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لزوم نهادسازی و توسعه ابزارهای جدید بانکی 

 بانکداری بدون ربا
و چالشی به نام نرخ سود

هنوز با وجود گذش��ت بیش از س��ه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مزین ش��دن نظام بانکی به عقود 
اسالمی، تا حاکمیت کامل احکام شرعی در عملیات بانکی فاصله وجود دارد که نمونه ساده آن، محقق نشدن نرخ 
سود مورد نظر احکام اسالمی در نظام بانکی است.  به گزارش ایرنا، قانون بانکداری بدون ربا درحالی شهریور ماه 
سال 1362 تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال 1363 آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود؛ از این 
رو حداقل س��ود تضمین ش��ده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه و عقود متعدد 

اسالمی در نظام بانکی پدید آمد.گذشت سه دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می دهد که...

فرشاد مومنی در نشست »موسسه مطالعات دین و اقتصاد« هشدار داد

 خطر اقدام اخیر بانک مرکزی
برای اقتصاد ملی
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 چگونه خریداران
به بازار خودرو  بازخواهند گشت؟ 

10 نکته طالیی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی
چگونه با کارکنان خود رفتار کنید 
واقعیت هایی درباره تبلیغات آنالین

روش های پویا برای خدمت به مشتریان
روش های کاهش هزینه تبلیغات

نکته های تبلیغاتی مهم در فروش و بازاریابی
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 نسخه  مفهومی بی ام و
 X7، رونمایی شد

یادداشت

یادداشت

محمد صفری
مدیرعامل شرکت سبدگردان 

تصمیم نگار ارزش آفرینان

 تأثیر متغیرهای جهانی
بر بازار سرمایه

بخش قابل توجهی از س��هام 
موجود در ب��ورس تهران »کاال 
مح��ور« و متاث��ر از قیمت های 
جهانی اس��ت و از آنجا که این 
قیمت ه��ا مخصوصا در صنعت 
فل��زات اساس��ی و کانی ه��ای 
فلزی، رش��د قاب��ل توجهی در 
م��دت اخیر داش��ته اند، رش��د 
قیمت ه��ا همچن��ان محتم��ل 
 است. صنایع مس، فوالد، روی و 
س��نگ آه��ن ج��زو م��واردی 
بوده اند که ظرف دو س��ه هفته 
اخیر پول زیادی به آنها تزریق 
ش��ده اس��ت و به نظر می رسد 

اگ��ر حج��م نقدینگی 
قابل توجهی...

در راس��تای پای��داری ب��ازار 
س��رمایه و همچنی��ن مدیریت 
ریسک اعتباری، برای نخستین 

ب��ازار  تاری��خ  در  ب��ار 
سرمایه کشور ...

محسن خدابخش
مدیر نظارت بر بورس های 

سازمان بورس و اوراق بهادار

5

مدیریت ریسک و پایداری 
بازار سرمایه

5
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سرپرسـت گمرک ایران از ابالغ سند راهبردی گمرک ایران 
جهـت اجرا به مدیران گمرکات سـتادی و اجرایی خبر داد.  

به گـزارش »فرصت امروز« از گمـرک ایران، فرود 
عسگری، سرپرست گمرک ایران در...

سند راهبردی گمرک ایران 
ابالغ شد



فرشاد مومنی بر این باور است 
که اقدام اخیر بانک مرکزی که 
تصمیم به ارائ��ه وام به بانک ها 
دارد و از بانک ه��ای خصوص��ی 
وثیق��ه هم می پذی��رد، می تواند 
ب��رای اقتص��اد مل��ی خطرناک 
باش��د؛ او می گوید ممکن است 
بانک های خصوصی مس��تغالت 
خ��ود را در قالب وثیقه به بانک 
 مرک��زی س��پرده و در پروس��ه 
ع��دم بازپرداخ��ت وام ها بحران 
خ��ود را به بانک مرکزی منتقل 

کنند. 
فرش��اد  ایس��نا،  گ��زارش  به 
مومن��ی در نشس��ت موسس��ه 
مطالعات دی��ن و اقتصاد گفت: 
کنون��ی  مناس��بات  و  ش��رایط 
م��ا در مقایس��ه ب��ا چارچ��وب 
م��ورد رضای��ت حض��رت علی 
 )ع(، به ش��رحی ک��ه در نامه به 
مالک اش��تر آمده اس��ت فاصله 
دارد. به اعتبار برخی نابرابری ها 
که در ای��ران داریم، فاصله پیدا 
کرده ایم و امی��دوارم هم توفیق 
فهم درباره عناصر گوهری مثل 
عدال��ت و آزادی را ک��ه نیروی 
محرک هرگون��ه بهبود وضعیت 
هس��تند به دس��ت آوریم و هم 
توفیق پیدا کنیم در این مس��یر 
مس��ئولیت های بایسته شخصی 

خود را دنبال کنیم. 
ب��ه  ن��گاه  داد:  ادام��ه  وی 
اقتص��ادی  مدیریت��ی  تجرب��ه 
کش��ور در حوزه ش��اخص های 
اقتص��اد کالن نش��ان می ده��د 
از جنبه های روش ش��ناختی ما 
با تقدم مس��ائل س��طح توسعه 
نس��بت به مس��ائل سطح کالن 
و با تقدم مس��ائل س��طح کالن 
نس��بت به مسائل س��طح خرد 
رو به رو هس��تیم و بالندگی های 
ش��اخص های کالن بیش از هر 
چیزی مره��ون توفیقات ما در 
شاخص های سطح توسعه است. 
آن مس��ائل بنی��ادی از جمل��ه 
سازه های ذهنی هویت جمعی، 
امنیت حقوق مالکیت، وضعیت 
هزینه ه��ای مبادل��ه، س��اختار 
نهادی بر حس��ب اینکه مشوق 
فعالیت های مولد باش��ند از این 
طری��ق هر ک��دام نقش بس��یار 
تعیین کننده ای دارند که اقتصاد 
کالن را تحت تاثیر قرار دهند. 

ای��ن اقتص��اددان همچنی��ن 
بی��ان ک��رد: ما همیش��ه با یک 
جامع��ه  در  تاس��ف  و  دری��غ 
رو ب��ه رو هس��تیم به ای��ن دلیل 
ک��ه مهم ترین مش��خصه عینی 
و ذهنی س��اخت رانت��ی، پدید 
غیر متعارف  و سلطه  کوته نگری 
آن در همه مناسبات مربوط به 
حی��ات جمعی ما اس��ت و نظام 
تصمیم گیری و تخصیص منابع 
ما به طور غیر متعارفی متاسفانه 
آس��یب پذیر شده است و نتیجه 
غیر متعارف  کوته نگری های  این 
م��ا  ک��ه  دوره ای  در  به وی��ژه 

بی س��ابقه ترین درآمدهای نفتی 
اجتماعی،  را داش��تیم، عوارض 
فرهنگی و سیاس��ی ب��ه مراتب 
مخرب تری از عوارض اقتصادی 

را به یادگار گذاشت. 
بیان  مومنی همچنین  فرشاد 
ک��رد: درباره متغیرهای س��طح 
توس��عه طیف بس��یار متنوعی 
از متغیره��ا مط��رح می ش��وند 
ولی یک تش��ابه یگانگی بس��یار 
حیرت انگی��زی هم در مطالعات 
رو به گذش��ته و تاریخی توسعه 
ب��ه  رو  مطالع��ات  در  ه��م  و 
آینده و معط��وف به مالحظات 
آینده ش��ناختی وج��ود دارد که 
نش��ان می دهد اگر کانون اصلی 
مس��ئله را درس��ت تش��خیص 
داش��ته  انتظار  می توانیم  دهیم 
باشیم اداره کش��ور کم هزینه تر 
و پردس��تاوردتر باشد. در کتاب 
می خورند،  ملت ها شکست  چرا 
نکت��ه ای آم��ده اس��ت مبنی بر 
اینکه بر حس��ب بررسی تجارب 
کش��ورهای مختل��ف در ط��ول 
تعیین کننده  اب��ر  متغیر  تاریخ؛ 
در سطح توسعه به الگوی رابطه 
مردم و دولت مربوط می ش��ود، 
ب��ه طوری که اگ��ر رابطه دولت 
و م��ردم، بر اس��اس ش��فافیت، 
صداقت، عدالت و تولید محوری 
استوار شود، آن کشور به سمت 
توس��عه متمایل ش��ده ولی اگر 
متغیر ه��ا وضعی��ت دگرگون��ی 
داشته باش��ند آن کشور مسیر 

قهقرایی طی خواهد کرد. 
این اقتصاددان در ادامه اظهار 
کرد: ش��بیه ب��ه ای��ن نتیجه را 
پژوهش��گران موسسه مطالعاتی 
س��ال ١٩٩٩  پ��روژه  در  رن��د 
خ��ود ذک��ر کرده ان��د. مطالعه 
رن��د این منط��ق را آورده که با 
ظه��ور انق��الب در فناوری های 
ماکرو الکترونی��ک و تکنولوژی 

اقتصادی  بازی  قاعده  اطالعات، 
گفته ان��د  و  می کن��د  تغیی��ر 
موض��ع  از  آمریکایی ه��ا  ک��ه 
اس��تراتژیک،  مس��ئولیت های 
براس��اس  را  خ��ود  رقب��ای 
اس��تانداردهای نظ��م موج دوم 
انق��الب صنعتی پایش می کنند 
بودن��د  »رن��د« خواس��ته  از  و 
معرفی  را  شاخص های جدیدی 
کرده که نشانگر عناصر کلیدی 
تغییر یافته در س��اختار قدرت 
باش��د. مهم ترین یافته های آنها 
این بود که همه عناصر س��خت 
در س��اختار قدرت یک کش��ور 
مثل جمعیت، مجموع نیروهای 
مسلح، وسعت سرزمین و منابع 
مادی ج��ای خ��ود را می دهند 
به مولفه های نرم افزاری ش��امل 
نظام آم��ار اطالعات مثل میزان 
پژوهشگران و وضعیت تخصیص 

منابع به تحقیق و توسعه. 
وی بیان ک��رد: به این ترتیب 
عناص��ر اصلی ق��درت معطوف 
ش��ده ب��ه مولفه های��ی ک��ه به 
خلق دانایی و کاربس��ت آنها در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی مربوط 
اینجاس��ت  نکت��ه  می ش��ود. 
ک��ه براس��اس این فه��م حدود 
پای��ش  ب��رای  ش��اخص   ١١٥
رقب��ای آمری��کا از لحاظ قدرت 
اقتص��ادی تعریف ش��ده که در 
این  مختل��ف  طبقه بندی ه��ای 
تع��داد تقلیل یافته و در آخرین 
تحلیل وقتی خواس��ته شده بود 
ی��ک متغی��ر تعریف ش��ود که 
نش��انگر س��ایر عوامل هم باشد 
به رابطه دولت و مردم رس��یده 
بودن��د. این موضوع ب��ه تنهایی 
کیفیت های ١١٥ شاخص را به 
نمایش گذاش��ته است. حضرت 
علی )ع(، در نامه خود به اصالح 
رابطه دولت و مردم بر بالندگی، 
ایجاد امنیت و آرامش و... اشاره 

کرده است. مومنی بیان کرد: از 
نظ��ر رابطه دولت و ملت باید به 
این نکته توجه کرد که در دوره 
وفور درآمد نفتی که متاس��فانه 
در فضای رانتی مناس��بات کلی 
ب��ر مبنای ع��دم اعتم��اد، عدم 
هم��کاری و س��تیز و رانت قرار 
می داد در مقایس��ه ب��ا دوره ای 
اینطور نبوده اس��ت شکاف  که 
عملکردی ما در س��طح ملی تا 
حدود ٤٠٠درص��د تفاوت را به 
اگر  یعنی  می گ��ذارد.  نمای��ش 
اندکی ش��فافیت ایج��اد کرده، 
م��ردم را ب��ه حس��اب آورده و 
مش��ارکت آنها را جلب کنیم با 
محدودیت ها  و  ش��رایط  همین 
عملکردهای  تف��اوت  می توانیم 
بسیاری را ش��اهد باشیم. اخیرا 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
منتش��ر کرده اس��ت که میزان 
وابس��تگی ایران به دنیای خارج 
ب��رای دس��تیابی به ه��ر واحد 
عملکرد اقتصادی درخشان ترین 
تحمیل��ی  جن��گ  در  آن  دوره 
و بدتری��ن دوره آن س��ال های 

١٣٨٤ تا ١٣٩٢بوده است. 
ای��ن اقتص��اددان بی��ان کرد: 
بررس��ی ش��کاف ای��ن دو نی��ز 
 حاک��ی از آن اس��ت ک��ه حدود
 ٥٠٠ درص��د می��ان ای��ن دوره 
تفاوت است. به این ترتیب بهبود 
روابط دول��ت و ملت کارنامه های 
درخش��انی ایجاد کرد ولی اگر به 
س��مت روابط سال های ١٣٨٤ تا 
١٣٩٢ بروی��م ولو تلطیف ش��ده 
آن نمی توانی��م به س��مت بهبود 
برویم. باید ح��ذر کنیم از اینکه 
در فض��ای انتخاباتی ش��عارهای 
دیگ��ری بدهیم و بع��د انتخابات 
طور دیگری رفتار کنیم. با چنین 
رفتاری نه تنها حیثیت خود افراد 
مخدوش شده، بلکه اعتماد نسبت 
به نظام ملی خدش��ه دار می شود. 

بر همین اس��اس ه��ر چیزی که 
در جهت گیری ه��ای اقتصادی و 
اجتماعی م��ا را از نیازهای مردم 
منح��رف ک��رده و غیر مولدها بر 
کرسی اهمیت بنشاند همه ضرر 

می کنند. 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبایی بیان 
کرد: در دولت قبل کسانی بودند 
که وقتی می خواستند بی ضابطه 
قیمت هزینه ها را باال ببرند و با 
مخالفت سازمان حمایت روبه رو 
شدند، اقدامات سازمان حمایت 
رسوبات کمونیستی  به عنوان  را 
مط��رح کردند، در حالی که این 
افراد  این  رانتجوهاس��ت.  شیوه 
وقتی نمی توانن��د کار خود را با 
تطمی��ع پیش ببرند ش��روع به 
مرحوم  می کنند.  زدن  برچسپ 
عالی نس��ب هر زمان درخواست 
افزای��ش قیم��ت داش��تند، ب��ا 
ریزبینی بررس��ی کرده و مطرح 
می ک��رد م��ن اج��ازه نمی دهم 
چوب سوءمدیریت برخی بر سر 

مردم بخورد. 
مومن��ی ادام��ه داد: از لحاظ 
توس��عه  س��طح  مطالع��ات 
مناس��بات رانتی و غیر شفاف و 
تقدم بخشی به منافع غیر مولدها 
و بی اعتنایی به گس��تره فضای 
رانتی و عدم طراحی یک برنامه 
مل��ی ب��رای مبارزه با فس��اد بر 
محور پیش��گیری می تواند برای 

کشور هزینه داشته باشد. 
وی درباره رفتار بانک مرکزی 
توضی��ح داد: از نظ��ر ما در عین 
ح��ال ک��ه می ش��ود از اقدامات 
خص��وص  در  مرک��زی  بان��ک 
اینکه مس��ئوالنه تر بر نارسایی ها 
و ناهنجاری ه��ا ب��ر ب��ازار پ��ول 
نظارت کند، ولی به قاعده رفتار 
مرکزی  بانک  گذشته  چهارساله 
بای��د بگوی��م ک��ه نگرانی جدی 
نسبت به مسئله اضافه برداشت 
بانک ها به بان��ک مرکزی داریم. 
اینکه این موضوع از امری خالف 
قانون ب��ا جریم��ه ٣٤ درصدی 
ناگه��ان تغییر نام ده��د و با نام 
وام مطرح ش��ده و ب��ا رانت بالغ 
بر ٥٠درصدی به بانک خصوصی 
داده ش��ود، در حال��ی که هیچ 
تغییری در س��اختار انگیزش��ی 
بانک ه��ا ایج��اد نش��ده اس��ت، 
بگویی��م از طریق انبس��اط پولی 
می خواهیم اوضاع تولیدکننده ها 
را بس��امان کنی��م؛ نگران کننده 
است. به ویژه اینکه بانک مرکزی 
گفته اگر بانک ها وثیقه س��پاری 
کنن��د ٢درصد دیگر هم تخفیف 
می گیرند و معنی آن این اس��ت 
که ما نگران باشیم نکند در این 
سازوکار بس��تری به وجود بیاید 
برای اینک��ه بانک های خصوصی 
اینج��ا از این طری��ق کل بحران 
مربوط ب��ه مس��تغالت غیر قابل 
ف��روش خود را به گ��ردن بانک 

مرکزی و مردم بیندازند. 

فرشاد مومنی در نشست »موسسه مطالعات دین و اقتصاد« هشدار داد

خطر اقدام اخیر بانک مرکزی برای اقتصاد ملی

ک��ه  ش��اخصی  مهم تری��ن 
می ت��وان برای بررس��ی جایگاه 
اقتصاد  در  بخ��ش حمل ونق��ل 
ای��ران تعریف کرد، س��هم این 
ای��ران  اقتص��اد  از کل  بخ��ش 
است. در س��طح اقتصاد کالن، 
حمل ونق��ل و تح��رک آن ب��ه 
سطح تولید، اش��تغال و درآمد 
در ی��ک اقتص��اد مل��ی مرتبط 
اس��ت. در بسیاری از کشورهای 
توس��عه یافته، حمل ونقل بین 6 
ت��ا ١٢درصد از تولی��د ناخالص 
داخلی را تش��کیل می دهد. این 
در حالی اس��ت که در مقایس��ه 
با اکثر اقتصادهای توس��عه یافته 
و نیز بسیاری از اقتصادهای در 
توسعه، س��هم حمل ونقل  حال 

از اقتص��اد ایران به طور نس��بی 
پایین است. 

پژوهش های  مرک��ز  گ��زارش 
مجل��س حاکی از آن اس��ت که 
بین س��ال های ١٣7٠ تا ١٣٩٣ 
 بخش حمل ونقل به طور متوسط 
٥.6 درص��د از تولی��د ناخال��ص 
داخل��ی را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. البته این س��هم در 
برخی س��ال ها کمتر از ٥ درصد 
و در برخی سال ها بیشتر از ٥.6 
درصد بوده است، اما در مجموع 
سهم این بخش به طور کلی بین 
٥ ت��ا 6 درص��د در نوس��ان بوده 
اس��ت. البته در س��ال های اخیر 
س��هم این بخش از اقتصاد ملی 
رو ب��ه افزای��ش بوده اس��ت، اما 

در مقایس��ه با اکث��ر اقتصادهای 
توس��عه یافته و نی��ز بس��یاری از 
توس��عه  اقتصاده��ای در ح��ال 
سهم، حمل ونقل از اقتصاد ایران 
به طور نس��بی پایین است. این 
موضوع نش��ان می ده��د که این 
بخش پتانسیل باالیی برای رشد 
س��ریع تر نس��بت به اقتصاد ملی 
دارد و ب��ا توج��ه ب��ه مزیت های 
جغرافی��ای ای��ران و نیز نیازهای 
روزافزون اقتصاد کشور به توسعه 
زیرس��اخت های  و  حمل ونق��ل 
مدرن، این بخش می تواند رش��د 

سریع تری داشته باشد. 
ش��واهد نش��ان می دهد عمده 
فعالیت ه��ای حمل ونقل در ایران 
بر حمل ونقل ج��اده ای متمرکز 

شده اس��ت. حمل ونقل جاده ای 
کل  از  ٨7.٥درص��د  از  بی��ش 
ارزش اف��زوده بخ��ش حمل ونقل 
را به خود اختصاص داده اس��ت 
و س��ایر روش ه��ای حمل ونق��ل 
از  ١٢.٥درص��د  مجم��وع  در 
ارزش افزوده این بخش را به خود 
اختصاص داده اند.  بین سال های 
١٣7١ تا ١٣٩٣ ارزش افزوده کل 
بخش حمل ونق��ل به قیمت های 
ثاب��ت س��االنه ٨.١درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. در همی��ن دوره 
ارزش اف��زوده حمل ونقل جاده ای 
٨.٣ درص��د و راه آه��ن تنها ١.٨ 
درصد رش��د داشته اس��ت. این 
وضعیت، خود دلیلی بر توس��عه 
بخ��ش حمل ونقل،  در  نامتوازن 

به ویژه حمل ونقل زمینی است. 
بر این اس��اس، الگوی توسعه 
حمل ونق��ل در ای��ران عمدت��ا 
متک��ی ب��ر توس��عه حمل ونقل 
جاده ای بوده اس��ت، اما به نظر 
می رس��د ادامه الگوی فعلی در 
آینده نزدیک ب��ا چالش روبه رو 
خواه��د ش��د. افزای��ش مصرف 
محیط زیست،  آلودگی  سوخت، 
تلفات  و  ج��اده ای  ترافیک های 
و تصادفات جاده ای از یک س��و 
و مزیت ه��ای س��ایر روش های 
حمل ونق��ل ازجمل��ه راه آهن از 
س��وی دیگر نیاز ب��ه بازبینی و 
توس��عه روش ه��ای جایگزی��ن 
حمل ونقل ج��اده ای را بیش از 

پیش ضروری ساخته است. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد

سهم پایین حمل ونقل از اقتصاد ایران

گزارش2

دریچه

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد
5 دلیل ادامه تجارت جهانی

نابراب��ری درآم��د و ثروت در حال افزایش اس��ت. 
در فهرس��ت شاخص توس��عه مجمع جهانی اقتصاد، 
نمرات ٤٢درصد از کش��ورها طی پنج س��ال گذشته 
کاهش یافته اس��ت. حت��ی با افزایش س��رانه تولید 
ناخال��ص داخلی، نابرابری ثروت رش��د کرده اس��ت. 
کسب و کارهای کوچک توسط ش��وک های بازارهای 
جهانی آسیب می بینند. س��هم فقیرترین کشورهای 
جه��ان در صادرات بین المللی به س��ختی به بیش از 
١درصد در دهه گذش��ته رسیده اس��ت. در گزارش 
حاضر، ٥ دلیل عمده آورده شده است که چرا تجارت 

