاها و نقاط محروم استان ، حجم قابل توجهی از نصب 

انشعابات در اين مناطق انجام می گيرد.

برگزاری جشن تجلیل از پزشکان و داروسازان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
ساری - دهقان- دکتر قاسم جان بابايی، رئيس دانشگاه علوم پزشكی مازندران در مراسم تجليل 
از پزش��كان که در سالن مصباح پيامبر اعظم)ص( برگزار شد با تاکيد بر اينكه نبايد قداست پزشكی 
خدشه دار شود،گفت: دکتر قاسم جان بابايی، رئيس دانشگاه علوم پزشكی مازندران در مراسم تجليل 
از پزشكان و داروسازان که در سالن مصباح پيامبر اعظم)ص( برگزار شد با تاکيد بر اينكه نبايد قداست 
پزشكی خدشه دار شود،گفت: برخي از افراد به دليل بي اطالعي در صدد آسيب رساندن به قداست 
جامعه پزشكي هستند که اين مسئله آسيب هايي را به مردم وارد مي کند. وی با بيان اينكه اگر هدف 
پزشك رضای خدا باشد همه فعاليت او عبادت است، بيان کرد: بسياری از پزشكان زمان خود را وقف 
خدمت به مردم کردند که اين مسئله بسيار ارزشمند است. دکتر جان بابايی با تاکيد بر اخالق مداری پزشكان ،افزود: پزشكان عالوه بر 
اقدامات درمانی بايد به صحبت هاو مشكالت بيماران توجه کنند.وی به کمبود پزشك در بيمارستانها اشاره کرد و گفت: پس از پايان 
طرح، پزشكان می توانند در مراکز خصوصی يا مطب ، طبابت کنند که سبب شده با کمبود پزشك مواجه شويم. رئيس دانشگاه علوم 
پزشكی مازندران افزود: با افزايش فارغ التحصيالن دانشگاهی در رشته پزشكی اين مشكالت برطرف می شود. دکتر جان بابايی با بيان 
اينكه استان مازندران در بين استان های همجوار بيشترين متخصص انكولوژی را دارد،گفت: در استان 4متخصص انكولوژی وجود 
دارد که با فارغ التحصيلي دانشجويان تعداد متخصصان افزايش پيدا مي کند. وی با تاکيد بر اينكه تعرفه دولتی به خصوصی نزديك 
شود،گفت: در کشورهای دنيا تعرفه خصوصی 1.5برابر تعرفه دولتی است در حالي که در کشور ما 4.5 برابر است. دکتر مردانشاهی، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی مازندران نيز در مراسم گراميداشت روز پزشك و داروساز به اجرای طرح تحول سالمت در مازندران 
اشاره کرد و گفت: سه هزارو 200 پزشك،700 داروساز و600 دندانپزشك در بيمارستان های استان فعاليت می کنند. وی با بيان اينكه 
در سال های گذشته حدود 70پزشك به صورت تمام وقت فعال بودند، افزود: با اجرای طرح تحول سالمت در استان،  اين رقم به 300 

نفر رسيده است. دکتر مردانشاهی ادامه داد: با وجود تمام مشكالت پزشكان، خدمت جامعه پزشكی يك ساعت متوقف نشده است. 



اگر قصد دارید از روابط عمومی برای بازسازی جایگاه 
برند خود اس��تفاده کنید و این موضوع ش��ما را ترغیب 
کرده اس��ت که از نزدیک به برنامه روابط عمومی خود 
نگاه��ی بیندازید، در این مطلب ب��ه نقل از هورموند به 
بیان چهار قانون ساده که می تواند به عنوان نقطه شروع 

به شما کمک کند می پردازیم.
1- نخس��ت دریابید ک��ه جایگاه ت��ان در ذهن عموم 
چیست. چند دالری برای پژوهش خرج کنید یا شال و 
کاله کنید و بیرون بروید و با مش��تریان و مخاطبان تان 
ح��رف بزنی��د. فرام��وش نکنید ک��ه مهم تری��ن افراد، 

سردبیران نشریه های کلیدی هستند. 