جهانی باید ادامه داشته باشد: 
رشد و توسعه

تجارت جهانی بین سال های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ بیش 
از 7 درصد رش��د کرد. مشارکت در فعالیت اقتصادی 
به بیرون کش��یدن ی��ک میلیارد نف��ر از فقر کمک 
کرد. کاهش هزینه ها، افتتاح س��رویس های مختلف، 
حمل و نق��ل ارزان ت��ر و ارتب��اط بیش��تر، هزینه های 

تجاری را کاهش داد. 
به نفع مصرف کنندگان

برای مصرف کنندگان، تجارت، انتخاب محصوالت 
جدید و خدماتی با قیمت پایین تر را به ارمغان آورد. 
این ماجرا بیش��تر به نفع فقراس��ت، جایی که حتی 
یک دالر هم مهم اس��ت. یک بررسی در چهار کشور 
نش��ان می دهد تجارت آزاد باعث ش��د قدرت خرید 
خانواره��ای کم درآمد ح��دود دوس��وم افزایش پیدا 
کند، اما حمایت کش��ورها در تولی��د داخلی، بازارها 
را مس��دود و موتور رشد جهانی را به خطر می اندازد. 
ممنوعیت واردات ممکن است چندین کارخانه را در 
کوتاه مدت باز کند، اما باعث باال رفتن قیمت داخلی 
و رشد اقتصادی ضعیف تر می شود. در نتیجه کاهش 

تخصص و رقابت را به دنبال دارد. 
به نفع کسب و کار

وقت��ی تج��ارت جهان��ی از بین ب��رود، هزینه های 
واردات افزای��ش پی��دا می کن��د و ای��ن ب��ه معن��ی 
کاهش صادرات رقابتی اس��ت ک��ه منجر به کاهش 
درآمد و مش��اغل کمتر خواهد ش��د. قوانین تجارت، 
به وی��ژه قوانین تج��ارت چندجانبه، تکه تکه ش��دن، 
ناکارآمدی و کمبود ش��فافیت که باعث کاهش سود 
ش��رکت های بزرگ و کوچک می ش��ود را به حداقل 
می رس��اند. توافقنامه تجارت سازمان تجارت جهانی 
هزینه ه��ای تج��ارت را ١٥درص��د کاه��ش می دهد 
و ٢٠میلیون ش��غل جدید در اقتص��اد جهانی ایجاد 
می کند. دستورالعمل تجارت جهانی این اطمینان را 
به کس��ب و کارها می دهد ک��ه بازارها به طور ناگهانی 

بسته نخواهند شد. 
دوست دارید چه سیبی بخورید؟ 

دنیای بدون دس��تورالعمل بین الملل��ی یا حداقل 
استانداردهای س��المت عمومی می تواند باعث هرج 
و مرج ش��ود، اما قوانین تج��ارت جهانی ایمنی برای 
صادرکنن��دگان و واردکنندگان اس��ت. باید مطمئن 
باشید که یک سیب در استرالیا چگونه رشد می کند 

و به بازارها می رسد. 
اس��تانداردهای محصوالت و هزینه های تجاری باال 
معموال برای ش��رکت های کوچک تر س��خت تر است. 
SME ه��ا به طور رس��می ٥٠ درصد از مش��اغل در 
سراس��ر جه��ان را تش��کیل می دهند، ام��ا افزایش 
دسترس��ی به مش��تریان جدید در خارج از کش��ور 

می تواند باعث رونق آنها شود. 
قدرت در اعداد

همکاری های بین الملل��ی می تواند در امور مربوط 
به تج��ارت به معامله ها کمک کن��د. اقدام از طریق 
سازمان تجارت جهانی که دارای چارچوب کلی برای 
همکاری در همه زمینه هاس��ت، می تواند به اقتصاد 
کمک کند. ب��ا این حال سیس��تم معامالت جهانی 
کامل نیس��ت و قوانین س��ازمان تجارت بیش از دو 
دهه قبل نوش��ته ش��ده اس��ت، بنابراین این قوانین 
عقب افتاده ت��ر واقعیت ه��ای تجاری امروز هس��تند. 
مانیتورین��گ و نظارت کمک می کن��د قوانین مورد 

توافق بهتر اعمال و تجارت ناعادالنه محدود شود. 

شاخص های اقتصاد ایران به روایت مرکز آمار ایران
رشد اقتصادی 6,5درصد، تورم 
7,9درصد و بیکاری 12,6درصد

مرکز آمار ایران ش��اخص های کلیدی کل کش��ور 
مرب��وط ب��ه به��ار و تابس��تان ١٣٩6 را اع��الم کرد. 
براس��اس آنچه مرک��ز آمار ایران اعالم کرده اس��ت، 
 در ای��ن ش��اخص ها، جمعیت کش��ور 7٩ میلیون و

ص ٩٢6 ه��زار و ٢7٠ نفر و نرخ رش��د جمعیت نیز 
در بازه ١٣٩٠-١٣٩٥ معادل ١.٢٤درصد اعالم شده 

است. 
براس��اس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به 
قیمت ثابت سال ١٣٩٠ با احتساب نفت در سه ماهه 
نخس��ت سال با 6.٥ درصد افزایش به رقم ١٨٣ هزار 
و 6٤٢ میلیارد تومان و بدون احتس��اب نفت به رشد 
7درصدی به ١٤٥ هزار و 66٩ میلیارد تومان رسیده 

است. 
همچنین مرکز آمار نرخ مش��ارکت اقتصادی بهار 
١٣٩6 را ٤٠.6درص��د، ن��رخ بی��کاری بهار امس��ال 
را ١٢.6 درص��د و ن��رخ تورم مربوط ب��ه مردادماه را 

7.٩درصد اعالم کرده است. 

اقتصاد کالن

لزوم ترک بنگاه داری دولت در اقتصاد 
ساختار اقتصاد ایران چگونه اصالح 

می شود؟ 
مهدی پازوکی، اقتص��اددان می گوید زمانی می توانیم 
به اصالح س��اختارهای اقتصادی امیدوار باشیم که خود 
دولت ها عرصه بنگاه داری و دخالت در اقتصاد را رها کنند؛ 

وگرنه اصالح ساختار اقتصادی در ایران ناممکن است. 
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، تولید ایران از افزایش ها 
هزینه ها رنج می برد و از عدم توان رقابت به دلیل هزینه 
تمام شده با کاالی مشابه خارجی، سرمایه گذاری پایین 
و تکنول��وژی ناکارآم��د. حاال مس��عود کرباس��یان، وزیر 
اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم از اصالحاتی س��اختاری  
می گوی��د که از دولت قبل ش��روع ش��ده و در این دوره 
با س��رعت بیشتری دنبال خواهد ش��د. او به رانتی  بودن 
اقتصاد، نفتی  بودن، سیاست زدگی و دولتی بودن اقتصاد 
در ایران اش��اره می کند و معتقد اس��ت که »چاره ای جز 
اصالحات ساختاری برای حل مشکالت تاریخی اقتصاد 
نداریم.«کاری بزرگ و خطیر در دس��تور وزارت اقتصاد و 

دارایی قرار گرفته است. 
در همین زمینه مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی، از وضعیت امروز اقتصاد ایران می گوید و 
اینکه آیا دولت و وزارت اقتصاد و دارایی می تواند این موانع 
را در چهار س��ال رفع کند؟ پازوکی می گوید:»نخستین 
مسئله در حل مشکالت، شناسایی آن مسئله است؛ دولت 
یازدهم و این دولت به خوبی صورت مسئله را شناسایی 
کرده و عوامل به وجود آمدن این مشکالت را می شناسند. 
گام دوم برنامه ریزی برای آن اس��ت و در نهایت همراهی 
همه قوا و دس��تگاه های دولتی-حکومتی برای حل این 

مشکل.«
او می گوید: »اما دولت بالذاته دولت دخالتگر در اقتصاد 
اس��ت و به دنبال درآمدزایی اس��ت. وقت��ی این نگاه بر 
دولت ها حاکم باش��د مشکالت ساختاری از سوی آنها یا 
رفع نمی شود یا اصالحات به سختی ممکن خواهد بود.« او 
معتقد است که »خیلی از سیاستمدارها و سیاست گذارها 
فعال اقتصادی هس��تند، آنها نمی تواند تاجر، صنعتگر یا 
بانکدار باشند؛ باید دولت عرصه اقتصاد را رها کند و بعد از 

آن هر اصالح ساختاری ممکن خواهد بود.«
او از دلیل این مس��ئله می گوید: »دولت سیاست گذار 
نه فع��ال اقتصادی، درآمد خ��ود را در فعالیت اقتصادی 
جست وجو نمی کند، بلکه به مالیات هایی توجه دارد که 
یک بن��گاه فعال و ثروتمند باید بپ��ردازد. وقتی بنگاه ها 
رونق می گیرند که س��اختارها مناسب باشد و دولت این 

ساختارها را فراهم خواهد کرد.«
او تاکید می کند: »اصالح ساختاری با نگاه درآمدخواهی 
ف��ردی صاحبان سیاس��ت و درآمدزای��ی خزانه دولت با 
اصالح ساختاری برای اقتصاد همخوانی ندارد. مشکالت 
س��اختاری رفع نمی شود مگر مش��کالت سرمایه گذاری 
اقتص��ادی، واردات، ویژه خواری، اجرای اصل ٤٤ برطرف 

شود.«
او ادامه می دهد: »دولت باید زمینه را برای حمایت هایی 
که موجب تقویت بنیه تولیدی )R&D( می شود، فراهم 
کند.« پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی از 
پیوند اقتصاد و سیاست هم می گوید: »گفته های من به 
این معنا نیس��ت که اقتصاد ره خود رود و سیاست به راه 
دیگری، بلکه ای��ن دو پیوند تنگاتنگی باهم دارند و باید 
ت��ا جای ممکن در امور هم دخالت نکنن��د و راه را برای 
ه��م هموار کنند.« به گفته پازوکی، دولت باید فاقد نگاه 
سرمایه گذاری در اقتصاد برای دولت باشد و زمینه جذب 
س��رمایه گذاری را ب��رای بخش خصوص��ی واقعی هموار 
کن��د. اقتصاد هم در رونق از پرداخ��ت مالیات، حقوق و 
مسئولیت های اجتماعی و مدنی س��ر باز نزند. او راهکار 
را در اصالح ساختار اقتصادی می داند و نخستین قدم در 

این اصالح، عدم دخالت دولت در اقتصاد است. 
پازوک��ی می گوید: »هیچ  ک��دام از دولت ه��ا در ایران 
نتوانس��ته اند دست دولت را از اقتصاد کوتاه کنند، اما در 
دس��ت اندازی به اقتصاد اینها ب��ا درجاتی عمل کرده اند. 
برای همین من معتقدم در دوره اصالحات و در این دوره 
دس��ت اندازی دولت به اقتصاد خیل��ی کمتر از قبل بوده 

است.«
او گفت��ه خ��ود را چنین تبیین می کن��د: »اگر دولت  
توانس��ت به غیر از صنایع م��ادر، همه واحدهای صنعتی 
را ب��ه بخ��ش خصوصی واقع��ی، نه بخ��ش خصولتی یا 
ش��به دولتی واگذار کند، آن وقت اس��ت که ما می توانیم 
امیدوار باشیم اقتصاد ایران دوران رانتی  بودن، نفتی بودن، 
سیاست زدگی و انزوا را طی کرده و وارد دوران شکوفایی 

با اصالحات ساختاری شده است.«

ثبت رکورد بی سابقه در تاریخ 
مصرف برق ایران

برای نخس��تین بار در طول تاری��خ ایران، در یک 
مدت زمانی بیش از دو ماهه پیک مصرف برق باالی 
٤٥هزار مگاوات باقی ماند. به گزارش تسنیم، هفدهم 
ش��هریورماه، مصرف برق در ساعات پیک پس از 7٥ 
روز به زیر ٤٥ هزار مگاوات رس��ید. آخرین باری که 
مصرف برق در س��اعات پیک شبانه روز زیر ٤٥ هزار 
م��گاوات بود، به پنج��م تیرماه امس��ال باز می گردد. 
پ��س از آن، در 7٥ روز گذش��ته مق��دار مصرف برق 
در س��اعات پیک ش��بانه روز بیش از ٤٥ هزار مگاوات 
بود تا اینکه روز گذشته با ثبت مصرف لحظه ای برق 
ب��ه میزان ٤٤ هزار و ٨٨٣ مگاوات در س��اعت ٢٠ و 
١٨ دقیقه باز ه��م پیک مصرف برق به زیر ٤٥ هزار 

مگاوات رسید. 
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سرپرس��ت گمرک ایران از ابالغ س��ند 
راهب��ردی گم��رک ایران جه��ت اجرا به 
مدیران گمرکات س��تادی و اجرایی خبر 

داد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« از گمرک 
ایران، فرود عس��گری، سرپرس��ت گمرک 
ایران در این سند اعالم کرده که با عنایت 
به ابالغ سند راهبردی گمرک ایران توسط 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی مش��تمل بر 
اه��داف، اقدامات و تکالی��ف راهبردی که 
بر مبنای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، 
برنامه شش��م توس��عه، برنامه و خط مشی 
رئیس جمه��وری و برنام��ه ارائه ش��ده به 
مجلس شورای اسالمی تدوین شده، سند 
راهبردی گمرک جه��ت اجرای صحیح و 

به موقع ابالغ می شود. 
عس��گری در ادام��ه تاکید ک��رده که 
انتظ��ار م��ی رود پیاده س��ازی دقیق این 
تکالی��ف و اقدام��ات راهب��ردی که قبال 
نی��ز در قال��ب برنامه ه��ای عملیاتی طی 
بخش��نامه ای اب��الغ ش��ده، ب��ا جدیت و 
رعایت کلی��ه بندهای بخش��نامه ابالغی 
در دس��تور کار قرار داده ش��ود. پیش از 
این برنام��ه عملیاتی گمرکات در س��ال 
۱۳۹۶ تهی��ه و جهت اجرا ب��ه گمرکات 
ابالغ ش��ده بود و با ابالغ س��ند راهبردی 

گم��رک، تکلیف و اقدام��ات گمرکات در 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  چارچوب 
برنامه شش��م توسعه، برنامه و خط مشی 
رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای 

اسالمی مشخص شده است. 
فرود عس��گری در این سند خطاب به 
مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید 
ک��رده که در راس��تای اجرای این س��ند 
ضروری است متولیان هر یک از تکالیف 
با مش��ارکت فعال همکاران پروژه به قید 
فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه های 

خود اقدام کنند. 
سرپرس��ت گمرک ایران بر اساس این 
سند، نخس��تین تکلیف و اقدام راهبردی 
را در گم��رک، تکمیل س��امانه یکپارچه 
ام��ور گمرکی در رویه ه��ای باقی مانده و 
اعم��ال مدیری��ت یکپارچ��ه گمرکی در 
کلی��ه مبادی گمرکی تعیین کرده که در 
چارچوب بس��ته رونق و اش��تغال صورت 

خواهد گرفت. 
تکلیف و اقدام راهبردی دوم در س��ند 
راهب��ردی گمرک از س��وی سرپرس��ت 
گم��رک ای��ران، توس��عه پنج��ره واحد 
الکترونیک��ی گمرک��ی و س��امانه جامع 
گمرک��ی و اس��تقرار س��امانه هوش��مند 
مدیریت ریسک تعیین شده است که این 

راهبرد نیز براساس بسته رونق و اشتغال 
انجام خواهد شد. 

مج��ازی  م��دل  تکمی��ل  و  توس��عه 
پنجره واحد تجاری فرامرزی در س��طح 
بین المللی براس��اس برنام��ه تقدیمی به 
مجلس ش��ورای اسالمی س��ومین برنامه 

راهبردی گمرک خواهد بود. 
تکلی��ف و اق��دام راهب��ردی بعدی در 
گم��رکات نظ��ارت ب��ر واردات کاالهای 
مصرفی از طری��ق برقراری اتصال پنجره 
واحد تجارت فرامرزی )گمرکی( با س��ایر 
س��امانه های مرتبط، جریان تجارت، ارز، 
ثبت سفارش کاالها و تشریفات گمرکی 
است که براساس بس��ته رونق و اشتغال 

انجام خواهد شد. 
عس��گری در ادامه به مدیران گمرکات 
اعالم کرده ک��ه تکلیف و اقدام راهبردی 
بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز 
در کلی��ه مناطق آزاد تج��اری- صنعتی 
اس��ت که این راهبرد نی��ز در چارچوب 

بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود. 
تجهیز گمرکات به ابزارهای پیش��رفته 
کنترلی و فناوری های نوین دیگر، تکلیف 
و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد 
بود که براساس برنامه تقدیمی به مجلس 
و بس��ته رونق و اش��تغال صورت خواهد 

گرفت. 
مش��ارکت در اجرای بن��د ب ماده ۱08 
برنامه شش��م توس��عه با موض��وع نصب، 
راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل 
خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین 
ایک��س ری کامیونی در مب��ادی گمرکی، 
ورودی و خروج��ی مرزها و ایس��تگاه های 
بازرس��ی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص 
و موسسات حقوقی غیردولتی دیگر برنامه 

راهبردی گمرک است. 
همچنی��ن اعم��ال مدیریت ریس��ک و 
کنترل براس��اس بازبین��ی و اجرای طرح 
تجمیع ع��وارض و درآمدها دیگر تکلیف 
و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود. 
ف��رود عس��گری، سرپرس��ت گم��رک 
ای��ران تکلیف و اق��دام راهبردی دیگری 
را در چارچ��وب برنامه ه��ای راهب��ردی 
ب��ه گمرکات اب��الغ کرده ک��ه از اهمیت 
خاصی امروزه برخوردار است و به تمامی 
مدیران س��تادی و گمرکات اجرایی ابالغ 
کرده که اجرای اقدامات پیش��گیرانه در 
جه��ت مبارزه با قاچاق کاال و مش��ارکت 
در اج��رای بند ج ماده 4۶ برنامه شش��م 
توس��عه با هدف کاهش و کنترل واردات 
غیررس��می و قاچاق یک��ی از مهم ترین 
برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود. 

رئیس هیأت عامل ایمیدرو چهار اولویت 
برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
در دول��ت دوازدهم را اع��الم کرد و گفت 
نخستین موضوعی که باید در بخش معدن 
انجام ش��ود، تقویت س��ریع حوزه اکتشاف 
اس��ت که بای��د بخش خصوص��ی را برای 

فعالیت در این حوزه ترغیب کرد. 
 به گ��زارش »فرصت ام��روز« به نقل از 
ایمی��درو، مهدی کرباس��یان ب��ا بیان این 
مطلب تصریح کرد: نخس��تین و مهم ترین 
موضوع��ی که باید در بخ��ش معدن انجام 
شود، تقویت سریع حوزه اکتشاف است. در 
این می��ان، باید بخش خصوصی را ترغیب 
کرد ت��ا در حوزه اکتش��اف ب��ه فعالیت و 
همکاری بپردازد. البته ما باید ریسک های 

بخش اکتشاف را کاهش دهیم. 
وی تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی را اولویت دوم دانس��ت 
و گف��ت: در دول��ت یازدهم، س��رمایه این 
صن��دوق از ۱0 میلیارد ب��ه ۱۱0 میلیارد 
تومان افزایش یافت اما این س��رمایه کافی 
نیست و در بودجه سال ۹7 پیشنهاد دادیم 
حتم��ا صندوق های حمایتی مورد حمایت 
ویژه قرار بگیرند. پیشنهاد ما برای صندوق 
بیمه معدن، افزایش س��رمایه آن به 500 
میلی��ون دالر )۱500 میلیارد تومان( طی 

پنج سال است. 
رئیس هی��أت عام��ل ایمی��درو اصالح 
س��اختاری در نهاده��ای معدن��ی و رف��ع 

موازی کاری ه��ا را س��ومین اولویت بخش 
معدن در دولت دوازدهم برش��مرد و افزود: 
در ای��ن زمینه، س��ازمان زمین شناس��ی و 
اکتش��افات معدن��ی باید تقویت ش��ود و 
فعالیت های آن س��رعت گی��رد. همچنین 
ایمی��درو و وظای��ف آن تقویت ش��ود و به 
بخش خصوصی نیز به عنوان همراه و همگام 

این سازمان توجه ویژه ای شود. 
کرباس��یان درب��اره اولویت چه��ارم نیز 
گفت: مس��ائل زیس��ت محیطی، ایمنی و 
سایر مس��ائل ملی مرتبط با بخش معدن، 
با همگرایی سازمان های مرتبط باید مرتفع 

شود. 
وی با اش��اره به ضرورت انتقال دانش و 
فن��اوری روز دنیا به بخش معدن و صنایع 
معدنی کشور، بیان کرد: خوشبختانه اغلب 
شرکت های سرمایه گذار معتبر خارجی به 
حضور در اجرای طرح ه��ای معدنی ایران 
ابراز تمایل کرده اند و بدون تردید با فراهم 
ش��دن ش��رایط، عالوه بر اجرای طرح های 
بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی توس��ط 
س��رمایه گذاران خارجی، انتق��ال دانش و 

فناوری هم صورت خواهد گرفت. 
رئیس هی��أت عامل ایمی��درو در پایان 
گفت: در حال حاض��ر، در حوزه تحقیقات 
معدنی، تفاهم نامه هایی با برخی شرکت های 
معدنی دنیا نظیر مینِتک آفریقای جنوبی، 
مرکز تحقیقات پکن و با کش��ور فنالند نیز 

مذاکراتی صورت گرفته است. 