2- راهکار بازس��ازی جایگاه برندتان را انتخاب کنید. 
مهم اس��ت مفه��وم خاصی را ک��ه می خواهید از طریق 
تبلیغات و روابط عمومی به دس��ت آورید، از صفر شروع 
کنی��د. یقی��ن بدارید که ف��رد دیگری به ای��ن مفهوم 
نپرداخت��ه اس��ت و از ب��ه کاربردن اصطالحات��ی مانند 
مترقی، مدرن و دینامیک پرهیز کنید. اینها ارتباطی با 
بازس��ازی جایگاه برند ندارند و روابط عمومی نمی تواند 

کار چندانی در خصوص آنها انجام دهد. 
3- همه را متقاعد سازید که به طور انحصاری بر ایده 
بازس��ازی جایگاه برندتان تمرکز کنند. این امر ش��امل 
مدیران ش��ما، آژانس تبلیغات و البته تمام کسانی است 

که در دپارتم��ان روابط عمومی کار می کنند. به راهکار 
اصلی ت��ان بیاویزی��د و آن را با کمک نش��ریه ها تقویت 

کنید. 
4- گاهی تالش ه��ای روابط عمومی ت��ان را همراه با 
فعالیت های تبلیغاتی ت��ان و جایگاه کلی مارکتینگ تان 
ارزیاب��ی کنید. روابط عمومی یکی از ابزارهای متعددی 
است که باید همان جهت را هدف گیری کند. اگر روابط 
عموم��ی جهتی را انتخاب کند و تبلیغات جهت دیگری 
را، ای��ن موض��وع به خ��ودی خود موجب شکس��ت تان 
خواهد شد. به خاطر بس��پارید، انطباق مجدد ادراکات، 

نیازمند زمان و صبر و حوصله است. 

بازسازی جایگاه برند از طریق برنامه روابط عمومی

نوشدارو

فیلیپس نخستین تلویزیون کوانتوم دات خود را معرفی کرد

5دلیل برای به روز رسانی محتوا
 

همانطور ک��ه می دانید مهم ترین و اساس��ی ترین 
فاکتور سئو، محتوای س��ایت است. به همین دلیل 
باید برای سایت خود محتوای ارزشمند تولید کنیم 
و انتش��ار دهی��م. ام��ا از طرفی دیگر نیز بازنش��ر و 
به روز رس��انی محتوا نیز بس��یار مهم است. در واقع 

شاید مهم تر از تولید محتوای جدید! 
ب��رای اینکه اهمیت به روز رس��انی محتوا را درک 

کنید، به این پنج دلیل توجه کنید.

به روز رسانی مطالب قدیمی به افزایش ترافیک 
سایت کمک می کند

اگر کاربری از طریق موتور جس��ت وجوی گوگل 
به مقاله س��ایت ش��ما وارد ش��ود، اما محتوای شما 
به روز نش��ده باشد، باعث می ش��ود که تصویر بدی 
از برند ش��ما در ذه��ن او باقی بمان��د و تصور کند 
که دیگر محتویات سایت تان نیز قدیمی و بی ارزش 
هس��تند. با این تصوری که در ذهن کاربر به وجود 
خواهد آمد، سایت شما به صورت تدریجی ترافیک 
خود را از دس��ت می دهد. محتوای همیش��ه س��بز 
کم��ک می کند که عالوه بر حف��ظ ترافیک موجود، 
ترافیک مرتبط بیشتری را به دست بیاورید و تصویر 
 بهتری از برند خود به مخاطبان ارائه دهید. در واقع 
به روز رسانی محتوا به صورت مستمر این پیام را به 
کاربر می دهد که ش��ما همواره به تغییر و تحوالت 
صنعت خ��ود اهمی��ت داده و مطالب ب��ه روزی را 

منتشر می کنید. 