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعالم کرد

4 اولویت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
در دولت دوازدهم

سند راهبردی گمرک ایران ابالغ شد
حمل و نقل ریلی

سفارش ۱۰۰۰ میلیارد دالری چین به 
هواپیماسازی بوئینگ

غول جدید صنعت هوایی از شرق 
آسیا می آید

چند س��ال پس از رش��د غیرقاب��ل ایرالین های قرار 
گرفته در خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس که به رسیدن 
آنه��ا به رتبه های برتر جهانی منجر ش��د، حاال به نظر 
می رس��د این بازار رقیبی جدید و بسیار پرقدرت را در 

کنار خود می بیند. 
در شرایطی که گسترده ترین ایرالین های امروز فعال 
در سطح جهان تعداد هواپیماهای فعال شان از مرز 400 
هواپیما نیز عبور نمی کند، چین غولی جدید را معرفی 
کرده که می تواند به تمام تصورات از فعالیت ایرالین ها 

در جهان رنگی تازه بدهد. 
به گزارش ایس��نا، طبق اعالم شرکت هواپیماسازی 
بوئینگ چینی ها در قراردادی که سال گذشته بررسی 
آن را نهایی کرده بودند تغییراتی جدید به وجود آوردند 
و از این رو تا س��ال ۲0۳۶ می��الدی از بوئینگ بیش از 

7۲00 فروند هواپیما خریداری می کنند. 
بوئین��گ اعالم کرده این قرارداد ۲0س��اله که ارزش 
آن بیش از ۱000 میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود، 
می تواند بخش قابل توجهی از فعالیت و توان ایرالین های 

فعال در سطح جهان را در چین خالصه کند. 
طبق برآوردهای صورت گرفته، چین تعداد مسافران 
هوایی خود را بیش از ۲00 میلیون نفر در طول س��ال 
تخمی��ن می زند و به نظر می رس��د ای��ن فعالیت برای 
پوش��ش دادن تم��ام نیازهای این اف��راد و البته جذب 

مسافران در سطح بین المللی است. 
در جدولی که بوئینگ ارائه کرده جت های منطقه ای 
که تعداد صندلی آنها کمتر از ۹0 نفره است، بخشی از 
قرارداد چین به حس��اب می آید که در آن ۱50 فروند 

هواپیما به این کشور آسیایی تحویل داده خواهد شد. 
هواپیماهایی با یک راهرو که ظرفیت ۹0 تا ۲۳0 نفر 
را دارن��د اصلی ترین بخش از قرارداد چین به حس��اب 
می آید ک��ه در قالب آن بوئینگ بای��د 54۲0 هواپیما 
به ارزش��ی بیش از 570 میلیارد دالر بس��ازد. در حوزه 
هواپیماه��ای کوچک پهن بدنه نیز چین ۹40 هواپیما 
س��فارش داده که ارزش تقریبی آنها ۲۶0 میلیارد دالر 

است. 
در هواپیماهای متوس��ط پهن بدنه که بیش از ۳00 
نفر ظرفی��ت دارند نیز چین 550 هواپیما را به س��بد 
خرید خود اضافه کرده که ارزش آنها ۱۹0 میلیارد دالر 
خواهد ب��ود. در حوزه هواپیماهای باری و ترانزیتی نیز 
چین ۱80 فروند هواپیما خواس��ته که در مجموع این 

قرارداد را به 7۲40 فروند هواپیما می رساند. 
تخمین ارائه ش��ده از س��وی بوئینگ نشان می دهد 
ب��ا تحوی��ل ای��ن هواپیماها، چی��ن ۱8درص��د از کل 
هواپیماهای فعال در جهان را در اختیار خواهد داشت 
ک��ه از نظر ب��رآورد مالی نیز ارزش آنه��ا همین مقدار 

تخمین زده می شود. 

دریچه

جای استارت آپ کاریابی در ایران 
خالی است

در زمین��ه کاریابی هم اکنون اس��تارت آپ های قوی در 
سطح جهان فعال هستند که یکی از آنها جاپ ول )یا کار 

خوب( است که در آمریکا فعالیت می کند. 
ب��ه گزارش اتاق تهران، این روزها زندگی مردم جهان و 
البته ما در ایران با اس��تارت آپ ها و شرکت های نوظهوری 
که خدمات ارائه می کنند عجین شده است؛ تاکسی خود 
را از اسنپ، تپسی یا کارپینو می گیرید، خریدتان را از دیوار 
یا شیپور انجام می دهید، نرم افزارهای الزم را از کافی بازار 
می خرید، غذای خود را به مامان پز، زودفود و... س��فارش 
می دهید، از تیوال بلیت سینما، تئاتر می خرید یا با علی بابا 
بلیت سفر خریداری می کنید و در جاباما هم محل هتل تان 
را با تخفیف رزرو می کنید و البته ده ها کار روزمره دیگر که 
با توسعه استارت آپ ها در کشور مهیا شده است، اما در این 
بین جای برخی استارت آپ ها هم همچنان در بازار خدمات 
ایران به نظر خالی می رس��د که به اعتقاد ما مهم ترین آن 
اس��تارت آپی در حوزه »کاریابی« است؛ استارت آپی قوی 
که بتواند یکی از نیازهای مهم این روزهای کش��ور یعنی 

»فرصت های شغلی« را معرفی کند. 
فقط کافی اس��ت به این عددها و آمارها توجه کنید تا 
متوجه شوید چرا جای استارت آپی در حوزه کاریابی خالی 
است و چرا راه اندازی اپلیکیشنی در این حوزه می تواند مهم 
باش��د؟ از بیکاری در ایران هم اکنون به عنوان بزرگ ترین 
چالش روز و آینده کشور یاد می شود. براساس نتایج طرح 
آمار گیری نیروی کار در سال ۱۳۹5 که توسط مرکز آمار 
ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال ۹5 با افزایش ۱.4 به 
۱۲.4 درصد افزایش یافت. طبق این گزارش ۲5.۹ درصد 
جمعیت ۱5 تا ۲۹ سال کشور بیکار هستند. همچنین در 
همین زمینه سیدنعمت اهلل میرفالح نصیری، رئیس مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار هفته گذش��ته گفت: 
»با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش 
از دو برابر نرخ بیکاری کل است، بنابراین وضعیت بیکاری 
در نقطه بحرانی قرار دارد. بحران بیکاری االن در شرایطی 
قرار دارد که به اعتقاد کارشناس��ان باید ساالنه بین 700 
هزار تا یک میلیون ش��غل در کش��ور ایجاد ش��ود تا ما با 
خیل عظیم جمعیت بیکار به خصوص بیکاران تحصیلکرده 
رو به رو نشویم.  در چنین شرایطی کار و شغل و یافتن آن 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است، بنابراین اگر یک 
استارت آپ قوی در حوزه کاریابی راه اندازی شود می تواند 
چندصد هزار مخاطب داشته باشد؛ اپلیکیشنی که می تواند 
ه��م به افرادی که به دنبال ش��غل می گردند این امکان را 
بدهد که خود، توانایی ها و مهارت هایشان را معرفی کنند 
ی��ا اینکه افرادی که به دنبال کارگر، کارمند و... می گردند 

فرصت های شغلی خود را معرفی کنند. 
استارت آپ کاریابی Jopwell  یک تجربه موفق 

خارجی
در زمینه کاریابی هم اکنون استارت آپ های قوی در سطح 
جهان فعال هستند که یکی از آنها جاپ ول )یا کار خوب( 
اس��ت که در آمریکا فعالیت می کند. در سال های گذشته 
کش��ور آمریکا هم همچون ایران با جمعیت جوان جویای 
کار رو به رو ش��ده است و از همین رو نیز استارت آپ هایی 
در حوزه کاریابی راه اندازی ش��ده اند. هدفگذاری موسسان 
وب س��ایت Jopwell ج��ذب جوان��ان سیاهپوس��ت در 
ش��رکت های معتبر آمریکایی جهت رفع مشکل بیکاری 
بوده اس��ت. بعد از معرفی ایده اصلی این استارت آپ بیش 
از 50 س��رمایه گذار از سراس��ر آمریکا برای اجرایی کردن 
آن اعالم آمادگی کردند تا اینکه روند تجاری سازی شروع 
شود. راه اندازی استارت آپ کاریابی Jopwell هزینه های 
زیادی به دنبال داش��ت که توسط سرمایه گذاران مختلف 
تامین شد. شبکه های کاریابی زیادی در این مسیر به این 
دو کارآفری��ن موفق کمک کردند. در نهایت Jopwell در 

ژانویه ۲0۱5 به صورت رسمی معرفی شد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
سپرد ه ها به بازار مسکن و بورس می آید

حسین س��الح ورزی گفت: اگر بخواهیم گردش پول به 
میزان مناس��بی برسد و افزایش تولید و خروج از رکورد را 
شاهد باشیم، نرخ سود بانکی باز هم باید متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور، کاهش پیدا کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در گفت وگو با ایلنا با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی، 
گفت: خوش��بختانه بعد از سال ها مس��ئوالن نظام بانکی 
کش��ور متوجه شدند که ارتباط معناداری بین تورم و نرخ 
سود بانکی وجود دارد؛ مسئله ای که بارها بخش خصوصی 
و اقتصاددانان به آن اشاره کرده  بودند.  حسین سالح ورزی 
ادامه داد: زمانی  که تورم 40درصد بود بانک ها اس��تدالل 
می کردن��د که با این نرخ تورم، س��ود ب��االی ۲0درصدی 
کامال توجیه پذیر اس��ت، اما امروز که تورم نقطه به نقطه 
به 8درصد رس��یده اس��ت دیگر نرخ بهره ب��اال هیچ گونه 
توجیهی ندارد.  وی ادام��ه داد: اگر بخواهیم گردش پول 
به میزان مناسبی برسد و افزایش تولید و خروج از رکورد 
را ش��اهد باشیم، نرخ س��ود بانکی باز هم باید متناسب با 
ش��رایط اقتصادی کشور کاهش پیدا کند.  سالح ورزی در 
خصوص تأثیر کاهش نرخ س��ود بانکی بر بازار طال و سکه 
گفت: افراد سپرده گذار همواره بانک را مکان جذابی برای 
سرمایه گذاری خود می دیدند، اما حاال که نرخ سود کاهش 
پیدا کرده بعضی ها این پول را به سمتی می برند که از بازار 
آن اطمینان داش��ته باشند و آینده خوبی را برای سرمایه 
خود متصور باشند. وی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور 
گفت: به زعم س��پرده گذاران بازار طال و س��که نسبت به 
دیگر بازارها از پایداری و ریس��ک کمتری برخوردار است 
و اگر این روند ادامه داش��ته باش��د، ش��اهد ورود سرمایه 

سپرده گذاران به بازار مسکن و بورس نیز خواهیم بود. 



هنوز با وجود گذش��ت بیش از 
سه دهه از اجرای قانون بانکداری 
بدون ربا و مزین شدن نظام بانکی 
به عقود اس��امی، ت��ا حاکمیت 
کامل احکام ش��رعی در عملیات 
بانکی فاصله وجود دارد که نمونه 
ساده آن، محقق نشدن نرخ سود 
مورد نظر احکام اسامی در نظام 
بانکی است.  به گزارش ایرنا، قانون 
بانکداری بدون ربا درحالی شهریور 
ماه س��ال 1362 تصویب و اجرای 
آن از ابتدای فروردین سال 1363 
آغاز شد که محور اصلی آن حذف 
رب��ا ب��ود؛ از این رو حداقل س��ود 
تضمین شده و کارمزد ثابت، جای 
نرخ بهره را گرفت و س��پرده های 
قرض الحس��نه و عق��ود متع��دد 
اس��امی در نظ��ام بانک��ی پدید 
آمد.  گذشت س��ه دهه از اجرای 
این قانون در کشور نشان می دهد 
که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه 
که مورد انتظ��ار قانونگذاران بود، 
اجرایی نشده اس��ت و بانک ها در 
مق��ام اجرا ب��ا روح قان��ون فاصله 

گرفته اند. 

چرایی متناسب نشدن نرخ 
سود و تورم

رئیس  خوش طینت،  محس��ن 
مؤسس��ه عالی آموزش بانکداری 
ای��ران درباره مش��کل نرخ س��ود 
در نظ��ام بانکی ای��ران می گوید: 
کاهش نرخ سود یکی از مهم ترین 
محرک های ایجاد تولید و اشتغال 
است اما نرخ س��ود از متغیرهای 
مختلف��ی اث��ر می پذی��رد که اگر 
ای��ن رواب��ط در سیاس��ت گذاری 
پولی لح��اظ نش��ود، توفیق الزم 
حاص��ل نمی ش��ود.  وی ب��ه ایرنا 
توضی��ح داد: در س��ال های اخیر 
نرخ ت��ورم کاهش یافت��ه که این 
نویدبخش کاهش نرخ سود است، 
ام��ا با تقویت نظارت بانکی و الزام 
بانک ها به رعایت اس��تانداردهای 
گزارش��گری مالی باعث شفاف تر 
شدن ریس��ک های انباشته قبلی 
کاه��ش  نتیج��ه  در  و  بانک ه��ا 
قدرت وام دهی آنها شده است که 
می تواند در کوتاه مدت در کاهش 

نرخ سود اخال ایجاد کند. 
بازارهای  خوش طینت وضعیت 
م��وازی نظ��ام بانکی نظی��ر بازار 
س��رمایه و ارز را بر نرخ سودهای 
بانکی مؤثر دانست و اظهار داشت: 
بی ثباتی در هر یک از این بازارها 

زمینه  می تواند هدف گ��ذاری در 
نرخ سود را با اخال مواجه سازد. 
بانک ه��ای  کان��ون  رئی��س 
خصوصی و موسسات اعتباری نیز 
بر این باور است که یکی از دالیل 
فعاالن  عمده کاهش دسترس��ی 
اقتصادی و صاحبان کس��ب و کار 
ب��ه منابع مال��ی مورد نی��از، باال 
بودن هزینه تأمین مالی و مشکل 
تاریخ��ی اقتصاد ای��ران یعنی باال 
بودن قیمت سرمایه به عنوان یک 
عامل اصلی در تولید است که نرخ 
سود تسهیات بانکی بر این بخش 

از اقتصاد اثر مستقیم دارد. 
کوروش پرویزیان خاطرنش��ان 
کرد: ب��ا توجه به بانک محور بودن 
نظ��ام تأمین مالی اقتص��اد ایران 
و اینکه س��پرده های بانکی منبع 
اصلی عرضه وجوه است، نرخ سود 
سپرده یک عامل تعیین کننده به 
حس��اب می آید؛ از این رو هرچند 
با کاهش نرخ تورم انتظار می رود 
که نرخ س��ود بانکی کاهش یابد، 
اما حجم باالی تقاضا برای دریافت 
تس��هیات، مانع از ای��ن کاهش 

می شود. 

مانعی به نام ریسک اعتباری
یکی دیگر از مش��کاتی است 
که به مانعی بر سر حقیقی شدن 
نرخ س��ود در نظ��ام بانکی منجر 
ش��ده، مش��کل مدیریت ریسک 
اعتب��اری در نظ��ام بانک��ی ایران 
و ب��اال بودن مطالب��ات غیرجاری 
بانک هاس��ت که اگر به آن مسئله 
ذی نفع واحد را بیفزاییم، مشکل 
دوچندان می شود.  ذی نفع واحد 
یعنی بانک ها و موسسات اعتباری 
تس��هیات و تعهدات کان خود 
را به اش��خاصی می دهن��د که با 
یکدیگر در ارتباط هس��تند و نفع 

یکس��ان دارند که این رویه منجر 
ب��ه افزای��ش قابل توجه ریس��ک 
بانک می شود و فضای کسب و کار 
را بانکی را به ش��دت آس��یب پذیر 
می کن��د.  ارزیاب��ی بانک مرکزی 
نشان می دهد که بالغ بر 60درصد 
از دارایی ه��ای بانک ه��ا به دلیل 
مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد 
دسترسی اس��ت و بخش اعظمی 
از دارایی ه��ا نی��ز همچون اماک 
تملیکی غیرقاب��ل فروش قابلیت 
نقدش��وندگی ندارن��د و از این رو 
جریان نقد در اختیار بانک ها کم 
است که بتواند تسهیات بیشتری 
ب��ه مش��تریان پرداخ��ت کنند.  
هرچند بخش��ی از این مشکل به 
بروز تورم رکودی در اقتصاد کشور 
در سال های گذشته باز می گردد 
که ت��وان بازپرداخت تس��هیات 
را از صاحب��ان واحدهای تولیدی 
گرفت، اما بخش��ی نیز ناش��ی از 
مدیریت ناصحیح ریسک اعتباری 
در بانک ه��ا بود و آنها در پرداخت 
تس��هیات کان خ��ود، ارزیابی 
صحیح��ی از بازگش��ت س��رمایه 

نداشتند. 

کمبود سرمایه بانک ها 
پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل 
بان��ک خاورمیان��ه، پایی��ن بودن 
نسبت کفایت س��رمایه بانک ها را 
از عوام��ل مؤثر بر وضعیت کنونی 
نظام بانکی ایران و رعایت نشدن 
قوانی��ن داخلی و اس��تانداردهای 

بین المللی می داند. 
بانک��داری  همای��ش  در  وی 
اسامی تأکید کرد که برای خروج 
از ش��رایط فعلی باید 80 میلیارد 
دالر س��رمایه جدید به سیس��تم 
بانکی تزریق و اصاحات ساختاری 

در نظام بانکی ایران انجام شود. 

ب��ه عقی��ده وی، هرچند بانک 
مرکزی نظارت خود ب��ر ترازنامه 
بانک ها را تشدید کرد اما باید برای 
بانک ها ضرب االجل تعیین کرد تا 
ملزم ش��وند دارایی های کم ارزش 

خود را بفروشند. 
این مدیر بانکی ب��ا بیان اینکه 
طبق مقررات کمیته بال، نس��بت 
کفایت سرمایه بانک ها نباید کمتر 
از 13درصد باشد، گفت: با اجرای 
اصاحات ساختاری در نظام بانکی 
و در یک بازه زمانی بانک هایی که 
نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از 
7 باشد، باید تعطیل آنهایی که در 
بازه 7 تا 11 قرار دارند، با یکدیگر 

ادغام شوند. 
م��ا  برآورده��ای  گف��ت:  وی 
نشان می دهد ترازنامه بانک های 
کش��ور پس از اجرای بازل سه، با 
اطمینان 95 درصدی، از 23 هزار 
و 319 ه��زار میلیارد ریال به 10 
هزار هزار میلی��ارد ریال کاهش 
می یابد و برای بازسازی سیستم 
بانک��ی ب��ه 189 میلی��ارد دالر 
اعتبار نیاز خواهد بود که معادل 
40درص��د تولید ناخالص داخلی 

کشور است. 
بهبود وضعیت کفایت س��رمایه 
بانک ها از مطالبات بانک مرکزی 
نی��ز اس��ت و آنگونه ک��ه ولی اهلل 
س��یف رئیس کل بان��ک مرکزی 
اوایل امسال اعام کرد، در شرایط 
کنونی داش��تن حداق��ل کفایت 

سرمایه 8درصدی مطلوب است. 
در راس��تای همی��ن سیاس��ت 
بود که پارس��ال، دول��ت از محل 
تس��عیر ارز، بخش��ی از مطالبات 
خود به بانک های دولتی را تسویه 
و س��رمایه آنها را افزایش داد تا به 
نس��بت آن قدرت تسهیات دهی 

آنها نیز تقویت شود. 

نیاز به ابزارسازی در نظام 
بانکی

اس��تفاده از ابزارهای اس��امی 
برای تن��وع در بازاره��ای پولی و 
مالی، یک��ی از روش هایی اس��ت 
که فع��االن حوزه بانک��ی و پولی 
برای رس��یدن به اهداف بانکداری 
اس��امی به وی��ژه در زمین��ه نرخ 
س��ود بر آن تأکید دارن��د زیرا در 
ش��رایط کنون��ی اغل��ب بانک ها 
تمای��ل دارند از عقود مش��ارکتی 
در پرداخت تس��هیات اس��تفاده 
کنن��د ک��ه س��اده ترین ق��رارداد 
اسامی بانکی به ش��مار می رود.  
محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل 
بانک مسکن در این زمینه معتقد 
اس��ت: بانک ها برای ایجاد تحرک 
و تعادل بخشی به جریانات نقدی 
بانک و جلوگی��ری از بروز بحران 
در ش��بکه بانکی کش��ور، باید به 
تحولی در ابزارهای متعارف خود 
دست بزنند.  وی با تأکید بر انتشار 
اوراق رهن��ی م��دت دار از س��وی 
بانک ها، آن را شامل قراردادهایی 
از قبیل فروش اقساطی، اجاره به 
شرط تملیک و جعاله )به استثنای 
س��لف( با وثیقه  رهنی دانس��ت و 
تصریح کرد که می توان از ظرفیت 
ای��ن منابع غیرنقدی برای تنظیم 

گردش وجوه بانک بهره برد. 
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد نیز در این باره معتقد 
اس��ت از مهم تری��ن اقداماتی که 
و  پیش��رفت  موج��ب  می توان��د 
موفقیت هرچه بیش��تر بانکداری 
ب��دون رب��ا باش��د، نهادس��ازی، 
ابزارسازی و نیز ایجاد فضای رقابت 
و فعالیت بر مبنای اصول بانکداری 
و هزین��ه - منفع��ت اقتص��ادی 
اس��ت.  ب��ه عقیده وی، اگ��ر قرار 
باشد نظام بانکی بر مبنای اصول 
حرفه ای اداره نش��ود و تصمیمات 
و سیاست گذاری های نظام بانکی 
در مس��یر سیاس��ت گذاری بانک 
مرکزی نباش��د، قطعا آسیب های 
این سیاست گذاری ها متوجه کل 
اقتصاد کشور خواهد شد.  قاسمی 
تأکید کرد: توسعه ابزارهای جدید 
بانک��ی همانن��د ان��واع صکوک، 
گواهی ه��ای س��پرده و نیز ایجاد 
بس��ترهای الزم ب��رای مدیری��ت 
س��پرده گذاران  مناب��ع  صحی��ح 
می تواند آثار و منافع ارزش��مندی 
را برای نظام بانکی در پی داش��ته 

باشد. 

لزوم نهادسازی و توسعه ابزارهای جدید بانکی 

بانکداری بدون ربا و چالشی به نام نرخ سود  اتصال فاز اول سامانه های
 بیمه پاسارگاد به پنجره
واحد تجاری فرامرزی

برای نخس��تین بار، ارتباط ش��رکت بیمه پاسارگاد با 
پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان نخس��تین شرکت 
بیمه به ص��ورت الکترونیکی برقرار ش��د.  گمرک ایران 
اعام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک 
و به منظور تس��هیل فرآیند ترانزیت برای ش��رکت های 
حمل و نقل بین المللی، فاز اول اتصال س��امانه های بیمه 
با پنج��ره واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رس��ید.  
براس��اس این طرح در فاز اول و در نخستین گام ارتباط 
ش��رکت بیمه پاس��ارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی 
به عنوان نخس��تین ش��رکت بیمه به صورت الکترونیکی 
برقرار ش��د. بر این اساس، کلیه خدمات صدور بیمه نامه 
در رویه های مربوط به صورت الکترونیک و غیرحضوری 
انجام خواهد پذیرفت.  براساس این طرح سایر شرکت های 
بیمه موظف هس��تند تا پایان شهریورماه نسبت به ارائه 
خدمات الکترونیک مذکور اقدام کنند. درغیراین صورت 
از پذی��رش بیمه نامه ه��ای مربوطه خ��ودداری به عمل 
خواهد آمد.  پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی 
پرونده های کاغذی ش��رکت های بیم��ه ای جمع آوری و 
صرفا پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های 
بیمه تش��کیل ش��ده بود که با اقدام جدید کاما ارتباط 
شرکت های بیمه با گمرک الکترونیکی قطع شده و صدور 
بیمه نامه هم صرفا به صورت الکترونیکی در پنجره واحد 
تجارت فرامرزی امکان پذیر خواهد بود.  هم اکنون خدمات 
اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می ش��ود و 
خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری 
و صرفا از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در س��ایت 

گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت کنند. 

اهدای کتاب قرآن  طباخ به 
استانداری هرمزگان و دانشگاه 
تهران از سوی بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد، در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های 
اجتماع��ی خ��ود و جه��ت بهره من��دی عاقه من��دان، 
پژوهش��گران و محقق��ان، یک جلد کت��اب نفیس قرآن 
طب��اخ را به اس��تانداری هرمزگان و دانش��کده ادبیات و 
علوم انسانی دانش��گاه تهران اهدا کرد.  به گزارش روابط  
عمومی بانک پاس��ارگاد، در این مراس��م، جاسم جادری، 
استاندار هرمزگان، ضمن تقدیر از بانک پاسارگاد به دلیل 
ایفای رسالت های اجتماعی خود در حمایت از فرهنگ و 
هنر، از دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل این بانک به دلیل 
این توجه ویژه قدردانی کرد. همچنین دکتر ابوالحس��ن 
امین مقدس��ی، رئیس دانش��کده ادبیات و علوم انس��انی 
دانش��گاه تهران اقدامات بانک پاس��ارگاد را در حمایت از 
فرهنگ و هنر کشور بس��یار مؤثر و ارزشمند خواند و از 
این بانک تقدیر کرد.   »مصحف ش��ریف خراس��ان« به 
خ��ط عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های نفیس و کم نظیر 
گنجینه آستان قدس رضوی است که در سال 1394 با 
حمایت بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد. این کتاب در 
قطع رحلی سلطانی، 33*47 سانتی متر مربع، به جهت 
نوع تذهیب، خوشنویس��ی و کتابت بی نظی��ر و از بدایع 
روزگار اس��ت؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته  
شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده  است. 
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خبرنــامه

توافق بانک های خصوصی ایران و 
کره برای توسعه روابط کارگزاری

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
از تواف��ق مدیران بانک های ایران و کره برای توس��عه 
روابط کارگزاری خبر داد.  محمدرضا جمشیدی، دبیر 
کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری که در 
سئول به سر می برد، در گفت وگو با ایرنا گفت: هیاتی 
از مدی��ران بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری 
ایران��ی به دع��وت اتحادیه بانک های ک��ره جنوبی به 
پایتخت این کش��ور سفر کرده اند.  وی افزود: مدیران 
بانکی دو کش��ور در جریان مذاکرات دو جانبه درباره 
تنگناه��ای ارتباطات بانکی و روش های اجرایی بانکی 
مذاکره کردند و تفاهماتی برای توسعه روابط داشتند.  
جمش��یدی گفت: در ای��ن هیأت مدی��ران بانک های 
پاس��ارگاد، پارس��یان، خاورمیان��ه، ش��هر، دی، ملت، 
گردش��گری مؤسسه ملل و کانون بانک های خصوصی 
حض��ور دارن��د.  وی ادام��ه داد: دو ط��رف در زمینه 
افزایش مبادالت غیر دالری، اس��تفاده از فناوری های 
نوی��ن در صنعت بانک��داری، اعزام کارشناس��ان برای 
آموزش توافق کردند.  جمش��یدی با اشاره به قرارداد 
8میلی��ارد یوروی��ی ایران و کره جنوب��ی که دو هفته 
پیش به امضا رسید، گفت: سفر این هیأت بانکی ایران 
به دنبال سفر سال گذش��ته رئیس جمهوری پیشین 
کره جنوبی به تهران و برای پیگیری توافق های انجام 
شده در آن س��فرصورت گرفته است.  وی گفت: قرار 
بود این سفر خردادماه انجام شود اما با توجه به اینکه 
خرداد و تیر موعد مجامع بانکی اس��ت، این س��فر به 
ش��هریور موکول شد.  دبیر کانون بانک های خصوصی 
و موسس��ات اعتباری تصریح کرد: بانک های ایرانی در 
این مذاکرات خواهان س��هم بیشتر از معامات با یورو 

بودند که با استقبال کره ای ها روبه رو شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.904دالر آمریکا

4.789یورو اروپا

5.085پوند انگلیس

1.074درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

549.700مثقال طا

126.800هر گرم طای 18 عیار

1.242.000سکه بهار آزادی

1.274.800سکه طرح جدید

666.000نیم سکه

379.000ربع سکه

252.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در پنج روز معامالتی هفته گذشته بورس 
اوراق بهادار تهران، شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی در کانال ۸۳ هزار واحدی نوسان 
کرد و در نهایت ۴۰۳ واحد باال رفت و بدین 
ترتیب افزایش نیم درصدی را به ثبت رساند. 
در معامالت هفته گذش��ته در گروه فلزات 
اساسی حجم معامالت به ۵۰ میلیون سهم 
و اوراق مال��ی قابل معامله رس��ید و ارزش 
معامالت به بیش از ۱۳میلیارد تومان بالغ 
شد. همچنین در روزهای پایانی هفته روند 
کاهش قیمت در گروه پتروشیمی ملموس  
ب��ود. بدین ترتیب اف��ت و خیزهای هفته 
گذش��ته بازار سهام بیش از همه مربوط به 
پایداری قیمت کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهانی بود که بدین ترتیب با وجود رش��د 
ش��اخص کل، رکود نس��بی را بر معامالت 
بازار سهام حاکم کرد. در هفته پیش رو بار 
دیگر تحوالت عرصه بین الملل می تواند بر 
بازار سهام ایران نیز به تبع بازارهای سهام 
جهان��ی تأثیر بگذارد، ام��ا در ایران فضای 
اقتصادی آرام است و ریسک خاصی متوجه 

بازار سهام نیست. 

افت حجم معامالت بازار سهام
تع��داد  گذش��ت  ک��ه  هفت��ه ای  در 
۳2۳۴ میلی��ون ان��واع اوراق به��ادار به 

 ارزش 97۳2 میلی��ارد ری��ال در بیش از 
229 ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
که از نظر حجم 29درصد رش��د و از نظر 
ارزش و نوبت ه��ای معام��الت به ترتیب 
26.۴ درص��د افت و ۱2درص��د افزایش 
را نش��ان می دهد. این درحالی است که 
در این مدت تع��داد ۴7 میلیون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
در ب��ورس تهران ب��ه ارزش کل بیش از 
۴۸2 میلی��ارد ری��ال م��ورد معامله قرار 
گرف��ت که به ترتیب ب��ا ۳۰ و 22درصد 
افزایش همراه ش��د. ش��اخص ب��ازار اول 
ه��م در این م��دت ب��ا 9۸ واحد کاهش 
ب��ه رق��م ۵۸۵۴۳ واحد و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 29۳9 واح��د افزای��ش ب��ه عدد 
۱۸2۸۵7واحد رس��یدند که ب��ه ترتیب 
ب��ا ۰.۱66 درصد کاه��ش و ۱.6۳ درصد 
افزایش مواجه شدند. همچنین طبق آمار 
منتشر شده در مردادماه امسال حقیقی ها 
۵۰.2 درص��د و حقوقی ه��ا ۴9.۸ درصد 
س��هم و حق تقدم در ب��ورس خریداری 
کرده اند. شاخص کل بورس نیز با ۱7۰2 
 واح��د افزایش در مرداد امس��ال رش��د 
2.۱ درص��دی داش��ت. همچنین ارزش 
کل بازار س��رمایه در پنجمین ماه امسال 
۳2۵ه��زار و ۴۴میلیارد تومان، س��رمایه 
۳2۵ش��رکت ۱۴۱ هزار میلی��ارد تومان، 
س��ود پیش بینی ش��ده ۴۳هزار میلیارد 
تومان و متوس��ط P/E بازار 6.۵۳ مرتبه 

بوده است. 
بازدهی آیفکس به بیش از 8 درصد 

رسید
در هفته منتهی به ۱7 ش��هریورماه در 
حالی شاهد دومین عرضه اولیه فرابورس 
در س��ال جاری بودیم که اس��ناد خزانه 
تح��ت عنوان »س��خاب۵« نی��ز در بازار 
ابزاره��ای نوین مال��ی فراب��ورس ایران، 
پذیرش و سپس عرضه اولیه شد. شاخص 
ارتف��اع 9۴۸  در  ای��ران  فراب��ورس  کل 
واحدی مبادالت هفته را پایان بخش��ید 
و در حالی ۵ واحد افت را تجربه کرد که 
بازدهی آن نسبت به ابتدای سال به بیش 
از ۸ درصد رسید. نگاهی به دادوستدهای 
انجام ش��ده میان فعاالن بازار نشانگر آن 
اس��ت که یک هزار و ۳26 میلیون ورقه 
به��ادار به ارزش 7 ه��زار و ۸27 میلیارد 
ریال در بازارهای 9گانه فرابورس دس��ت 
به دس��ت ش��ده که در 2۸۳ هزار نوبت 
معامالت��ی ص��ورت گرفته اس��ت. از این 
می��ان 6۳9 میلیون س��هم به ارزش یک 
ه��زار و 9۵۳ میلیارد ری��ال در بازارهای 
اول و دوم م��ورد مبادله قرار گرفت و در 
بازار پایه نیز ۵6۸ میلیون سهم به ارزش 
۸۳۱ میلیارد ری��ال تغییر مالکیت یافت. 
همچنی��ن در بازار ابزاره��ای نوین مالی 
۱2۰ میلیون ورقه به��ادار به ارزش بالغ 
بر ۵ هزار میلیارد ریال نقل وانتقال یافت 
که بیش��ترین حج��م و ارزش مبادالتی 

در اختی��ار اوراق بده��ی ق��رار گرف��ت. 
بدی��ن ترتیب ۴ میلیون ورق��ه بدهی به 
ارزش ۳ ه��زار و 6۰۵ میلیارد ریال میان 
معامله گران دس��ت به دست شد. در این 
ب��ازار صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله و اوراق گواهی تس��هیالت مسکن 
نیز به لح��اظ حجم و ارزش مبادالتی در 

جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. 

هتل و رستوران؛ صدرنشین صنایع 
فرابورسی

در می��ان معام��الت خرد بازار س��هام 
و غیر س��هام، گ��روه هتل و رس��توران با 
در اختی��ار گرفت��ن ۱6درصد از س��هم 
مب��ادالت،  ارزش  از  ری��ال   ۴2۰ و  کل 
در صدر صنایع فرابورس��ی ق��رار گرفت 
ک��ه صدرنش��ینی این گروه تح��ت تأثیر 
عرضه اولیه س��هام نخس��تین هتل بازار 
س��رمایه در روز ۱2 شهریورماه بود. رتبه 
دوم به لحاظ بیش��ترین ارزش مبادالتی 
نی��ز به گروه فلزات اساس��ی تعلق گرفت 
که ۱۴درص��د از ارزش کل را در اختیار 
گرف��ت. در نهای��ت روز ۱2 ش��هریورماه 
مصادف ب��ا دومی��ن روز مبادالتی هفته 
ش��اهد مبادله بیش��ترین می��زان حجم 
وارزش معامالت��ی بودی��م، به طوری که 
در ای��ن روز ۳9۱ میلی��ون ورق��ه بهادار 
ب��ه ارزش ۳۱9 میلی��ارد ریال از س��وی 

سهامداران نقل وانتقال یافت. 

افت و خیزهای بازارهای کاالیی جهانی سبب شد

نوسان شاخص کل بورس تهران در کانال 83 هزار واحد

با افت دالر پس از جلس��ه بانک مرکزی 
اروپا و ضعیف تر بودن صادرات چین از آنچه 
قبال انتظار می رفت، بازارهای آسیایی اکثرا 
در قیمت پایین تر بس��ته شدند. به گزارش 
سی ان بی سی، یک روز پس از اینکه بانک 
مرک��زی اروپا اعالم کرد ن��رخ بهره خود را 
برابر صفر درصد حف��ظ خواهد کرد، دالر 

افت ش��دیدی از خود نشان داد و بازارهای 
آسیایی هم تحت تأثیر آن اکثرا در قیمت 
پایین تری بس��ته ش��دند. ش��اخص نیکی 
ژاپن ب��ا ۰.6۳ درصد افت، پس از اینکه به 
پایین ترین س��طح خود از ماه مه  رسید در 
رقم ۱927۴.۸2 بسته شد. داده های تولید 
ناخال��ص ملی ربع دوم ژاپ��ن، صبح دیروز 

منتش��ر شد و نشان داد که اقتصاد ژاپن به 
جای اینکه طبق آنچه پیش بینی می ش��د 
۴.۰درصد رش��د کند تنها 2.۵درصد رشد 
کرده اس��ت. در ش��به جزیره کره، شاخص 
 کوس��پی با ۱۱. ۰ درصد کاه��ش در رقم

 72. 2۳۴۳ بس��ته ش��د. در هنگ کن��گ 
ش��اخص هانگ س��نگ ۰.۴۸درصد رش��د 

داشت. در س��رزمین اصلی چین، شاخص 
ترکیبی ش��انگهای با پاک کردن سودهای 
قبلی دیروز دوباره به قیمت بس��ته ش��ده 
قبلی خ��ود، ۳۳6۵.۴۴۰6 رس��ید و بدون 
تغییر باقی ماند. شاخص شنزن با افزایش 
۰.۱۵9 درص��دی در رقم ۱97۵.۸69۳ به 

کار خود پایان داد. 

المانیت��ور طی گزارش��ی نوش��ت: نرخ 
باالی سود بانکی، نوسانات جهانی قیمت 
کااله��ا و دو نرخی ب��ودن ارز از عواملی 
هس��تند که به عنوان دالیل اصلی رش��د 
پایی��ن حج��م و ارزش معام��الت بورس 
تهران محسوب می ش��وند. بورس تهران 
در س��ال شمس��ی ای ک��ه از 2۱ مارس 
2۰۱۳ آغاز شد، بهترین عملکرد خود را 
در تاریخ ۵۰ س��اله اش به ثبت رساند، اما 
تا ژانویه 2۰۱۴، بورس تهران نتوانس��ت 
مجددا رکوردش��کنی کند یا حتی رکورد 
ثبت شده در سال قبل )۸9 هزار و ۵۰۰ 
واحد( را حفظ کند. به گزارش المانیتور، 
اف��ت ش��اخص ها در بازار ب��ورس حدود 
شش ماه پس از آن اتفاق افتاد که حسن 
روحان��ی برای نخس��تین بار به ریاس��ت 
جمهوری رس��ید. اکنون با گذشت بیش 
از س��ه س��ال و نیم از آن تاریخ، شاخص 
اصلی بورس تهران در زیر ۸۴ هزار واحد 
در نوسان اس��ت. نرخ باالی سود بانکی، 
نوسانات جهانی قیمت کاالها و دو نرخی 

بودن ارز از عواملی هس��تند که به عنوان 
دالیل اصلی رش��د پایی��ن حجم و ارزش 
معامالت بورس تهران محسوب می شوند. 
ب��ا این ح��ال، نظ��ارت س��وال برانگیز بر 
شرکت های عرضه شده در بورس نیز یک 
عامل اصلی اس��ت. با توجه به اینکه نرخ 
سود سپرده های بانکی بسیار باالتر از نرخ 
تورم است، سرمایه گذاران انگیزه چندانی 
برای ورود گسترده به بازار بورس ندارند. 
از س��وی دیگ��ر، پرداخت نرخ س��ود باال 
باب��ت اعتب��ارات گرفته ش��ده از بانک ها 
ی��ک هزین��ه عمده ب��رای ش��رکت ها به 
شمار می رود و این مستقیماً بر سوددهی 
ش��رکت ها تأثیر می گذارد، بنابراین نرخ 
س��ود بر میزان فعالیت اقتص��ادی تأثیر 
می گذارد و این حاش��یه س��ود شرکت ها 
را مح��دود می کن��د. ن��رخ باالی س��ود 
بدان معناس��ت که س��رمایه گذاران بابت 
س��پرده گذاری در بانک ها، س��ود باالتر و 
تضمین ش��ده ای را دریاف��ت می کنند. از 
س��وی دیگر، میزان بازدهی باالی اوراق 

قرض��ه نی��ز س��رمایه گذاران را تش��ویق 
می کن��د ت��ا س��هام خ��ود در ب��ورس را 
بفروش��ند و س��رمایه گذاری بیشتری در 
اوراق قرضه یا س��پرده های دولتی انجام 
دهند. بنابراین میزان باالی س��ود حاصل 
از حس��اب های س��پرده بانکی و صکوک  
)اوراق قرضه( یک��ی از دالیل عمده عدم 
اشتیاق س��رمایه گذاران به حضور فعاالنه 
در ب��ازار ب��ورس ایران اس��ت. قیمت در 
حال نوس��ان کاالها نیز تأثیری منفی بر 
میزان درآم��د بخش پتروش��یمی ایران 
دارد. بخش پتروش��یمی متش��کل از ۴۰ 
ش��رکت اس��ت و بی��ش از ۴۳ درصد از 
ارزش بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران را 
تشکیل می دهد. براساس گزارش ماهانه 
منتشر ش��ده توسط س��ازمان بورس در 
ب��ازه زمانی 22 مه  ت��ا 2۱ ژوئن، کاهش 
۱۳درصدی در قیم��ت نفت، تأثیر منفی 
7۰۳ واح��دی بر بورس ته��ران بر جای 
گذاشته است. همچنین تالش های دولت 
برای محدود ک��ردن افزایش ارزش دالر 

در بازار ارز بیش��تر به نفع وارد کنندگان 
تمام می ش��ود تا صادرکنندگان کاالهای 
ایران��ی. سیاس��ت بان��ک مرک��زی ایران 
در کنت��رل ک��ردن ارزش دالر، منجر به 
کاه��ش درآم��د پتروش��یمی ها و پایین 
آمدن میزان س��ود س��هام این شرکت ها 
در بین س��رمایه گذاران ش��ده اس��ت. به 
میزان س��وددهی ش��رکت های  ع��الوه، 
عرضه ش��ده در بورس ته��ران، به ریال و 
به دالر، به نحوی ناامید کننده به نقطه ای 
برگشته که در چهار و شش سال گذشته 
قرار داش��ت. این آمار نش��ان می دهد که 
این ش��رکت ها دوران س��ختی را سپری 
می کنن��د و تالش دارند به میزان س��ود 
برآورد ش��ده خود بابت هر سهم برسند، 
چه برس��د به اینکه بخواهند از این سود 
عبور کنند و به ارقام باالتری برس��ند. در 
واقع، این یکی دیگر از دالیلی اس��ت که 
س��رمایه گذاران در ماه های اخیر اقدام به 
خروج س��رمایه های خود از بورس تهران 

کرده اند. 

بازار سهام آسیایی با قیمت های پایین بسته شد

چرا رونق به بورس تهران بازنمی گردد؟ 

خبر

معافیت مالیاتی معامالت سهام به 
تقویت بازار سرمایه منتهی می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت مالیاتی 
معامالت سهام را در راستای تقویت بازار سرمایه دانست. 
به گزارش خانه ملت، رحیم زارع درباره تقویت بازار بورس 
گفت: اینکه بخشی از نقدینگی جامعه باید به بازار بورس 
سوق داده شود یک موضوع بدیهی در اقتصاد کشور است، 
البته باید انگیزه سرمایه گذاری در بورس نیز افزایش یابد. 
نماینده مردم آباده، بوان��ات و خرم بید در مجلس ادامه 
داد: مطرح ش��ده سازمان بورس موافقتی با سازمان امور 
مالیاتی داش��ته که س��هامدارانی که در معامالت سهام 
خود دچار زیان شده  اند، در زمان فروش سهام از مالیات 
معاف ش��وند که این موضوع در صورت عملی ش��دن به 
تقویت بازار س��رمایه کمک می کن��د. این نماینده مردم 
در مجلس دهم افزود: در س��ال های اخی��ر، اقداماتی در 
خصوص توس��عه بازار س��رمایه صورت گرفته و سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار باید با توجه به کاهش نرخ س��ود 
تالش کند بخش قاب��ل توجهی از نقدینگی های بازار به 
بازار بورس س��وق داده شود. زارع در ادامه افزود: از لحاظ 
قانونی منعی برای حضور خارجی ها در بورس وجود ندارد 
البته بدیهی است باید سرمایه گذاران خارجی قوانین ایران 
را رعایت کنند. س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: کاهش نرخ سود بانکی باید به این موضوع منتهی 
شود که بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه منتهی شود 
تا از این طریق ش��رایط برای رونق ش��رکت های تولیدی 
بورس��ی فراهم ش��ود. الزم به ذکر است شاپور محمدی 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشته است: 
موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که 
در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش 
از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در 

حال حاضر در توافق اولیه است. 

ساماندهی محصوالت کشاورزی با 
عرضه در بورس کاال

کارش��ناس بازار س��رمایه گفت ک��ه عرضه محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاالی ایران موجب شفافیت بیشتر 
قیم��ت محصول می ش��ود، به طوری که دولت هر س��اله 
محصوالت��ی همچون جو و گن��دم را به صورت تضمینی 
خرید می کن��د. محمد امیری گف��ت: ارزش معامالت در 
تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران نسبت به 
س��ال های 92 و 9۳ با افزایش چش��مگیری روبه رو بوده 
اس��ت، به طوری ک��ه ارزش معامالت تاالر کش��اورزی در 
س��ال 9۳ حدوداً 2 درصد ارزش کل معامالت بوده است 
درحالی که این میزان در سال 96 به حدود ۱۵درصد ارزش 
کل معام��الت بورس کاال در تاالر محصوالت کش��اورزی 
رسیده اس��ت. وی ادامه داد: عرضه محصوالت کشاورزی 
در بورس کاالی ایران موجب شفافیت بیشتر قیمت شده 
است، به طوری  که دولت هر ساله محصوالتی همچون جو 
و گندم را به صورت تضمینی خرید می کند. امیری با بیان 
اینکه بورس کاال توانسته به کمک دولت بیاید، عنوان کرد: 
با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشاورز جهت 
دریافت میزان مبلغ تضمینی اعالم شده از طرف دولت باید 

محصول خود را در بورس کاال عرضه کنند. 