به دست آوردن رتبه برای محتوا در صفحه 
اول نتایج جست و جو

تحقیقات نش��ان می دهد که بی��ش از 91درصد 
کاربران، تنها صفحه اول نتایج جست وجو را بررسی 
می کنن��د و به دیگر صفحات مراجعه نخواهند کرد. 
کامال مش��خص اس��ت محتوایی که در صفحه اول 
نتایج جست وجو حضور ندارد ترافیک بسیار زیادی 
را از دس��ت می دهد. تقریبا می ت��وان گفت ترافیک 
ورودی نزدی��ک به صف��ر خواهد بود. اما اگر ش��ما 
محتوای خود را همیش��ه س��بز نگه بدارید، شانس 
بیش��تری دارید که به نتایج صفحه اول جست وجو 
راه پیدا کنید، زیرا محتوای همیش��ه س��بز یکی از 

سیگنال های رده بندی گوگل است. 
 تعدادی از پست ها باید به صورت مستمر

 به روز شوند
اگر ش��ما پست هایی در رابطه با موضوعاتی که به 
صورت متوالی به روز می شوند منتشر می کنید، باید 
به این موضوع توجه کنید که این پست ها همگام با 
تغییرات باید به صورت متوالی به روز شده و بازنشر 
شوند. به عنوان مثال پست هایی را در رابطه با نحوه 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی منتشر کرده اید، 
بدون تردی��د این موضوع به ص��ورت متوالی دچار 
تغییر و تحول می ش��ود، بنابراین باید ش��ما مقاالت 
مرتبط ب��ا این موضوع را به ص��ورت متوالی به روز 

کنید تا مخاطبان خود را از دست ندهید. 

به روز رسانی و بازنشر محتوا باعث به دست 
آوردن مخاطب جدید می شود

همانط��ور ک��ه در ابت��دای مقال��ه اش��اره کردم، 
محتوای همیش��ه سبز یکی از فاکتورهای رده بندی 
گوگل است، به عالوه س��بب رضایتمندی مخاطب 
می ش��ود و کمک می کن��د تا ترافیک بیش��تری را 
 برای محتوا و س��ایت خود به دست بیاورید، بنابراین

 به روز رس��انی مطالب به خصوص آنهایی که دارای 
اهمیت بس��یار زیادی در معرفی صنعت و برند شما 
هستند کاری بسیار مهم و کلیدی است، زیرا باعث 
می شود محتوای شما همیشه برای مخاطب تازگی 
داش��ته باش��د و به همین دلی��ل در حفظ و جذب 
مخاط��ب جدید نیز می توانی��د موفق تر عمل کنید. 
تنها کافی اس��ت که تصاویر را به روز کرده و مقدار 
کمی مطل��ب جدید به محتوای خود اضافه کنید تا 

همیشه محتوای به روز داشته باشید. 

برای در امان ماندن از تغییرات الگوریتم های 
سئو محتوا را به روز کنید

گ��وگل به ص��ورت متوال��ی الگوریتم های س��ئو 
س��ایت را دچ��ار تغیی��ر و تحول می کن��د. یکی از 
تغییرات اساس��ی گوگل توجه ب��ه تجزیه و تحلیل 
معنای��ی محتوا به جای کلمات کلیدی اس��ت. این 
بدان معنا اس��ت که گوگل روی استفاده از کلمات 
کلیدی متمرکز نیس��ت، بلکه بیش��تر به دنبال آن 
اس��ت که متوجه ش��ود محتوا درباره چه موضوعی 
 صحب��ت می کن��د. بنابراین یکی از م��واردی که در

 به روز رس��انی مطالب باید در نظر بگیرید آن است 
که محتوای خود را برای مخاطب ارزشمند تر کنید 

و روی استفاده از کلمات کلیدی متمرکز نشوید. 
 در واقع زمانی که به ص��ورت طبیعی محتوایی را