شاخص اس اندپی افت کرد
با افت شدید شاخص شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل 
اپل و فیس بوک که باعث سقوط شدیدتر شاخص نزدک 
ش��د، ش��اخص بورس »اس اندپی ۵۰۰« با کمی کاهش 
ب��ه کار خود پایان داد. ب��ه گزارش مهر به نقل از رویترز، 
درحالی که س��رمایه گذاران با احتی��اط و نگرانی منتظر 
خسارات احتمالی توفان ایرما هستند که در مسیر حرکت 
به سوی فلوریدا قرار دارد و با افت شدید شرکت های بزرگ 
تکنولوژی مثل اپل و فیس بوک که باعث سقوط شدیدتر 
شاخص نزدک شد، ش��اخص بورس  »اس اندپی ۵۰۰« 
در معامالت روز جمعه با کمی کاهش به کار خود پایان 
داد. ش��اخص داوجونز نیز با کمک جهش ۴.۰ درصدی 
سهام شرکت بیمه تراولرز به صعود خود ادامه داد. سهام 
بیمه گرها به طور گس��ترده رشد کرد و پس از اینکه این 
اواخ��ر با نگرانی ها در جنوب ایاالت متحده برای برخورد 
ی��ک توفان قدرتمند دیگر بالفاصل��ه پس از اتمام توفان 
هاروی، شاخص بیمه داوجونز تحت فشار قرار گرفته بود، 
برخی از ضررها جبران شد و این شاخص 2.۱درصد رشد 
کرد. ایرما، یکی از قدرتمند ترین توفان های قرن اقیانوس 
اطلس، در مسیر خود به سمت فلوریدا، کوبا و باهاماس را 
درهم کوبید. این درحالی است که مقامات آمریکا درحال 
آماده س��ازی واکنش گس��ترده ای به این توفان هستند. 
کیت وارن، استراتژیست س��رمایه گذاری در ادوارد جونز 
گفت: با در نظر گرفتن نگرانی سرمایه گذاران درباره تأثیر 
توف��ان ایرما ب��ر فلوریدا و اینکه بعداً از آن مس��یر توفان 
به چه س��متی خواهد بود، آنها در ح��ال انتظار و نظاره 
شرایط هستند. میانگین صنعتی داوجونز با ۰.۰6 درصد 
افزایش به رقم 2۱797.79 رسید. اس اندپی ۵۰۰ با افت 
۰.۱۵درصدی به 2۴6۱.۴۳ رس��ید و ش��اخص ترکیبی 
نس��دق با س��قوطی ۰.۵9 درصدی به امتیاز 6۳6۰.۱9 
رسید. بخش تکنولوژی که امسال عملکردی بهتر از تمام 
بخش های دیگر داشت، ۰.9 درصد سقوط کرد؛ سهام اپل 
۱.6 درصد و س��هام فیس بوک ۱.۳ درصد از ارزش خود 

را از دست داد. 

نگاه

دریچــه

تأثیر متغیرهای جهانی بر بازار 
سرمایه

بخ��ش قابل توجهی از س��هام موج��ود در بورس 
ته��ران »کاال محور« و متاث��ر از قیمت های جهانی 
اس��ت و از آنج��ا ک��ه ای��ن قیمت ه��ا مخصوصا در 
صنعت فلزات اساس��ی و کانی های فلزی، رشد قابل 
توجه��ی در مدت اخیر داش��ته اند، رش��د قیمت ها 
 همچنان محتمل اس��ت. صنایع مس، فوالد، روی و 
س��نگ آهن جزو مواردی بوده اند که ظرف دو س��ه 
هفته اخیر پول زیادی به آنها تزریق ش��ده اس��ت و 
به نظر می رس��د اگر حجم نقدینگ��ی قابل توجهی 
وارد بازار شود، این گروه ها حتی می توانند به عنوان 
پیش��رو مطرح شوند. با توجه به فضایی که در حال 
حاضر موجود اس��ت و تغییر متغیرهای جهانی مثل 
ش��اخص دالر، تقاض��ای چین و دیگ��ر متغیرها در 
ای��ن حوزه، تصور می ش��ود در آینده قیمت ها بیش 
از زمان فعلی نیز رش��د داشته باشند. بازار در شش 
ماه��ه دوم به غیر  از قیمت کامودیتی ها، تا حدودی 
متاث��ر از قیمت دالر هم اس��ت. نگاه��ی به قیمت 
دالر در چهار س��ال گذشته نش��ان می دهد عمدتا 
اوج قیم��ت دالر برای اوایل س��ال جدید میالدی - 
حوالی دی و بهمن- و کف آن هم اواس��ط تابستان 
بوده اس��ت. یعنی اگر بخواهی��م خطی نگاه کنیم و 
 هم��ان روند ادامه پیدا کند، قاعدتاً باید یک رش��د
 ۱2 -۱۰ درصدی دالر را داش��ته باش��یم. لذا این 
مسئله هم کمک می کند به اینکه نگاه به بازار، نگاه 
مثبتی باش��د. گزارش عملکرد شش ماهه شرکت ها 
هم اگر بیاید، عملکرد ش��رکت های داخلی، پوشش 
بودج��ه ای را تأیید می کند، لذا به نظر می رس��د ما 
ش��ش ماهه دوم خوبی داشته باش��یم. االن بسیاری 
از فع��االن بازار س��رمایه روی فلزی ها، صنعت مس 
و ف��والد و اخیراً هم پاالیش��ی ها و نفتی ها ش��یفت 
کرده ان��د و از آنجا که قیم��ت ارز، پتروکاالیی ها را 
نیز تحت تأثیر قرار می ده��د، اینها هم دارند اخیراً 
مطرح می ش��وند و در کانون توجه فعاالن بازار قرار 

خواهند گرفت. 

مدیریت ریسک و پایداری بازار 
سرمایه

در راستای پایداری بازار سرمایه و همچنین مدیریت 
ریسک اعتباری، برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه 
کشور موضوع مدیریت ریسک ایفای تعهدات کارگزاران 
از طریق اعمال حد اعتباری در سامانه معامالت محقق 
شد. همواره بازارهای سرمایه با دو مسئله مهم مدیریت 
ریسک و پیوس��تگی و تداوم معامالت روبه رو هستند 
و هم��واره بای��د توجه کرد که چگونه در کنار رش��د و 
توس��عه بازار، تداوم پایداری و پیوس��تگی معامالت و 
ریس��ک اعتباری را مدیریت کنیم. همیش��ه به دنبال 
آن بودیم تا این دو مس��ئله مهم بازار سرمایه را کنترل 
کنیم. بر همین اس��اس بعد از گذشت ۵۰ سال از عمر 
بازار سرمایه س��رانجام با اعمال حد اعتباری، مدیریت 
ریس��ک ایفای تعهدات کارگزاران که ناش��ی از ریسک 
اعتباری است، محقق ش��د. این امر جز درسایه ایفای 
به موقع تعهدات و مدیریت ریسک اعتباری کارگزاران 
و مش��تریان محقق نمی شود. بر همین اساس ما از روز 
چهارش��نبه با توجه به کفایت سرمایه کارگزاران، برای 
ثبت سفارش��ات آنها در سامانه معامالت، حد اعتباری 
لح��اظ کردیم. همان گونه که اف��راد در همه بانک ها از 
اعتبار یکسان برخوردار نیستند و پس از اعتبار سنجی 
به آنها خدمات و تس��هیالت متفاوت ارائه می شود، ما 
نیز سعی کردیم حداقل یکی از آیتم های اعتبار سنجی 
را که کفایت س��رمایه کارگزاران است در بازار سرمایه 
لحاظ کنیم. افراد در کل بازار های مالی اعتبار س��نجی 
می شوند و با اعمال حد اعتباری، تعهداتی که کارگزاران 
برای خودشان ایجاد می کنند با میزان سرمایه و حقوق 
صاحبان س��هامی که دارند تناس��ب خواهد داشت. در 
فاز اول اجرا ممکن اس��ت با مش��کالتی روبه رو شویم 
و به دنبال این هس��تیم که مدل ف��وق را بهینه کنیم 
تا کارگزاران با مش��کل مواجه نش��وند و در عین حال 
مدیریت ریس��ک اعتباری نیز انجام ش��ود تا در سایه 
آن پای��داری و پیوس��تگی معامالت هم تداوم داش��ته 
باش��د. در بازار س��رمایه معامالت به صورت زنجیروار 
به هم متصل هس��تند و در صورتی که عمل تس��ویه 
وجوه و ایفای تعهدات به موقع انجام نش��ود در زنجیره 
معامالت خلل ایجاد می ش��ود و برای جلوگیری از این 
مشکل، اعمال حد اعتباری کارگزاران ضروری بود. باید 
معامالت بازار سرمایه در فضای امن انجام شود. اعمال 
حد اعتباری کارگزاران پس از بهینه س��ازی، مدیریت 
ریس��ک و پیوستگی معامالت را به همراه دارد و راهی 
برای افزایش امنیت بازار سرمایه است. انتظار این است 
که کارگزاران نیز در همین راستا نسبت به اعتبار سنجی 
مشتریان خود حساس بوده و در رابطه بین مشتری و 

کارگزار نیز ریسک اعتباری افراد مدیریت شود. 
منبع: سنا 
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فیب��ر نوری ک��ه محدودیتی در پهنای 
باند ندارد و سرعت های ۱۰۰ مگابیتی را 
نیز پوش��ش می دهد، در مقایسه با سیم 
مس��ی، هزینه های نگهداری و پشتیبانی 
ش��رکت های ارائه دهن��ده س��رویس های 
اینترنت��ی را کاهش می ده��د؛ به همین 
دلیل مس��ئوالن کش��ور به لزوم توس��عه 
آن تاکی��د دارن��د.  ب��ه گزارش ایس��نا، 
دس��تاوردی ک��ه تغییر فناوری از س��یم 
مس��ی به فیبر نوری ب��ه ارمغان می آورد 
این اس��ت که دیگر با محدودیت پهنای 
بان��د مواجه نخواهیم ب��ود. فیبر نوری با 
پهنای باند باال، فرصتی اس��تثنایی برای 
ارائه خدم��ات و کاربردهای جدید ایجاد 
کرده اس��ت. س��رویس هایی که بر بستر 
ای��ن فن��اوری ارائه می ش��وند، می توانند 
کیفیت زندگی ما را به نحو چش��مگیری 
ارتقا دهند، ارزش افزوده بیشتری نصیب 
ش��رکت های مخابرات��ی کنن��د و ت��وان 
آنها را برای گس��ترش خدم��ات پایه باال 
ببرند؛ هزینه های نگهداری و پش��تیبانی 
شرکت های ارائه دهنده س��رویس نیز به 

نحو قابل مالحظه ای کاهش می یابد. 

نامحدود بودن سرعت تبادل داده
نامحدود بودن س��رعت تب��ادل داده در 
بستر فیبر نوری، بهترین گزینه برای حل 

نیازه��ای ارتباطی دهه های آینده اس��ت. 
 FTTH فن��اوری فیبر من��ازل یا هم��ان
ب��ه دلیل عدم اس��تفاده از تجهیزات فعال 
در طول مس��یر نس��بت به خرابی مقاوم تر 
ب��وده و عیب یابی و رف��ع ایراد احتمالی در 
این فناوری بس��یار س��ریع تر و راحت تر از 
شبکه های مس��ی صورت می گیرد.  آنچه 
امروز در حوزه ICT مطرح اس��ت و روند 
آت��ی این صنع��ت را متوجه خ��ود کرده، 
افزایش ترافیک دیتا در دنیاست. هر چقدر 
جامعه به س��مت مصرف ویدئو سوق یابد، 
حجم تب��ادل ترافیک افزای��ش می یابد و 
باعث می شود تس��هیل تبادل ترافیک در 
کانون توجه قرار گیرد، بستری فراهم شود 
تا حجم ترافیک بیش��تری را از خود عبور 
دهد و مش��تری تصور نکند که با توجه به 
حجم باالی تقاضا در بخش دیتا، نمی تواند 

به نیازها و خواسته های خود دست یابد. 

 فناوری مورد نیاز بخش های 
ثابت و سیار

فیب��ر تنها فناوری اس��ت ک��ه می تواند 
ب��دون محدودی��ت تقاضای مش��تریان و 
حج��م ب��االی ترافیک دیتا را پش��تیبانی 
کند. از سوی دیگر، تلفن همراه نیز ناگزیر 
اس��ت از قابلیت های فیبر اس��تفاده کند؛ 
زیرا به بس��تری نیازمند اس��ت که بتواند 

بیشترین حجم ترافیک را پشتیبانی کند 
و از خود عب��ور دهد. بنابراین، فیبر نوری 
فن��اوری مورد نیاز در هر دو بخش ثابت و 
سیار است و اپراتوری مثل ما که در هر دو 
بخش فعال است باید به این موضوع توجه 
ویژه داشته باشد.  در فضاهایی از شبکه که 
نوس��ازی صورت گرفته و به  جای کابل های 
مسی از فیبر نوری استفاده  شده، با کاهش 
هزینه ها روبه رو هستیم؛ زیرا هزینه نگهداری 
از فیبر نوری به مراتب کمتر از کابل مس��ی 
است. در حال حاضر، تنها شرکت مخابرات 
ایران و شرکت ایرانیان نت، مجوز ارائه فیبر 
نوری در کش��ور را دارند. ش��رکت مخابرات 
ای��ران، چندی پیش پ��روژه FTTH با نام 
تجاری »تانوما« را به عنوان محصول جدید 
رسما رونمایی کرد. پروژه فیبر نوری زمینه 
تحول اساسی را در شبکه دسترسی شرکت 
مخاب��رات ایران فراهم کرده و دوران  گذار از 
ش��بکه های مبتنی بر مس به سوی تانوما و 

FTTH آغاز شده است. 

پنج سال زمان الزم برای 
ظرفیت سازی در کل کشور

در نخس��تین گام ب��رای یافت��ن ی��ک 
جای��گاه مناس��ب در حوزه فیب��ر نوری، 
مخاب��رات بای��د ش��هرها و به خص��وص 
شهرهای بزرگ و مراکز استان ها را تحت 

پوش��ش این ط��رح قرار دهد. براس��اس 
اطالعات س��ایت مخابرات ایران، در حال 
حاضر در هر نقطه ای که ظرفیت س��ازی 
شده و پوشش وجود داشته باشد مشتری 
می تواند از خدمات و سرویس های تانوما 
استفاده کند، اما تا ظرفیت سازی در کل 
کشور، حداقل پنج سال زمان الزم است. 
رس��ول س��راییان - مدیرعامل ش��رکت 
مخاب��رات ایران- با اش��اره ب��ه مزایای فیبر 
ن��وری بیان می کن��د: با فیبر ن��وری پهنای 
بان��د باال و نامحدود برای مش��تریان تجاری 
و خانگ��ی، تاخی��ر پایین و کیفی��ت باالی 
س��رویس، فن��اوری ام��ن، کاه��ش هزینه 
نگهداری و مصرف انرژی را خواهیم داشت. 
ای��ن کار با ب��ردن ی��ک پورتال ب��ه داخل 
مجموع��ه امکان پذیر اس��ت و کافی اس��ت 
یک بار فیبر ن��وری را داخل مجموعه ببریم 
و پس از آن هر س��رویس قاب��ل ارائه و این 
قابلیت مناسب فیبر نوری است.  او همچنین 
خاطرنش��ان می کند: با رسیدن فیبر نوری به 
منزل م��ردم امکاناتی از قبیل سیس��تم های 
 HD دوربین های مدار بس��ته، تلویزیون های
و k4، تعداد نامح��دود خط تلفن و خانه های 
هوشمند فراهم می شود. ظرف پنج سال آینده 
باید به جای س��یم تلفن در منازل مردم فیبر 
نوری جایگزین کنیم تا بتوانیم در این بس��تر 

خدمات مختلف ارائه کنیم. 

طبق آخرین اطالعات، شرکت مخابرات ایران حدود 
٦٥۰ میلی��ارد تومان در بخش تلفن ثابت با الوصولی 
مواج��ه ب��وده و ب��رای کاهش ای��ن رق��م برنامه های 

تشویقی برای مشترکان بدهکار تدوین کرده  است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اظه��ارات مس��ئوالن مخابرات 
گویای آن اس��ت که در هر دوره هزینه نس��بتا باالیی 
از پرداختی ه��ای م��ردم برای قبوض تلف��ن با تاخیر 
انجام می شود و پیش از این بیشترین حجم الوصولی 
مخابرات از مح��ل تلفن ثابت و مکالم��ات بین الملل 
به ش��رکت های مخابرات اس��تانی عنوان شده بود که 
ای��ن الوصولی ها هم در بخش دولتی و هم از س��وی 

مشترکان خانگی است. 
زمانی اگر مش��ترکان تلفن ثابت قبض های خود را 
حتی پس از قطع ش��دن تلف��ن پرداخت نمی کردند، 

تلف��ن آنها نی��ز قطع می ش��د، اما اکنون ای��ن قانون 
برداشته شده و همین موضوع مخابرات را در دریافت 
هزینه های مربوط به قبوض با مشکالت متعدد مواجه 
کرده اس��ت، تا جایی که به گفته مسئوالن مخابرات 
تنها در پایتخ��ت در هر دوره هزینه ه��ای میلیاردی 
الوصولی وجود دارد.  می��زان الوصولی های مخابرات 
در کل کش��ور و در اس��تان های مختلف ه��م از ۸ تا 
۲۴درصد متفاوت است و حتی در برخی استان ها این 
رقم به ٦درصد هم رسیده است. برخی الوصولی های 
مخابرات مربوط به س��رویس هایی است که شارژینگ 
آنالین ندارند که در این زمینه شرکت مخابرات ایران 
با شرکت ارتباطات زیرساخت وارد مذاکره شد تا این 
سیستم فعال شود.  براساس اطالعات نشریه ارتباطات، 
در ه��ر حال به گفته مس��ئوالن مخابرات، با توجه به 

پیگیری هایی که استان های مختلف داشته اند، شاهد 
کاه��ش این الوصولی ه��ا بوده ایم و حت��ی در برخی 
اس��تان ها این رقم به ٦درصد هم رس��یده است.  اما 
س��ال ۱۳۹۴ بود که مصطفی سیدهاش��می - رئیس 
وقت هیأت مدیره ش��رکت مخابرات ایران - با اش��اره 
به مطالبات ۷۰۰۰ میلیارد ریالی ش��رکت مخابرات از 
دولت و ملت، همه استان ها را مکلف کرد تا پایان آن 

سال، ۳۰درصد از این مطالبات را وصول کنند. 
ای��ن کار ب��ه دو روش می توانس��ت ص��ورت گیرد؛ 
یک��ی از این روش ه��ا، برنامه ریزی های خود اس��تان 
برای بازگش��ت الوصولی ه��ا و دومین روش، از طریق 
برون س��پاری ب��ود. به عن��وان مثال، ی��ک بانک تعهد 
می ک��رد تم��ام الوصولی ها را تا پایان س��ال به خزانه 

مخابرات بازگرداند و هزینه عملکرد خود را بگیرد. 

طلب 6۵۰میلیارد تومانی مخابرات از مردم

فیبر نوری، آینده گریزناپذیر مخابرات
اخبار

دستیار سیری در آیفون 8، با 
فشردن دکمه پاور فعال می شود

حتم��ا می دانید در آیف��ون ۷ برای دسترس��ی به 
دس��تیار صوتی اپ��ل باید دکمه هوم را نگه داش��ت. 
اکنون ش��ایعات اعالم می کند آیف��ون ۸ فاقد دکمه 
فیزیکی هوم اس��ت، پس فعال ش��دن دستیار سیری 
از طری��ق دکم��ه پاور انج��ام خواهد ش��د.  به تازگی 
اخباری منتش��ر ش��ده که اعالم می کند فعال شدن 
دکمه س��یری از طریق نگه داشتن دکمه پاور انجام 
 Hey می شود. البته اپل تمایل دارد کاربران با گفتن
Siri، ب��ه این دس��تیار صوت��ی دسترس��ی یابند، اما 
می توان با نگه داشتن دکمه پاور نیز این کار را انجام 
 داد.  هم اکن��ون دکمه پ��اور کاربردی های زیادی در

 آیف��ون ۸ دارد ک��ه از آن جمله می ت��وان به قفل و 
فعال س��ازی دوباره دستگاه اش��اره کرد. عالوه بر آن، 
قابلی��ت جدی��د پی��ام اورژانس��ی در iOS 11 نیز با 
همین دکمه فعال می ش��ود. پس این دکمه با کاربرد 
بیش��تری در اختیار کاربران خواه��د بود. هنوز هیچ 
یک از اخبار رسما تایید نشده و باید تا زمان رونمایی 
پرچمدار جدید اپل )روز ۱۲ سپتامبر( منتظر بمانیم. 

فریب سیستم تشخیص چهره 
گلکسی نوت 8 با یک عکس؟! 

پ��س از آنک��ه ویدئوی��ی مبنی بر اینکه سیس��تم 
تش��خیص چهره  گلکسی نوت ۸ با یک عکس فریب 
می خورد و قفل دس��تگاه را باز می کند منتش��ر شد، 

مشخص شد که این موضوع واقعیت ندارد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از وب سایت سام موبایل، 
هفته پیش ویدئویی در فضای مجازی منتش��ر ش��د 
 که نش��ان می داد سیستم تش��خیص چهره گلکسی 
ن��وت ۸ با یک عک��س فریب خورده و قفل گوش��ی 
را باز می کند. به دنبال این موضوع، وب س��ایت س��ام 
موبایل این مس��ئله را تحت بررسی قرار داده و اعالم 
کرده اس��ت که سیس��تم تش��خیص چهره گوش��ی 
پرچم��دار ن��وت ۸ سامس��ونگ با نش��ان دادن یک 
عک��س فریب نخورده و این موض��وع واقعیت ندارد.  
این وب سایت مراحل ذکر ش��ده در ویدئوی منتشر 
ش��ده را عینا تک��رار کرده و این آزمای��ش را با یک 
عکس صاف انجام داده اس��ت، اما در نهایت سیستم 
تشخیص چهره گلکسی نوت ۸ فریب نخورده است. 
این وب سایت همچنین خاطرنشان می کند که پس 
از ه��ر بار تک��رار این آزمایش، هش��داری در صفحه 
نمایش این گوشی هوشمند مبنی بر عدم شناسایی 
چهره نمایان می ش��ده اس��ت.  در حال حاضر هنوز 
معلوم نشده است افرادی که ویدئوی فریب سیستم 
تش��خیص چهره در گوش��ی پرچمدار سامسونگ را 
منتشر کرده اند، چطور توانس��ته اند این کار را انجام 
داده و به این نتیجه برسند. وب سایت سام موبایل از 
این غول تکنولوژی کره ای درخواست کرده است که 
در رابطه با این موضوع توضیح داده و در صورت عدم 
تأیید صحت این مطالب، به فریب سیستم تشخیص 
چهره در گلکسی نوت ۸ مهر بطالن بزند، اما تاکنون 
ش��رکت سامسونگ پاس��خ و توضیحاتی در این باره 

ارائه نداده است. 

 UFS 3.0 سرعت حافظه های فلش
به ۲.۴ گیگابیت بر ثانیه می رسد

 UFS در حال��ی  که اس��تفاده از حافظه های فلش
رفته رفته فراگیر ش��ده اس��ت، گفته می شود سرعت 
نسخه سوم این نوع حافظه  به ۲.۴ گیگابیت بر ثانیه 
می رس��د.  هرساله س��ازندگان تراشه های مختلف از 
جدیدتری��ن پردازنده های خود رونمایی می کنند که 
نس��بت به نسل قبلی عملکرد بهتر و مصرف کمتری 
دارن��د؛ ام��ا پردازنده ه��ا تنها عام��ل عملکرد خوب 
محصوالتی چون گوشی های هوشمند نیستند. یکی 
دیگر از مهم ترین عوامل موثر در س��رعت و عملکرد 
ب��دون مش��کل دس��تگاه های مختلف را بای��د انواع 

حافظه های به کار رفته در آنها بدانیم. 
در س��ال های اخی��ر کمپانی ه��ای مختلف تالش 
و  UFS 2.0 فل��ش  حافظه ه��ای  از   کرده ان��د 

 UFS 2.1 در محص��والت خود اس��تفاده کنند که 
به مراتب س��رعت خواندن و نوش��تن بیش��تری ارائه 
می کنن��د. از همی��ن رو باید در آینده  ش��اهد عرضه 
حافظه ه��ای UFS 3.0 باش��یم که گفته می ش��ود 
نسبت به UFS 2.1 دو برابر سرعت بیشتری دارند. 
JEDEC Solid State Techno -  ووسس��ه
ogy پیش بین��ی کرده اس��ت که حداکثر س��رعت 
حافظه ه��ای UFS 3.0 از ۱.۲ گیگابی��ت ب��ر ثانیه 
در حافظه ه��ای UFS 2.1 به ۲.۴ گیگابیت  بر ثانیه 
برسد. گفته می شود نس��ل جدید حافظه های فلش، 

نیمه دوم سال ۲۰۱۸ عرضه خواهند شد. 
در ح��ال حاضر چندین س��ایت تایوان��ی و چینی 
ش��امل Benchkife. info و CTimes گ��زارش 
کرده  اند ک��ه فرآیند دریافت الیس��نس حافظه های 
 Phison آغاز ش��ده و کمپان��ی تایوانی UFS 3.0
کار روی کنترلر UFS 3.0 را ش��روع کرده است.  با 
این اوصاف به نظر می رس��د نسل جدید حافظه های 
پرس��رعت حالت جامد طبق برنامه سال آینده وارد 
ب��ازار خواهد ش��د. بنابرای��ن می توانیم ش��اهد انواع 
گوشی، تبلت و دستگاه هایی باشیم که از تکنولوژی 

جدید بهره می برند و به مراتب سریع تر هستند. 

اخبار

گوگل پلی هم نرم افزارهای ایرانی را 
از فروشگاه مجازی خود حذف کرد

فروش��گاه مجازی نرم افزارهای اندرویدی گوگل پلی 
روز جمع��ه در تبعی��ت از تحریم های ۲۲س��اله دولت 

آمریکا علیه ایران، نرم افزارهای ایرانی را حذف کرد.  
به گفته تایلر کولیس، وکیل عضو موسس��ه حقوقی 
فراری اند اسوش��یتس که در زمینه تحریم های آمریکا 
تخصص دارد، این تحریم ها عمال تمامی معامالت بین 
ایران و آمریکا »ش��امل عرضه کاال، فناوری و خدمات« 

را شامل می شود. 
به گزارش دیجیاتو، فروش��گاه مج��ازی نرم افزارهای 
اندرویدی گوگل پلی روز جمعه در تبعیت از تحریم های 
۲۲ساله دولت آمریکا علیه ایران، نرم افزارهای ایرانی را 
حذف کرد. شرکت گوگل از طریق فروشگاه گوگل پلی 
به نرم افزارهای ایرانی خدمات هاستینگ ارائه می کرد. 
این مسئله موجب شده بود که گوگل ناقض تحریم های 
دول��ت آمریکا علیه ایران باش��د. پی��ش از این در ماه 
آگوس��ت ش��رکت اپل نیز اقدام به حذف نرم افزارهای 
ایرانی از فروشگاه اینترنتی نرم افزارهای خود کرده بود. 
کولیس افزود: »برای من روش��ن نیست که آنها چرا 

االن دست به این اقدام زده اند.«
در س��ال ۲۰۱۴، دولت باراک اوباما با صدور مجوزی 
جدید به ش��رکت هایی نظیر اپل و گوگل اجازه داد تا 
فروشگاه های عرضه نرم افزارهای خود را به روی ایرانیان 
باز کنند، اما این مجوز ش��امل خدمات هاستینگ ارائه 

شده به نرم افزارهای ایرانی نبود. 
به گفته کولی��س، تحریم هایی نظی��ر تحریمی که 
ش��رکت های آمریکایی را از ارائه خدمات هاستینگ به 
توسعه دهندگان نرم افزارهای ایرانی منع می کند  »واقعا 

تنها فعالیت های بی ضرر را محدود می سازد.«
ای��ن وکیل متخص��ص امور تحریم ه��ا تصریح کرد:  
»اگر شما امروز توییتر ایرانی ها را بخوانید می بینید که 
همه آنها برافروخته ش��ده اند. این کار آنها را عصبانی تر 
از ه��ر زمان دیگری کرده اس��ت. ای��ن کار واقعا حس 
دش��منی جوانان ایرانی را برمی انگیزد.« گوگل پلی در 
س��ال ۲۰۱۳ دسترس��ی خود ب��رای مصرف کنندگان 
ایرانی را فراهم س��اخت. ح��دود ٥۰درصد از جمعیت 
۸۰ میلی��ون نفری ایران را جوانان ۳۰ س��ال به پایین 
تش��کیل می دهند. حدود ۴۸ میلیون اس��تفاده کننده 
تلفن همراه هوش��مند در ایران وجود دارد و این ایران 
را به یک بازار جذاب برای خدمات تلفن همراه تبدیل 
می کند.  حذف نرم افزارهایی نظیر اسنپ از گوگل پلی 
احتماال مصرف کنندگان را به سمت استفاده بیشتر از 
اس��تارت آپ های ایرانی  نظیر کافه بازار تشویق خواهد 

کرد. 

جایزه ۲۰۰ هزار دالری سامسونگ 
برای کشف باگ در محصوالتش

شرکت سامسونگ اعالم کرد به افرادی که بتوانند 
در محصوالتش باگ کشف کنند، تا سقف ۲۰۰ هزار 

دالر جایزه خواهد داد. 
 ،theverge به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت
شرکت کره ای سامسونگ در بین رقبای خود آخرین 
شرکتی است که برنامه  کشف باگ در محصوالتش را 
به راه انداخته است. این شرکت اعالم کرده است به 
افرادی که بتوانند در محصوالت ساخت سامسونگ، 
مش��کالت امنیتی یا به اصطالح ب��اگ پیدا کنند، تا 

۲۰۰ هزار دالر جایزه اعطا خواهد کرد. 
در این اعالمی��ه، ۳۸ مورد از محصوالت گوش��ی 
همراه سامسونگ ش��امل این برنامه  می شوند؛ یعنی 
محصوالت��ی که همچن��ان به روزرس��انی های ماهانه 
توس��ط شرکت سامسونگ برای آنها منتشر می شود. 
از جمله دستگاه هایی که شامل این برنامه می شوند، 
می توان به گوش��ی های هوشمند سری گلکسی اس، 
گلکسی نوت، سری گلکسی A، سری گلکسی جی و 
تبلت های سری گلکسی تب اشاره کرد. عالوه بر این، 
گوشی های هوش��مند پرچمدار سامسونگ از جمله 
گلکسی اس ۸، گلکسی اس ۸ پالس و گلکسی نوت 
۸ نیز شامل برنامه کشف باگ سامسونگ می شوند. 

این غول تکنولوژی ک��ره ای همچنین اعالم کرده 
افرادی که بتوانند در س��رویس های دیگری همچون 
دستیار صوتی بیکسبی، سرویس پرداخت سامسونگ 
پی)Samsung Pay(، س��رویس حساب کاربری و 
سامسونگ پَس )Samsung Pass( مشکل امنیتی 
یا باگ کش��ف کنند هم ش��امل دریافت این جایزه 

خواهند شد. 
ب��ا توج��ه به درج��ه اهمی��ت مش��کالت امنیتی 
کشف ش��ده توس��ط کاربران و نحوه اثب��ات آن، این 
جایزه بین ۲۰۰ دالر تا ۲۰۰ هزار دالر خواهد بود. 

پیشتر شرکت مایکروس��افت نیز برای کشف باگ 
و مش��کالت امنیت��ی در سیس��تم عامل ویندوز ۱۰، 
تا س��قف ۲٥۰ ه��زار دالر جایزه تعیی��ن کرده بود. 
فیس ب��وک هم بدین منظور ب��ه تیم های تحقیقاتی 
و پژوهش��ی مبلغی را پرداخت می کن��د. گوگل نیز 
برنامه مش��ابهی برای کشف و یافتن باگ در سیستم 
امنیتی س��رویس های مختلف خ��ود راه اندازی کرده 
ب��ود. همچنین اپل هم در برنامه ای مش��ابه اقدام به 
یافتن باگ در محصوالتش کرده بود که البته شرکت 
و حض��ور در ای��ن برنامه نیاز به دعوتنامه از س��وی 
اپل دارد.  حاال این س��وال در ذهن پیش می آید که 
چرا شرکت های تکنولوژی چنین اقداماتی را در نظر 

گرفته و به هکرها جایزه می دهند؟ 

تازه های فنــاوری

موبایل ویوو V7 Plus معرفی شد؛ نمایشگر بدون حاشیه و سلفی ۲۴ مگاپیکسلی
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قیم��ت  افزای��ش  به دنب��ال 
خودروهای داخلی، بازار خودرو 
میل به کس��ادی گذاشت، حاال 
کارشناس��ان معتقدن��د دول��ت 
ب��ا تحری��ک اقتص��ادی نظی��ر 
نخری��م«  خ��ودرو  »کمپی��ن 
می توان��د خری��داران را به بازار 

خودرو بازگرداند. 
 به گزارش »شهر فردا«، بازار 
خری��د که این روزها دس��تمایه 
رکود ق��رار گرفته ش��امل حال 
ب��ازار خودرو هم ش��ده اس��ت، 
خروج خریداران از بازار خودرو 
وقتی پررنگ تر شده که به دنبال 
خودروه��ای  قیم��ت  افزای��ش 
داخلی  خودروس��ازان  وارداتی، 
نیز ب��ر طبل گران��ی کوفتند و 
همزمان با این جریان خریداران 

تصمیم به ترک بازار گرفتند. 
افزایش  معتقدند  کارشناسان 
داخل��ی  خودرو ه��ای  قیم��ت 
هرچن��د در زمان کاهش قدرت 
خری��د ص��ورت گرف��ت ام��ا با 
تحریک دولت امکان بازگش��ت 

خریداران وجود دارد. 
بهرام ش��هریاری، کارش��ناس 
صنع��ت خ��ودرو در خص��وص 
کیفی��ت  و  قیم��ت  تناس��ب 
خودروه��ای تولید داخل گفت: 
افزایش قیمت خودرو یک بحث 
نظری نیس��ت بلکه یک موضوع 
علمی اس��ت و باید متناسب با 
آن برخورد علمی صورت گیرد. 
برخی  ش��امل  قیمت  افزای��ش 
از عوام��ل اس��ت و آن عوام��ل 
باید شناسایی ش��ود که به چه 
افزایش  خ��ودرو  قیمت  دالیلی 

پیدا می کند. 
شهریاری با اش��اره به دالیل 

افزای��ش قیمت خ��ودرو اظهار 
داش��ت: مواد اولیه، دس��تمزد، 
حقوق و هزینه های س��ربار مثل 
بیم��ه، مالی��ات و . . . از جمل��ه 
عواملی هس��تند که در افزایش 
قیمت خودرو تاثیر گذار اس��ت. 
اگر مواد اولیه با قیمت مناس��ب 
به دس��ت خودروس��از برسد و 
خودروس��ازان مجبور به قرارداد 
با نیروی مازاد نباش��ند، قیمت 

خودرو کاهش پیدا می کند. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
به گونه ای  خودروس��ازان  شرایط 
اس��ت ک��ه قیم��ت خ��ودرو رو 
ب��ه افزای��ش اس��ت و در واق��ع 
ای��ن افزایش قیمت ه��ا از جیب 
مصرف کنن��ده هزینه می ش��ود. 
بنابرای��ن باید به اج��زای قیمت 
تمام شده توجه کنند نه به قیمت 
کلی. این در حالی اس��ت که باید 

به تیراژ تولید هم توجه کرد. 
این کارشناس صنعت خودرو 
افزود: قیمت تمام ش��ده خودرو 

مش��مول مواد اولیه اس��ت که 
باید مواد اولیه با قیمت مناسب 
به دس��ت  خودروسازان برسد و 
همچنی��ن بتوانند از هزینه های 
مازاد خالص  کارکنان  دستمزد 
شوند. از سوی دیگر بهره بانکی 
نیز از جمله هزینه های س��ربار 

خودروسازان است. 
شهریاری با بیان اینکه قیمت 
خودرو در کش��ور ما باالس��ت و 
این موضوع انکارناپذیری اس��ت، 
گفت: هنوز محصوالت داخلی  ما 
در حضور خودروس��ازان خارجی 
مطلوبی��ت خ��ود را پی��دا نکرده 
است. محصوالت خارجی از تنوع 
و آپشن های بیشتری برخوردار و 
مش��تری مدارتر هستند. بنابراین 
در چنین ش��رایطی می خواهند 
در عرص��ه رقاب��ت، خودروه��ای 
داخلی را با قیمت باالتری عرضه 
کنند، این در حالی است که قطعا 
متقاضی که در انتخاب آزاد است 
به سراغ انتخاب خودروی دیگری 

می رود. 
وی با اشاره به افزایش قیمت 
خ��ودرو و آین��ده ب��ازار اظهار 
داشت: به نظر من خودروسازان 
در ش��رایط حاضر از بن بس��تی 
رها می شوند و این بن بست این 
است که در انحصار دولت باقی 
مانده ان��د و امیدواریم با حضور 
این  از  خودروس��ازان خارج��ی 

انحصار بیرون آیند. 
ای��ن کارش��ناس خ��ودرو در 
خص��وص خودروس��ازی دولتی 
گف��ت: ای��ن قضی��ه مش��کالت 
مختلفی را به دنبال دارد، از جمله 
اینک��ه دس��توری کار می کنند و 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
منتخب دولت هستند و مشخص 
نیس��ت که چقدر قابلیت دارند و 
اگر هم قابلیت داش��ته باش��ند، 
چقدر به دنب��ال دغدغه های این 
صنع��ت هس��تند و در واقع ضرر 
و زیان این صنع��ت خیلی برای 
آنه��ا دارای اهمیت نیس��ت. این 

در حالی اس��ت که این معضالت 
با حضور خودروس��ازان خارجی 

برطرف می شود. 
شهریاری افزود: خودروسازان 
و  رون��د  تغیی��ر  ب��ا  خارج��ی 
واقعی  مفهوم  و  خصوصی سازی 
آن می توانن��د کم��ک کنند که 
بازار داخلی ه��م از تنوع تولید 
برخوردار شود هم بتواند دانش 
فنی و دانش مدیریت و طراحی 
را اجرا کن��د و در عین حال ما 
به بازار های خارجی دسترس��ی 
پی��دا کنی��م و به ای��ن ترتیب 
فوری  تغییر  قابلی��ت  می توانیم 
را داش��ته باشیم و خودروسازان 

رقابت پذیر شوند. 
وضعی��ت  خص��وص  در  وی 
اقتص��ادی جامعه و ع��دم توان 
خری��د خ��ودرو از س��وی مردم 
گفت: در گذش��ته کمپینی راه 
افت��اده بود که خودرو نخرید اما 
به محض اینکه دولت تمهیدی 
ب��ه خ��رج داد تا م��ردم قدرت 
خرید داشته باشند، آن کمپین 
شکست خورد و مردم به سمت 
خری��د خ��ودرو روی آوردند و 
ظ��رف دو روز بیش از 100هزار 
خری��داری  خ��ودرو  دس��تگاه 
کردن��د. در واقع م��ردم قدرت 
خری��د ندارند و بای��د به قدرت 
خری��د آنه��ا کمک ش��ود، این 
هم دس��ت بازار س��رمایه است. 
بای��د در این زمینه تس��هیالت 
خودروساز، با بهره پایین تر و در 
جهت تسهیل کردن خرید برای 
این  مصرف کننده صورت گیرد. 
دو حرکت بای��د همزمان انجام 
ش��ود تا م��ردم به ای��ن قدرت 

خرید برسند. 

براس��اس  گذش��ته  س��ال های  ط��ی 
مطالع��ات میدانی انجام ش��ده در داخل 
کشور مش��خص ش��د ۸0درصد آلودگی 
هوا در کالنش��هرها از جمله تهران ناشی 
از منابع متحرک اس��ت، بنابراین دولت با 
همکاری مجلس و سایر دستگاه ها، وضع 
قوانین جدید برای بهبود کیفیت وسایل 
نقلیه اع��م از خودرو و موتورس��یکلت را 

مورد توجه قرار داد. 
به گ��زارش »عصر خ��ودرو« به نقل از 
ایسنا، حذف موتورسیکلت کاربراتوری از 
چرخه تولید و ضرورت ارتقای س��وخت 
خودروها به اس��تاندارد ی��ورو4 از جمله 
تصمیمات دولتی اس��ت که طی دو س��ه 
س��ال گذش��ته اتخاذ ش��د. آنچه در این 
میان اهمیت دارد میزان اجرایی ش��دن 

این قوانین است. 
ح��وزه  فع��ال   - ایزانل��و   حس��ین 
محیط زیست و کارشناس حوزه خودرو- 
در این باره، اظهار کرد: استاندارد آلودگی 
وس��ایل نقلیه اعم از خودرو که یورو4 و 
موتورسیکلت که یورو3 است، بخش های 
مختلف��ی دارد که اج��رای کامل آن باید 

تحت نظارت کافی قرار گیرد. 
وی با اش��اره به جزیی��ات روند نظارت 
ب��ر تولید وس��ایل نقلیه در کش��ور گفت: 
منظ��ور  ب��ه  موتورس��از  و  خودروس��از 
حفاظ��ت  س��ازمان  از  تاییدی��ه   اخ��ذ 
محیط زیست برای کسب مجوز تولید یک 
م��دل، نمونه اولی��ه از محصول تولیدی را 
آماده و سیستم را روی آن نصب می کنند 
ت��ا پس از اخذ تاییدی��ه و اصطالحا تایید 

نوع، مجوز تولید انبوه را دریافت کنند. 

ضرورت بازرسی مکرر دستگاه های 
نظارتی از خط تولید

این فعال حوزه محیط زیست ادامه داد: 
اقدام بعدی پیش بینی شده در استاندارد، 
حصول اطمینان از تطبیق دس��تگاه های 
تولید ش��ده نو با نمونه  اولیه مورد تایید 
اس��ت. س��ازوکار  نظارتی  دس��تگاه های 
نظارت بر این بخش به این صورت اس��ت 
که دستگاه های نظارتی )سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و سازمان اس��تاندارد( با 
مراجعه مک��رر به خط تولی��د، نمونه ای 
را ب��ه صورت تصادف��ی انتخاب می کنند 

و مورد آزمایش ق��رار می دهند تا تطابق 
تولید انبوه با استاندارد را کنترل کنند. 

غفلت دستگاه های نظارتی از تست 
دوام

ایزانل��و در ادامه با انتقاد از مغفول ماندن 
تس��ت دوام در تولید وس��ایل نقلیه گفت: 
مسئله ای که در ایران حتی در مورد خودرو 
هم اجرا نمی ش��ود؛ بخش دوام پیش بینی 
شده در اس��تاندارد است. مفهوم استاندارد 
ی��ورو 4 این اس��ت که س��قف آالیندگی 
زیر حد یورو4 باید ت��ا 100 هزار کیلومتر 

پیمایش خودرو تضمین شده باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: از آنجا ک��ه اجرای 
روی  کیلومت��ر  ه��زار   100 پیمای��ش 
نمونه ه��ای ی��ک مدل خ��ودروی جدید 
پیش از کس��ب مجوز تولید بسیار زمانبر 
است در استاندارد پیش بینی شده جهت 
تس��ریع در فرآین��د صدور مج��وز تولید 
انب��وه، قرار ش��ده آلودگی خ��ودروی نو 
20درصد کمتر از سقف استاندارد باشد، 
اما این به این معنا نیس��ت که دس��تگاه 
نظارتی از حق خود ب��رای اجرای عملی 

آزمون های دوام 100 ه��زار کیلومتر در 
حین تولید انبوه صرف نظر کند. 

این فع��ال حوزه محیط زیس��ت تاکید 
ک��رد: دس��تگاه های نظارتی کش��ور برای 
اجرای کامل اس��تاندارد یورو 4 باید وسیله 
نقلی��ه را در پیمایش های مختلف مثل 10 
ه��زار کیلومتر، 50 ه��زار کیلومتر تا 100 
هزار کیلومتر تست کنند تا مطمئن شوند 
آلودگ��ی خودروه��ا حین تردد ب��ه دلیل 
کیفی��ت پایین و خراب��ی زودرس قطعات 
کنترل کننده آلودگی هوا افزایش نمی یابد. 