 به روز رس��انی ی��ا تولید کنی��د، محت��وا خواناتر و 
مرتبط ت��ر خواهد ب��ود و در نهایت رضای��ت کاربر 
را بی��ش از پیش جل��ب خواهد ک��رد. البته جدا از 
خوانایی، به علت به روز رس��انی متوالی محتوا، شما 
همیش��ه مطالب جدی��د به کاربر ارائ��ه می دهید و 
همین مس��ئله نیز کمک می کند تا کاربران از شما 
رضایت داش��ته باش��ند و برای به اش��تراک گذاری 
محتوا در رس��انه های اجتماعی بیشتر ترغیب شوند 
تا همیشه ترافیک بیشتری از قبل نصیب شما شود. 
نکت��ه پایانی آنکه به روز بودن محتوا کمک می کند 
ت��ا بتوانید نظر تأثیرگذاران عم��ده در صنعت خود 
جهت اختص��اص دادن بک لینک به س��ایت تان را 

راحت تر به دست بیاورید. 

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: آکادمی رشد
roshdacademy. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۰
موضوع: کسب و کار اینترنتی به شیوه ای نو

توضیح بیشتر: 
اغل�ب افراد ن�گاه تازه ای به کس�ب و کار اینترنتی و 

نحوه توسعه آن ندارند.
 ما در آکادمی رش�د ش�یوه های جدید کس�ب و کار 
اینترنتی، نگاهی نو به رشد و توسعه کسب و کارهای 
اینترنت�ی داری�م و تم�ام تالش م�ان این اس�ت که 
خدمات و محصوالت منحصربه فردی در زمینه های 
مختلف و برای رشد فردی و کسب و کار به مخاطبان 

خود ارائه کنیم. 

کسب و کار اینترنتی به شیوه ای نو

معرفیاستارتاپ

تلویزیون ه��ای  س��اخت  فن��اوری  ام��روز  ب��ه   ت��ا 
کوانت��وم دات تنه��ا در اختیار سامس��ونگ بود، اما در 
نمایش��گاه ایفا 2۰1۷ فیلیپس نیز تلویزیونی را با این 

فناوری معرفی کرد. 
به گزارش زومیت، فیلیپس در رقابت با سامسونگ، 
نخستین س��ری از تلویزیون های کوانتوم  دات خود را 

در نمایشگاه ایفا 2۰1۷برلین معرفی کرد. 
کوانتوم دات ها کریس��تال های کوچکی هس��تند که 
برای ایجاد تصاویر درخش��ان تر، ن��ور را در طول موج 
مش��خصی می گیرن��د و آن را ب��ه طول م��وج دیگری 
تبدیل می کنند. نتیجه این تبدیل، تصاویر درخشان تر 
و عمق بیش��تر رنگ مشکی است. این فناوری تصاویر 

 LED روش��ن تر و واضح تری نس��بت به تلویزیون های
تولید می کند. 

تلویزیون ه��ای س��ری کوانتوم دات فیلیپ��س با نام 
۸۶۰2 ش��ناخته می شوند و در دو مدل ۵۵ و ۶۵ اینچ 
تولید می شوند. این س��ری تلویزیون  عالوه بر استفاده 
 Ambient از تکنول��وژی کوانت��وم دات، با سیس��تم
فیلیپ��س هاله ای از تصاوی��ر در حال پخش را به دیوار 

پشت تلویزیون بازتاب می دهد. 
برعکس تکنول��وژی OLED ک��ه می تواند تصاویر 
تیره تری نسبت به تلویزیون های معمولی نمایش دهد، 
تلویزیون های کوانتومی تصاویر روش��ن تری به نمایش 
می گذارند. تا به امروز سامسونگ تنها تولیدکننده این 

تلویزیون ها بود و اکن��ون فیلیپس نام خود را به عنوان 
دومی��ن تولیدکنن��ده ثبت کرده اس��ت. زمان عرضه و 