تست »تطابق تولید انبوه« در 
موتورسیکلت ها اجرا نمی شود

ایزانل��و با بی��ان اینکه تس��ت دوام در 
مورد خودرو به طور کامل مغفول اس��ت 
و ب��ه هیچ وجه اجرا نمی ش��ود، گفت: در 
مورد موتورس��یکلت حتی تس��ت تطابق 
تولید انبوه )COP( هم اجرا نمی ش��ود 
چه برس��د به تست دوام. در مورد خودرو 
تس��ت EOBD  )سیس��تم خودپای��ش 
عی��ب خودرو(، بحث پیچیده و مهم ترین 
بخش استانداردهای یورو4 به بعد است. 

ضعف سیستماتیک نظارت سازمان محیط زیست بر صنعت خودرو

چگونه خریداران به بازار خودرو بازخواهند گشت؟ 
اخبار

اعالم آمادگی کمیسیون صنایع 
مجلس برای جلوگیری از واردات 

خودرو
عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس دهم 
می گوی��د در صورت��ی که خودروس��ازان محصوالت 
به روز، باکیفیت و اس��تانداردی را برای عرضه با بازار 
داخل تولید کنند، کمیسیون صنایع آمادگی دارد در 
جهت حمایت از خودروس��ازان، از ورود خودروهای 
واردات��ی جلوگیری کند.  محس��ن کوهک��ن اظهار 
داش��ت: چنانچه خودروس��ازان با افزای��ش کیفیت 
تولیدات ب��ا کاهش تقاض��ا مواجه ش��دند، دولت با 
همراهی مجلس می تواند با کنترل بر جریان واردات 
و اختص��اص تعرفه های باالت��ر و ممنوعیت واردات، 
بازار خوبی را برای خودروس��ازان داخلی فراهم کند.  
وی تصری��ح ک��رد: البته این حمایت ه��ا در صورتی 
ت��داوم دارد که کیفیت و ارتقای اس��تانداردها محور 
حرکت خودروسازان بوده و با قدم گذاشتن در جهت 
کاهش هزینه ها نسبت به تولید محصوالتی با قیمت 

رقابتی اقدام کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: چنانچ��ه در جریان تالش و 
برنامه ریزی ش��رکت ها، کیفی��ت خودروهای داخلی 
به حدی برس��د که رضایت مش��تریان جلب ش��ود 
و همزم��ان قیمت تمام ش��ده خودروه��ا نیز کاهش 
یاب��د، قطعا خودروس��ازان بازار داخل س��هم مهمی 
از بازاره��ای منطق��ه و جهان را به دس��ت گرفته و 
ش��اهد بازار رقابتی در حوزه خودروس��ازی کش��ور 
خواهیم بود.  وی تاکید کرد: با اهتمام خودروسازان 
در طراح��ی و تولی��د پلتفرم ه��ای جدی��د و عرضه 
محصوالتی با کیفیت و به روز مس��لما دولت و مجلس 

حامی خودروسازان در این مسیر خواهند بود. 
نماین��ده لنج��ان در مجل��س ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: چنانچه کیفیت و استاندارد محور 
فعالیت صنعت خودروی ای��ران قرار گیرد، بی تردید 
دیگ��ر نگرانی نس��بت ب��ه تقاض��ا در ب��ازار و ورود 

خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت. 
کوهک��ن ب��ا اش��اره به برخ��ی ت��الش و اقدامات 
خودروسازان در سال های تحریم افزود: اینکه عنوان 
ش��ود هیچ  گام مثبتی در این صنعت برداشته نشده، 
قطعا بی انصافی در حق فعاالن در این عرصه اس��ت.  
وی اظه��ار داش��ت: صنعت خودروی ای��ران در این 
س��ال ها اقدامات موثری در تولید خودروهای جدید 
داش��ته، به طوری که امروز ش��اهد تن��وع بهتری در 

تولیدات خودروسازان هستیم. 
 

تولید اتوبوس افزایش یافت
در  اتوب��وس  ان��واع  تولی��د  امس��ال  مردادم��اه   
خودروس��ازان داخلی به طور میانگین 1۹۶.2درصد 
افزای��ش یافت.  به گ��زارش »عصرخودرو« به نقل از 
ایس��نا، در این م��دت تولید انواع اتوب��وس در ایران 
خودرو دیزل ب��ا افزایش 111.1درصدی همراه بوده 
و از 1۸ دس��تگاه در مردادماه س��ال گذشته به 3۸ 
دستگاه افزایش یافت.  تولید این محصول در پیشرو 
دیزل آس��یا نی��ز 50درصد افزایش یافت��ه و از چهار 
دستگاه در مردادماه 13۹5 به شش دستگاه رسید. 

مردادماه امس��ال تولی��د انواع اتوب��وس در عقاب 
افشان نیز صعودی بوده و با افزایش 2۶4.5درصدی 
از 31دس��تگاه در مردادماه س��ال گذش��ته به 113 

دستگاه افزایش یافت. 

تأثیر کاهش سود بانک ها بر شرایط 
فروش اقساطی و تقاضای بازار 

خودرو
یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است به هر 
میزان نرخ س��ود بانکی کاهش یابد، س��هم هزینه ها 
در قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش یافته و این 
جری��ان می تواند در ایجاد ش��رایط رقابتی بازار تاثیر 
بگ��ذارد.  امراهلل امینی با اش��اره به اق��دام دولت در 
کاهش نرخ س��ود بانک ها به تاثیر این اقدام بر هزینه 
تولید ش��رکت ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخشی 
از س��اختار مالی و هزینه تولید خودروسازان متاثر از 
نرخ بهره های بانکی اس��ت، به طوری که در ش��رایط 
کنونی این مس��ئله س��هم قابل توجه��ی در هزینه 
تولی��د ش��رکت ها دارد.  وی در ادامه ضمن تاکید بر 
لزوم کاهش نرخ س��ود به شکل واقعی، اظهار داشت: 
کاه��ش نرخ س��ود و بهره های بانک��ی هرچند اقدام 
مؤثری در فضای تولید است اما باید به صورت واقعی 
صورت گیرد.  وی افزود: با اعمال دس��توری کاهش 
نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیالت بانکی بعید است 
این قانون توس��ط بانک ها اجرایی ش��ود چرا که نرخ 
بهره های بانکی باید در یک بازار ش��فاف و در نتیجه 
عرضه و تقاضا کاهش یافته و به نقطه تعادل برسد. 
وی تصریح کرد: با اعمال نرخ دس��توری و اجباری 
کردن این قانون، به نظر می رس��د تبعاتی را در ادامه 
ش��اهد بوده و تس��هیالت به بخش های غیر رسمی با 

بهره های باال اختصاص یابد. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه باید کاهش نرخ س��ود با 
برنامه ری��زی و اقدام��ات کوتاه م��دت، میان م��دت و 
درازمدت همراه شود، تاکید کرد: از آنجا که ساختار 
بانک ها، س��اختار هزینه بری است از این رو نمی توان 
خیلی امید داشت که نسبت به کاهش سود سپرده ها 

و تسهیالت اقدام کنند. 

اخبار

 وقتی قانون زیر »برِف شادی«
محو می شود! 

هر روز صبح در ورودی های طرح زوج و فرد، ش��اهد 
عبور و مرور خودروهایی هس��تیم که هر یک به نوعی 
س��عی در اس��تتار پالک خود و عب��ور از دوربین های 
کنترل مکانیزه و ورود به محدوده طرح ترافیک دارند.  
یکی روِی پالکش »برِف شادی« می پاشد، دیگری تکه 
مقوایی بر پالکش می چس��باند و آن یکی، یک قطعه 
اسکناس 5هزار تومانی به موتورسیکلت سواری می دهد 
تا به پالک خودروی در حال حرکت بچس��بد تا راننده 

متخلف آن جریمه نشود. 
 البته بین متخلفان، فرق چندانی در ارتکاب به تخلف 
وجود ندارد. هم رانندگان خودروهای ارزان قیمت و هم 
رانندگان خودروهای گران قیم��ت، هر دو این کار را با 
افتخار و شجاعت تمام انجام می دهند.  در حالی شاهد 
این اقدام که مصداق وهن قانون و قانون شکنی در روز 
روش��ن محسوب می شود، هس��تیم که متاسفانه برای 
این مسئله، نه از جانب مسئوالن حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران و نه از جان��ب پلیس راهور، تدبیری 
اندیشیده نمی شود.  در ش��رایطی هر روز شاهد تکرار 
آموزش عملی زیر پا گذاش��تن قان��ون به کودکانی که 
شاهد اعمال و رفتار قانون شکنانه بزرگساالن در مقابل 
بی تفاوتی مسئوالن مربوطه هستیم که اقدامات پیش 
پا افتاده ای در قالب ش��وی خیابانی از س��وی سازمان 
حمل و نق��ل و ترافیک به نام آموزش و فرهنگ س��ازی 
ترافیک به فعالیت اصلی این سازمان تبدیل شده است. 

شناسایی الزامات و نیازمندی های 
موفقیت مدیریت راهبردی منابع 

انسانی در صنعت خودرو
ه��دف پژوه��ش حاض��ر، شناس��ایی الزام��ات و 
نیازمندی ه��ای موفقی��ت مدیریت راهب��ردی منابع 
انسانی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد در صنعت 
خودرو است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت 
مدیری��ت راهبردی منابع انس��انی، م��دل پارادایمی 
ارائه ش��ده توس��ط »اس��تراتوس و کوربی��ن« مورد 
 اس��تفاده قرار گرفت؛ در نهایت مدلی برای مدیریت 
راهبردی منابع انس��انی براس��اس شناسایی عوامل 
موفقیت ارائه ش��د. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه 
ب��ود؛ بدین ترتیب ک��ه با مدیران و خب��رگان حوزه 
راهبردی و مدیریت راهبردی منابع انس��انی صنعت 
خ��ودرو مصاحبه عمیق و نیمه س��اختاریافته صورت 
گرف��ت. نتای��ج تحلیل ها نش��ان داد از جمله عوامل 
کلی��دی که به موفقی��ت مدیریت راهب��ردی منابع 
انس��انی در س��ازمان های ایران��ی در صنعت خودرو 
منجر می شود، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، 
سیس��تم کنترل و انگیزش و مش��اوران متخصص و 
مجرب، هماهنگی و تعامالت درون سازمانی، ارتقای 
فرهنگ سازمانی، پویایی سیستم در محیط متغیر و 
بومی سازی راهبرد منابع انسانی بر پایه نظریه علمی 

و دیدگاه توسعه ای و راهبردی است. 

ثبت سند مالکیت خودرو و هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از جیب 

مردم رفت
به گزارش عیارآنالین، موضوع نقل و انتقال خودروها 
و ثبت سند مالکیت خودرو و وسائل نقلیه از موضوعاتی 
اس��ت که به مناقش��ه ای جدی میان پلی��س و کانون 
سردفتران در س��ال های اخیر تبدیل شده؛ مناقشه ای 
که در یک س��وی آن کانون س��ردفتران ق��رار دارد و 
مدعی اس��ت مردم باید نقل و انتقال خودروها را پس 
از اخذ برگ سبز مالکیت جدید توسط پلیس، در دفاتر 
اس��ناد رسمی ثبت کنند و از سوی دیگر پلیس مدعی 
اس��ت الزامی برای ثبت نقل و انتق��ال خودرو در دفاتر 
اس��ناد رسمی وجود ندارد و برگه سبز مالکیت خودرو 
که توس��ط پلیس صادر می شود به مثابه سند مالکیت 
قانونی است و ثبت نقل و انتقاالت در دفترخانه ها، یک 
دوباره کاری زائد است که تنها هزینه روی دست مردم 
می گذارد.  در میان این مناقشه که گاه به مشاجره و 
بعضا هم به منازعه کش��یده شده است، هر دو سوی 
ماج��را مواد قانونی را برای بر حق نش��ان دادن خود 
و محک��وم کردن طرف مقابل ردیف کرده و مردم را 
در می��ان بند و تبصره قانون��ی گرفتار کرده اند؛ یکی 
از م��اده 2۹ قانون رس��یدگی به تخلف��ات رانندگی 
می گوی��د و دیگری بند و تبصره های قانون ش��ورای 
انقالب، قانون مدنی و … را به رخ می کش��د و مردم 
را بیش از پیش در داالن تو در توی بند و تبصره های 
قانون��ی س��ردرگم می کنند. این در حالی اس��ت که 
حتی رأی هی��أت عمومی دیوان عدال��ت اداری که 
براساس ش��کایت کانون سردفترداران و دفتریاران و 
تعدادی دیگر از ش��کات علیه قس��متی از بخشنامه 
فرمان��ده نی��روی انتظامی در س��ال ۹2 در حمایت 
از بخش��نامه فرمانده نیروی انتظامی صادر ش��د نیز 
فصل الخطاب قرار نگرفت و این مناقش��ه ادامه یافت. 
رأیی که براس��اس آن، ش��کایت برای ابطال مصوبه 
بخش��نامه فرمانده وق��ت ناجا، عقی��م ماند و هیأت 
عموم��ی دیوان عدالت اداری، در رأی صادره تصریح 
کرد ک��ه نیروی انتظامی هی��چ تکلیفی برای داللت 
دادن مراجعان به دفاتر اس��ناد رسمی پس از صدور 

سند مالکیت و تعویض پالک، ندارد. 

تازه های خودرو

اوپل اینسیگنیا، نسخه ی GSi رونمایی شد



رئیس ش��ورای مرکزی کارآفرینان از پیگیری ها برای تأسیس سازمان ملی 
کارآفرینی تا آذر خبرداد و گفت که توسعه نهادهای مالی حمایت از کارآفرینی 

و صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر با جدیت پیگیری می شود. 
به گزارش مهر، حسین س��اح ورزی با اشاره 
ب��ه آخری��ن وضعیت تأس��یس »س��ازمان ملی 
کارآفرینی ایران« به عنوان یک تشکل خصوصی 
و حمایت از کارآفرینان گفت: در راستای اجرای 
ماده 5 قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار 
مبنی بر ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل ها برای 
فعالیت های اقتصادی، موافقت اصولی تش��کیل 
کانون ه��ای کارآفرینی اس��تانی از اتاق بازرگانی 
ای��ران دریافت ش��ده که ت��ا پایان آب��ان در این 
کانون ها در 31 استان کشور تشکیل خواهند شد. 
نایب رئیس اتاق بازرگان��ی ایران افزود: مجوز 
تأسیس سازمان ملی کارآفرینی نیز به عنوان یک 
تشکل ملی و باالدس��تی کانون های کارآفرینی 

اس��تانی دریافت ش��ده که در حال پیگیری تأسیس این سازمان تا پایان آبان 
ماه و اوایل آذرماه هستیم. وی درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای 
مرکزی کارآفرینان کشور گفت: در جلسات این شورا که به صورت ماهانه برگزار 

می شود، در خصوص فرآیند ثبت و تدوین اساسنامه فعالیت سازمان، ارتباط با 
مجلس شورای اسامی از طریق تعامل با فراکسیون کارآفرینی مجلس، تبادل 
نظر با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعامل با معاونت علمی 
و فن��اوری رئیس جمهور، نحوه تب��ادل نظر با 
نهادهای بین المللی بحث و بررسی شده است. 
رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور با بیان 
اینکه تدوین سازوکارهای تأسیس سازمان ملی 
کارآفرین��ی از اهم موضوعات قابل پیگیری در 
شورا بود، حمایت همه جانبه از استارت آپ ها را 
یکی از محوری ترین فعالیت های سازمان ملی 
کارآفرینی عن��وان کرد و گفت: در حال حاضر 
اس��تارت آپ های فعالی در کش��ور وجود دارند 
که در ش��روع فعالیت  آنها مانع تراشی می شود 
که امیدواریم س��ازمان بتوان��د در این زمینه با 
جدیت حمایت از ای��ن بخش را به عنوان یکی 
از اولویت ها در دستور کار قرار دهد. ساح ورزی 
بازگشایی مسیری برای حمایت از کارآفرینی را از اهداف دیگر و مهم سازمان 
ملی کارآفرینی عنوان کرد و گفت: تعریف کارآفرینی مبتنی بر خلق ایده همراه 

با پذیریش ریسک است که در این زمینه باید بتوان از این افراد حمایت کرد.

 دانش��گاه خات��م در ابت��کاری دیگر، ب��رای ایجاد زمینه ای مناس��ب 
برای بهره مندی از دانش اس��تادان بنام دانش��گاه های معتبر جهان و به 
اشتراک گذاری آخرین دس��تاوردهای علمی، اقدام به برگزاری سومین 

 )Summer School(  مدرسه تابس��تانی
کرده  است. 

به گزارش  »فرصت امروز«، در این مدرسه 
تابس��تانی که با عن��وان »اقتص��اد انرژی و 
محیط زیس��ت« از تاریخ 19 تا 21 ش��هریور 
1396 برگزار خواهد ش��د، 8 نفر از استادان 
مطرح در دانشگاه های معتبر ایران و جهان، 

حضور خواهند داشت. 
 Pro. Massimo همچ��ون  اس��اتیدی 
 Filippini، ، Pro. Cameron
 Hepburn، Jorge Vinuales، Pro.،
 Pro. Frank Wolak، Pro. Richard
 Eckaus، Pro. Paul Stevens،

از    Dr. Hossein Abdoh Tabrizi، Dr. Abbas Ghandi
 Stanford، Oxford، MIT، دانش��گاه های مطرح بین المللی مانند
Cambridge و... ب��ه انتق��ال دان��ش و تجربه های خ��ود در خصوص 

موضوع دوره خواهند پرداخت. 
عاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و اطاع از برنامه دقیق سخنرانی ها 
 www. pasargadschools. به وب سایت مدارس تابستانی به آدرس

com مراجعه فرمایند. 
گفتنی است در س��ال جاری دو مدرسه 
تابس��تانی دیگ��ر ب��ا موضوع��ات تجارت 
بین المل��ل )در رش��ته اقتصاد( و وارس��ی 
س��امانه های هم َرَوند )در رشته کامپیوتر( 
برگزار ش��د. همچنین در س��ال گذش��ته، 
یک مدرس��ه تابس��تانی با حض��ور 19 نفر 
از اس��تادان مطرح در دانش��گاه های معتبر 
 Stanford، ،جهان مانند دانش��گاه تهران
 LSE، Oxford، MIT، Emory،
 Arizona، Imperial College
 London، Uppsala University،
University of Illinois و... همچنین 
نهادهای معتبر مانند Bank of America و... در س��ه دوره طراحی 
بازار، سیس��تم های س��ایبری– فیزیکی و اقتصاد داده های بزرگ برای 

دانشجویان برگزار شده بود. 

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از تدوین راهبردهای طرح 
حمایت از کسب و کارهای مجازی در سینما خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد س��ینمایی فارابی، 
مدیرعام��ل بنیاد س��ینمایی فارابی با اش��اره به 
ضرورت پیوند فضای مجازی و کس��ب و کارهای 
س��ینمایی گفت: در ی��ک دهه اخی��ر به دلیل 
باال رفتن س��رعت رش��د اینترنت و پدید آمدن 
س��رویس های برخ��ط و جدی تر ش��دن بحث 
فرامکانی و فرازمانی داده ها، ش��اهد حضور بیش 
از پیش خدمات آناین در فضای مجازی هستیم 

که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. 
وی غفلت دس��ت اندرکاران سینما از خدمات 
اینترنتی را باعث عقب افتادگی صنعت س��ینما 
برش��مرد و اضاف��ه ک��رد: از جای��ی ک��ه قلمرو 
فعالیت های تخصصی حوزه سینما در پایگاه های 
اینترنتی فارس��ی زبان بس��یار کم رنگ است، یا 

توسعه و گسترش یافتگی در آنها به ندرت اتفاق می افتد به مرور زمان، فقدان 
اطاعات روشمند، اثربخشی آنها را از بین خواهد برد. 

تابش با اش��اره به نبود ش��ناخت و هدف گذاری صحیح در عرصه سینما به 

منظور بهره مندی در فضای مجازی، تأکید کرد: نبود ش��ناخت به مرور زمان 
باعث ش��ده اس��ت منابع موجود رو به افول گذاش��ته و دسترسی مخاطبان و 
فع��االن حوزه س��ینما ب��ه دارایی های ارزش��مند این صنعت س��خت تر یا با 

دشواری هایی روبه رو شود. 
تابش با اش��اره به تدوین طرح جامع سینما 
گفت: بنیاد س��ینمای فاراب��ی در دوره جدید 
فعالیت های خود و با تأکید بر گسترش نهضت 
تولید محتوا در کش��ور بر آن ش��ده است تا به 
منظور تحقق این راهبرد در سینمای کشور از 
ظرفیت های موجود ملی در راستای حمایت از 
خدمات و تولی��دات محتوایی بومی در فضای 
مج��ازی، ماموری��ت جدیدی را آغ��از کند که 
نقش اصلی بنیاد در این عرصه  »توانمندسازی 
و تسهیل گری کس��ب وکارهای نوپا و حمایت 
از متخصص��ان این ح��وزه و صاحبان ایده های 

خاقانه« است. 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تصریح کرد: تاش این مجموعه، تسهیل 
روند ایجاد، فراهم آوردن ش��رایط رشد و توسعه  فعالیت های مرتبط با صنعت 

سینما در زیست بوم مجازی است. 

گ��زارش اخیر هالیوود ریپورتر حکای��ت از آن دارد که اپل و آمازون درصدد 
تصاحب حق امتیاز 5 میلیارد دالری مجموعه جیمز باند ۰۰۷ هستند. 