قیمت این تلویزیون ها هنوز مشخص نیست. 
فیلیپ��س همچنین از تعدادی محصوالت س��المتی 
رونمای��ی   IPL از جمل��ه ریش ت��راش  بهداش��تی  و 
ک��رد. یک��ی از بهترین تولیدات معرفی ش��ده در حوزه 
سالمت، عبارت اس��ت از Avent uGrow؛ محصول 
فرزندمحور فیلیپس که یک اپلیکیش��ن پزشکی برای 
کمک به والدین در رابطه با سالمتی فرزندشان است. 
اگبرت وان اکت، از مدیران حوزه س��المت فیلیپس، 
می گوی��د: در فیلیپس ما اعتقاد داریم همیش��ه راهی 

برای بهتر کردن زندگی وجود دارد. 

برای مطالعه 776 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: همانطور که اشاره کردید روابط 
 عموم��ی در دنیای کنونی نقش بس��یار مهمی دارد.
 هر چه س��ریع تر نس��بت به اس��تفاده از ابزار روابط 
عموم��ی در کنار س��ایر فعالیت ه��ای تبلیغاتی خود 
اقدام کنید. در این زمینه چند توصیه به شما داریم: 
- اگر فضای ش��رکت به شما اجازه می دهد بخش 

روابط عمومی را در دل سازمان خود به عنوان جزیی 
از دپارتمان بازاریابی و تبلیغات خود راه اندازی کنید 
زیرا معموال برون س��پاری این بخ��ش هزینه زیادی 
دارد. اگ��ر این امکان برای ش��ما وجود ن��دارد یا به 
هر دلیل دیگری نمی خواهید نیروی انس��انی خود را 
اضافه کنید در این ص��ورت می توانید از آژانس های 
رواب��ط عمومی یا مش��اوران آزاد در این زمینه بهره 

بگیرید. 

- کلی��ه فعالیت ه��ای روابط عمومی ش��ما باید با 
تبلیغات و بازاریابی شما هماهنگ باشد. سعی کنید 
ب��ه هیچ عنوان ناهماهنگی در این خصوص به وجود 
نیای��د. به همین دلیل همه زیر بخش های بازاریابی و 
تبلیغات و روابط عمومی باید یک رئیس داشته باشد. 
- استفاده از روش های خالقانه در روابط عمومی را 
مدنظر قرار دهید. در این بخش نیز همانند بازاریابی 

و تبلیغات، خالقیت حرف اول را می زند. 

ضرورت روابط عمومی

پرسش: اخیرا متوجه شدم که نقش روابط عمومی نیز به اندازه تبلیغات در برندینگ و فروش مهم است. من مدیر یک 
ش�رکت خدماتی هستم و سال هاست که برای کارم تبلیغات می کنم، اما هیچ وقت روابط عمومی نداشتم و از آن غافل 

بودم. چه توصیه ای برای من دارید؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )7(
ارتباط بهتر، موفقیت بیشتر

در ش��ماره های قبل به محورهای��ی که باید در 
راه ان��دازی ی��ک کار تولیدی توجه ش��ود اش��اره 
کردی��م و مقدماتی ه��م در م��ورد کار خدماتی 
گفتیم. در این ش��ماره می خواه��م به دو موضوع 
مه��م دیگر درب��اره موفقی��ت در راه ان��دازی کار 

خدماتی اشاره کنم. 
چهارم: از امکانات مدرن استفاده کنید 

برای اینکه کارت سرعت بگیره و بتونی با رقبات 
برابری کنی باید از یه س��ری امکانات مدرن برای 
بازاریابی خدمات شرکت استفاده کنی. امروز همه 
موبای��ل اندروید دارن و ت��و می تونی دهها پیام و 
خواسته ات را به شکل های مختلف به اطالع مردم 
برس��ونی. از ایمیل و اینترنت هم اس��تفاده کنی. 
یه سایت حرفه ای برای کسب و کارت راه بندازی. 
هم��ه اینا به��ت کم��ک می کنه که مش��تری 
بیش��تری داشته باش��ی و بتونی پول بیشتری به 
دست بیاری. تو اگه خشکشویی داری می تونی با 
یه پیامک به اهالی محل بهشون اطالع بدی که با 
آمدن فصل پاییز در مهر ماه لباس های زمس��تونه 
ش��مارا با 2۰درصد تخفیف خشکشویی می کنیم. 