به گزارش زومیت، پس از آنکه در سال 2۰15، اعتبار آخرین قرارداد مربوط 
ب��ه حق امتی��از مجموعه فیلم ه��ای جیمز باند 
۰۰۷ پای��ان یافت، گزارش ه��ای جدید حکایت 
از آن دارن��د که اپل، آمازون و ب��رادران وارنر در 
حال مذاکره بر سر حقوق تولید فیلم های آینده 
این مجموعه هستند. براساس گزارشی که هفته 
گذشته در وب سایت هالیوود ریپورتر منتشر شد، 
اضافه  ش��دن اپل به پروس��ه مذاکرات، کمپانی 
برادران وارنر را وادار کرده اس��ت تا ش��رکت های 
فیلمس��ازی Eon و MGM را ب��رای انعق��اد 
قرارداد تحت فشار بگذارد. منابع مدعی هستند 
که فراتر از موض��وع حق امتیاز، آینده مجموعه 
جیمز باند ۰۰۷ در خطر است. پس از آنکه دنیل 
کریگ اعام کرد که به  هیچ وجه قصد بازگشت 

 MGM ب��ه مجموعه جیمز باند و ایفای نقش مأمور ۰۰۷ را ندارد، ش��رکت
به تازگی موفق به جلب رضایت این هنرپیش��ه شد. گفته می شود فیلم بعدی 
از مجموع��ه جیمز بان��د، در تاریخ 8 نوامبر 2۰19  )1۷ آب��ان 1398( اکران 

خواهد شد. اپل در جریان تاش برای تصاحب حق امتیاز مجموعه جیمز باند 
۰۰۷، به  دنبال سود نیست. به موجب ایمیلی که در جریان هک  شدن سونی 
منتش��ر شد، مدیر ارشد کسب وکار سونی اعام کرده بود که جهت سودآوری 
35 میلیون دالری فیلم سینمایی جیمز باند: 
اسپکتر برای اس��تودیو، فروش کلی این فیلم 
باید به 1.1 میلیارد دالر می رسید، درحالی که 
فروش کلی این فیل��م 9۰۰ میلیون دالر بود. 
گفته می شود ارزش حق امتیاز مجموعه جیمز 
باند ۰۰۷ بین 2 تا 5 میلیارد دالر است. از بین 
مجموعه های سریالی سونی که ون امبورگ و 
ارلیکت، مدیران اجرایی جدید اپل مس��ئولیت 
آنها را بر عهده داش��تند، می ت��وان به مواردی 
 The Blacklist، Breaking Bad، مانن��د
 The Crown و   Better Call Saul
اش��اره کرد. از قراردادهای غیر معمول دیگری 
که این دو در آنها دس��ت داشتند، می توان به 
احیای Timeless پس از کنس��ل شدن آن توسط NBC، جابه جایی سریال 
Community از NBC ب��ه یاهو، Unforgettable از CBS به A&E و 

در نهایت Damages از FX به DirecTV اشاره کرد. 

جهتبهاشتراکگذاشتنآخریندستاوردهایعلمیسازمانملیکارآفرینیتأسیسمیشود

سومینمدرسهتابستانیدانشگاهخاتمآغازمیشود
اپلدرصددبهدستآوردنحقامتیاز۵میلیارددالریمجموعهماموریتجدیدبنیادفارابی؛حمایتازکسبوکارمجازی

فیلمهایجیمزباند

هنگامی که بحث از خدمات مس��افربری آناین می ش��ود، نام اوبر به عنوان 
پرچمدار این صنعت به ذهن خواهد آمد. این اس��تارت آپ آمریکایی در سال 
2۰۰9 و در سانفرانسیسکو کلید خورد، با این حال هرگز به آن شهر محدود 
نماند. امروزه اوبر بیش از 633 شهر مختلف را به تسخیر خود درآورده است. 
اگرچه در اغلب این شهرها نمونه های محلی اپ های مسافربری آناین وجود 
دارد، اما هیچ کدام به اندازه تاکس��یفای برای اوبر دردسر درست نکرده است. 
به نظر می رس��د کارآفرینان چینی با مشاهده درآمد 6.5 میلیارد دالری اوبر 
در سال گذشته میادی قصد سهم خواهی از بازار بزرگ مسافربری آناین را 
دارند. در این مقاله به قلم یترو مولن، خبرنگار CNN، به بررسی ابعاد مختلف 
این رقابت پرداخته شده است. تاکسیفای  )Taxify( نام یک استارت آپ در 
حوزه مس��افربری آناین است که از س��وی طراح های چینی به بازار معرفی 
ش��ده است. این اپ در ماه جاری میادی و برای نخستین بار در لندن شروع 
به کار کرده و به منظور جذب هرچه بیشتر مشتری سطح قیمت های خود را 
به مدت یک ماه نصف اوبر ارائه خواهد کرد. همچنین باید اشاره کرد که هنوز 
نرخ افزایش قیمت ها از س��وی مدیران این برند اعام نش��ده و این به معنای 
ثبات قیمت های تاکسیفای در دو ماه پیش رو خواهد بود. اگرچه در ابتدا انتظار 
می رفت پس از طرح ویژه یک ماهه قیمت های تاکسیفای همتراز اوبر شود، با 
این حال طبق اعام مدیران این برند پس از پایان این طرح همچنان س��طح 
قیمت های تاکس��یفای 1۰درصد ارزان تر از اوب��ر خواهد بود. همه این ایده ها 
نش��ان دهنده عزم راس��خ چینی ها برای تصاحب جایگاه نسخه آمریکایی در 
بازارهای جهانی است. در همین راستا مارکوس ویلیگ، مدیرعامل تاکسیفای، 
در مصاحبه با CNN این گونه اظهارنظر کرد: »من گمان می کنم ما از مزیت 
بسیار بزرگی برخورداریم و آن دومین بودن در کسب وکارمان است. این به آن 
معناست که ما از بازاری که یک برند دیگر تأسیس کرده سود خواهیم برد و 
هزینه های راه اندازی چنین بازاری را پرداخت نخواهیم کرد.« ویلیگ در ادامه 
افزود: »با کار، خاقیت و تاش برای کس��ب رضایت بیشتر مشتری می توان 
به راحتی در چنین بازارهایی جایگاه نخس��ت را به دست آورد.«نکته مهم در 
مورد انتخاب لندن مش��کاتی اس��ت که اوبر در این بازار با آنها دست وپنجه 
نرم می کند. خس��ارت هایی که در این بازار متوجه اوبر ش��د در نهایت باعث 
اخراج تراویس کاالنیک، مدیرعامل س��ابق اوبر از سوی سهامداران شد. ماجرا 
از آنجا شروع شد که تیم مدیریتی کاالنیک موفق به حل وفصل بحران ناشی 
از گزارش آزار و اذیت جنسی مسافران از سوی برخی رانندگان شرکت نشد. 
این امر لطمه س��نگینی بر اعتبار اس��تارت آپ 68میلیارد دالری وارد کرد و 
باعث اخراج مدیرعاملش شد. با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب لندن بیشتر 
یک زورآزمایی از س��وی برند چینی اس��ت. آمار و ارقام نیز از موفقیت نسبی 
تاکس��یفای در جلب نظر کاربران لندن حکایت دارد. نگاهی به ترندهای ماه 
جاری فروش��گاه اپل که تاکس��یفای در صدر آن جای دارد به خوبی این ادعا 
را تأیید می کند. اگرچه روابط عمومی تاکس��یفای پیش از ش��روع به کار این 
نرم افزار خبر از درخواس��ت صدها راننده برای همکاری داد، با این حال شروع 
کار با مشکاتی همراه بود. مشکل اصلی در زمینه کمبود رانندگان این اپ در 
مقایسه با اوبر است که موجب تأخیر چند دقیقه در پاسخگویی به مشتریان 
می ش��ود. سخنگوی شرکت در واکنش به این تأخیرها آنها را طبیعی قلمداد 
کرده است: »در ابتدای راه چنین اختال هایی طبیعی است. انتظار داریم در 
هفته های پیش رو به سرعت بر تعداد راننده های تاکسیفای افزوده شود. آمارها 

نیز حاکی از افزایش چندصد نفری رانندگان در هر 2 ساعت است.« 

البته به گفته س��خنگوی تاکس��یفای تأخیر این اپ تنه��ا در برخی از نقاط 
گزارش ش��ده و در مکان های پرتردد رقابت س��ختی بین آنها و اپ های مشابه 
جاری است. اگر بخواهیم تاریخچه ایده تاکسیفای را جست وجو کنیم، باید به 
س��ال 2۰13 و کشور اس��تونی بازگردیم. این اپ چینی فعالیت خود را در بازار 
استونی و با ترمز روی ارائه قیمت های کمتر شروع کرد. با این حال تاکسیفای 
تنها به فکر مس��افران نیس��ت و رضای��ت رانندگان را نیز مدنظ��ر دارد. بر این 
اس��اس ضمان��ت و مدارک کمتری از رانندگان متقاضی ب��رای همکاری با این 
اس��تارت آپ دریافت می شود. آغاز به کار اپ چینی درس��ت روزی بود که دارا 
خسروشاهی به عنوان مدیرعامل جدید اوبر کار خود را آغاز کرد. این هماهنگی 
به هیچ وجه تصادفی نیس��ت و حاوی پیام خاصی از سوی رقبای چینی است. 
پیش بینی می شود مدیرعامل جدید اوبر به بحران باارزش ترین استارت آپ دنیا 
در لندن پایان دهد. اگرچه ظاهراً بحران جدید اوبر نه نارضایتی مسافران، بلکه 
رش��د و توسعه رقیب چینی خواهد بود. براساس گزارش رسمی روابط عمومی 
تاکسیفای این اپ در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون مسافر روزانه در 19 کشور 
آمریکای مرکزی و آفریقایی دارد. همچنین تاکسیفای وعده افتتاح فاز پاریس 
را تا پایان س��ال جاری میادی داده است. صرف نظر از تمامی آمار و ارقام ارائه 
شده و وعده های مسئوالن تاکسیفای نکته اصلی در نحوه سازماندهی این برنامه 
با سطح درآمد پایین تر نسبت به تمامی رقباست. در این زمینه ویلیگ پرده از 
برنامه بلند مدت ش��رکت برداشته اس��ت: »ما ترجیح می دهیم در بلندمدت به 
جای درآمد بیش��تر رانندگان خوش��حال از درآمد مناسب و مسافران راضی از 
قیمت پایین را داش��ته باش��یم.« البته این به معنای زیان دهی این اپ نیست. 
آمارهای رس��می حاکی از س��وددهی این برند در 12 ماه اخیر است. ماجرای 
توسعه سریع تاکسیفای در سراسر جهان نکته دیگری است که باید به آن توجه 
کرد. در واقع عاوه بر طراح های چینی خبر س��رمایه گذاری دیدی چوس��ینگ 
در این س��یر توسعه تأثیرگذار بوده اس��ت. دیدی چوسینگ نام شرکتی است 
که چندی پیش موفق شد اوبر را در بازار چین شکست دهد. با توجه به سابقه 
درخش��ان دیدی در این زمینه انتظار می رود روزهای سختی برای مدیران اوبر 
در راه باشد. البته این امر به طور قطع به سود مسافرها خواهد بود که خدماتی 
بهتر و ارزان تری را تجربه خواهند کرد. در سوی دیگر این رقابت اوبر با اطمینان 
بر کیفیت خدمات خود مصمم به جبران شکست در بازار چین است. سخنگوی 
این استارت آپ آمریکایی در زمینه رقابت با تاکسیفای این گونه اظهارنظر کرده 
است: »ما با مشکات زیادی در بازار لندن مواجه هستیم. با این حال نگاهی به 
آمارهای مختلف نشان دهنده کیفیت خدمات ماست. هر جای لندن که باشید 
تنها 3 دقیقه انتظار برای رس��یدن تاکس��ی را تجربه خواهی��د کرد.« عاوه بر 
ای��ن مدیرعامل اوب��ر نیز رقابت را محرکی در راس��تای بهبود اجباری خدمات 
توصیف کرده است: »هنگامی که در یک بازار بی رقیب باشید، تمایل به ارتقای 
کیفیت بخش های مختلف کسب وکار چندان قوی نیست. حضور رقبای مصمم و 
جدی باعث فشار بیشتر به منظور توسعه کسب وکار خواهد شد.« آنچه مشخص 
اس��ت، آغاز رقابتی فشرده در بازار مسافربری آناین با ورود کارآفرینان چینی 
اس��ت. با این حال سرنوش��ت این رقابت به متغیرهای گوناگونی بستگی دارد. 
مش��کل کوتاه مدت اوبر غلبه بر بحران ایجاد شده در بازار لندن و جلوگیری از 
گس��ترش آن در سایر شهرهاست. در بلند مدت نیز این اپ باید راهکاری برای 
مقابله با قیمت های پایین رقبایی مانند تاکس��یفای پیدا کند. در س��وی دیگر 
میدان تاکسیفای نیز در کوتاه مدت باید به فکر افزایش تعداد رانندگانش باشد. 
همچنین در بلند مدت این اس��تارت آپ چین��ی نیازمند طرحی پژوهیده برای 

افزایش سطح قیمت ها به گونه ای که مزیت رقابتی اش از بین نرود، است. 
CNN:منبع

توسعه  زیرساخت یکی از اساسی ترین مراحل پیشرفت دنیای دیجیتال است. 
این صنعت گردش مالی تریلیون دالری دارد و فعالیت در آن، از پتانسیل مالی 

باالیی برخوردار است.
به گزارش زومیت، در 2۰ س��ال گذش��ته بیش از یک تریلی��ون دالر برای 
توس��عه  زیرساخت هزینه شده و می توان گفت این صنعت بسیار پرسود بوده 
است. زیرس��اخت فناوری اطاعات همه چیز را در دنیای ما تغییر داده است. 
پتانس��یل های موجود برای سال های آینده، نش��ان می دهند که این بخش از 
دنیای فناوری هنوز جای زیادی برای فعالیت دارد و با تمرکز بر زیرساخت های 

فیزیکی، می توان درآمد هنگفتی به دست آورد.
سرعت پیشرفت زیرساخت فیزیکی به اندازه  زیرساخت دیجیتال نبوده است. 
در حال حاضر زمینه ها برای پیوند دنیای فیزیکی و دیجیتال ما فراهم شده اما 
زیرس��اخت ها برای تکمیل این فرآیند نیاز به به روزرسانی اساسی دارند. وقتی 
این به روزرس��انی ها انجام ش��ود، س��اختمان ها قوی تر و هوشمندتر می شوند، 

جاده ه��ا قابلیت تردد خودروهای 
بدون سرنشین را فراهم می کنند 
و ش��هرها برای مقابل��ه با بایای 
طبیعی مانند زلزله و توفان مقاوم 

می شوند.
ارزش آفرین��ان  خوش��بختانه، 
و اس��تارت آپ های متع��ددی در 
س��ال های اخیر به وجود آمده اند 
که ب��ر این ادغام و ترکیب دنیای 
فیزیکی  و زیرس��اخت  دیجیتال 
تمرکز کرده اند. ارزش آفرینانی که 
قصد دارند به این صنعت پرسود 
و مفید وارد ش��وند، باید در یکی 
از س��ه حوزه  زیر تخصص داشته 
باش��ند: فناوری ه��ای دیجیتال، 
فناوری مواد و هوش مصنوعی و 

روباتیک.
فناوری های دیجیتال

به طورکلی اس��تفاده از فناوری 
دیجیتال در دنیای زیرساخت به 
معنای استفاده  هوشمندانه از این 

فناوری ها در س��اخت همه چیز از جاده ها گرفته تا خانه ها و تأسیسات شهری 
است.

واژه  هوش��مندانه یا »Smart« نقش مهمی در این فرآیند دارد. هوش��مند 
شدن زیرس��اخت ها تغییرات جذابی در سبک زندگی مردم به وجود می آورد. 
آپارتمان ش��ما قبل از رس��یدن تان به منزل مطلع می شود و نه تنها چراغ ها را 
روش��ن می کند، بلکه می تواند دما فضای خانه را به مقدار مطلوب برس��اند و 
قهوه آماده کند. در محل کار می توانید با اس��تفاده از گوش��ی هوش��مند خود 
یک قرار ماقات تنظیم کنید و در عین حال اتاق کنفرانس را نیز رزرو کنید، 
تکنول��وژی الزم را در ات��اق را راه ان��دازی کنید و برای خ��ود و مهمانان، ناهار 
سفارش دهید. تمام این اتفاقات در کنار کاهش مصرف انرژی، افزایش درآمد و 

ایجاد زمینه  های شغلی جدید رخ خواهد داد.
دان باتلر، مدیر تیم فناوری و ارتباطات شرکت WSP که در زمینه  مشاوره  
زیرس��اخت فعالیت می کند، معتقد است فناوری نه تنها پس از ساخته شدن، 

بلکه در تمام چرخه  حیات زیرساخت نقش مؤثری خواهد داشت. فناوری های 
دیجیتال از ابتدای طراحی تا س��اخت و بازرسی س��اختمان ها را مورد تحول 

قرار می دهند.
فناوریمواد

وقتی صحبت از برنامه ریزی برای س��اخت می شود، انتخاب مواد نیز بسیار 
مهم خواهد بود. ش��رکت های زیادی در حال تحقی��ق و کار برای بهبود مواد 
استفاده شده در ساختمان ها هستند. آنها تاش می کنند موادی برای ساختن 
خانه های مقاوم، س��بک و دوستدار محیط زیست تولید کنند. به عنوان مثال، 
نانوتکنولوژی می تواند استحکام بتن را باال ببرد و حجم مورد نیاز آن را کم کند.

دکتر جواد مستقیمی، پروفسور مهندسی مکانیک دانشگاه تورنتو، در حال 
مطالعه  فواید نانوتکنولوژی در تولید مواد ساختمانی است. یکی از فناوری هایی 
که او کشف کرده، استفاده از تیتانیوم اکسید در ابعاد نانو است تا بتوان سطوحی 

خودتمیزشونده با پوشش متالیک تولید کرد.

هوشمصنوعیوروباتیک
رو،  پی��ش  س��ال های  در 
فناوری های��ی مانن��د پهپاده��ا، 
و  ق��وی  روباتی��ک  بازوه��ای 
ماش��ین  آالت اتوماتی��ک ک��ه به 
ش��رایط آب و هوای��ی واکن��ش 
نش��ان می دهند، نقش مهمی در 
س��اخت و س��از خواهند داشت. 
روبات های آینده خواهند توانست 
در زمینه هایی که نیروی انسانی 
قدرت الزم را در ساخت ندارد، به 

کمک انسان ها بیایند.
 Gramazio شرکت سوئیسی
برنام��ه ای  در   & Kohler
آزمایشی توانسته است به کمک 
برجی کوچک  پرنده،  روبات های 
بس��ازد. ه��دف ای��ن آزمای��ش 
بررس��ی هم��کاری پهپاده��ا در 
تولی��د س��اختمان بوده اس��ت. 
در فرآینده��ای آین��ده، روبات ها 
عملیات تخریب و ساخت را انجام می دهند، پهپادها نقش ناظران ساختمان را 
ایفا می کنند و هوش مصنوعی نقش هماهنگ کننده  فعالیت ها و تنظیم فرآیند 

انتقال و جابجایی مواد را بر عهده خواهد داشت.
در آینده  صنعت زیرس��اخت، صرف نظر از هر یک از بخش های گفته ش��ده، 
هزینه  تولید و توسعه کاهش پیدا خواهد کرد، کارایی فرآیندها بیشتر خواهد 

شد و زندگی مردم هماهنگی بیشتری با سازه های فیزیکی خواهد داشت.
صنعت توسعه  زیرساخت متکی به فناوری، هنوز در مراحل ابتدایی است و 
پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری و رشد دارد. مانند صنایع فین تک و فناوری 
پزشکی، این صنعت نیز پس از رشد شاهد ظهور شرکت هایی بزرگ خواهد بود 
که نقشی مهم در طول سالیان دراز و نسل های مختلف بشر خواهند داشت. در 
آینده  ساخت و ساز، مانند امروز که نمی توانیم دنیای بدون اینترنت را متصور 

شویم، نخواهیم توانست دنیایی بدون خانه های هوشمند را تصور کنیم.
FORBES:منبع
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دریچهنگاه

فیس ب��وک ب��رای رقابت با نتفلیک��س و آمازون، قصد س��رمایه گذاری یک 
میلیارد دالری جهت تولید محتوای ویدئویی دارد. 

ب��ه گزارش زومیت، مدتی اس��ت که از جاه طلبی ه��ای فیس بوک در زمینه 
تولی��د محتوای ویدئ��وی اختصاصی آگاهی داریم. ماه گذش��ته، این ش��بکه 
اجتماعی کلید Video را با تبی موس��وم به Watch جایگزین کرد که قرار 
اس��ت نقش لندینگ پیج را برای برنامه ه��ای تلویزیونی اختصاصی فیس بوک 
ایف��ا کند. در آن زمان از میزان جدیت غول دنیای فناوری در خصوص پروژه 
جدیدش اطاعی نداشتیم، اما اکنون براساس گزارش جدیدی از وال استریت 
ژورنال، می دانیم که فیس بوک قصد س��رمایه گذاری یک میلیارد دالری روی 

پروژه تولید محتوای ویدئویی خود دارد. 

احتمالسرمایهگذارییکمیلیارددالری
فیسبوکبرایتولیدمحتوایویدئویی

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت دولت به منظور اش��تغال زایی باید 
نسبت به رفع موانع کارآفرینان و بخش های مربوط به تامین اجتماعی، مالیات ها و بانک ها 
اقدام کرده و آن را مورد بازنگری قرار دهد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدعلی 
پورمختارگفت: عمده ترین موانعی که برای کارآفرینان، که نقش مهمی در ایجاد اشتغال 
دارند، وجود دارد باید رفع ش��ود. در این زمینه قوانینی مانند رفع موانع تولید و بهبود 
فضای کس��ب و کار نیز تدوین شده اس��ت. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 
ش��ورای اس��امی افزود: در حوزه مالیات ها و مسائل مربوط به تامین اجتماعی هم باید 
دولت رویکرد جدید و نو اتخاذ کند تا بخش��ی از این فش��ارها کم و موانع و مشکاتی 
که وجود دارد، برطرف شود، این مسئله یکی از دالیلی است که انگیزه کمتری را برای 

سرمایه گذاران ایجاد می کند که به سمت کارآفرینی و تولید بروند. 

لزومبهکارگیریقوانینرفعموانع
تولیدوبهبودفضایکسبوکار

ترجمه:علیآلعلی
کارشناسکسبوکار



در ش��ماره قبل گفتیم در عصر دیجیتال، 
راه ان��دازی کمپین تبلیغ��ات آنالین موفق 
 برای کسب وکارهای کوچک ضروری است. 
کس��ب وکاره��ای کوچ��ک ب��رای یافت��ن 
مش��تریان جدید و کس��ب موفقیت بیشتر 
نی��از به تبلیغات آنالین دارند. برای تبلیغات 
آنالی��ن گزینه ه��