این یه راه ارتباطی با اهالی محله. 
هر چه قدر میزان اس��تفاده تو از امکانات مدرن 
بیش��تر باشه، مشتری بیشتری هم می تونی جمع 

کنی. 
پنجم: خریدار و غیر خریدار نداریم

بعضی ها زود از کوره در میرن. مشتری میاد یه 
ساعت س��وال می کنه و آخر هم چیزی نمی خره 
و م��ی ره. نبای��د بگی تو که خری��دار نبودی، چرا 
وق��ت منو گرفتی. وقت تو برای همین کاراس��ت. 
بعضی ه��ا فکر می کنن که وقت تقس��یم می ش��ه 
به زمانی که مش��تریان خرید می کنن و زمانی که 
خرید نمی کنن. این جوری نیس��ت. همه وقت ها 

ارزشمنده. 
ی��ه روز تعطی��ل داش��تیم ب��ه اتف��اق خانواده 
تلویزیون نگاه می کردیم. کارش��ناس خانمی اومد 
و کل��ی درباره مدیریت زم��ان حرف زد و آخرش 
گفت: مگه ما چند سال عمر می کنیم. اگه هفتاد 
و پنج س��ال عمر کنیم یک سوم که خوابیم یک 
س��وم که مش��غول خوردن و اس��تراحت و حمام 
و رفت و آم��د و مهمون��ی و اینا هس��تیم ما فقط 
 2۵ س��ال وقت داریم واقعا زندگ��ی کنیم و پول 
در بیاری��م. فق��ط 2۵ س��ال فرصت داریم. پس��ر 
کوچک م��ن که االن دبس��تانیه رو کرد به من و 
درحالی که داش��ت لقمه دهنش��و ق��ورت می داد 
گفت بابا مگ��ه خوابیدن و خ��وردن جزو زندگی 
نیس��ت؟ گفت��م چرا باب��ا جون ای��ن خانمه فقط 
زمانی که کار می کنیم رو جزو زندگی می دونست. 
خوب این چه تحلیلی اس��ت که بعضی ها میان تو 

تلویزیون می کنن. 
همی��ن حرفو یه جور دیگه فروش��نده خدمات 
بیمه داره میگه که تو وقت منو گرفتی. مگه وقت 
تو قراره در چه زمینه ای خرج بشه. همه که نباید 
به خرید منجر بش��ه. این هم جزیی از کار فروش 

شماست. مثل خوابیدن که جزو زندگیه. 
 کار خدماتی دارای اس��تاندارد یکسانی نیست. 
بر خالف کار تولیدی که همه بایست یه استاندارد 
الزم را رعایت کنن در کسب و کار خدماتی هر کی 
ک��ه بتونه ارتباط بهتر و قوی تری با مصرف کننده 
برق��رار کنه موفق تره. االن در ش��هرهای مختلف 
ای��ران ش��رکت های مختل��ف خدم��ات اینترنتی 
میدن، ام��ا همه اونا ی��ه اندازه مش��تری ندارند. 
نوع خدم��ات و س��رویس دهی، پاس��خگو بودن، 
مس��ئولیت پذیری، رفتار حرفه ای و. . . می تونه در 

موفقیت یه کسب و کار خدماتی مؤثر باشه. 

تختهسیاه

امیر قمصری

پارسا  امیری
کارشناس فروش
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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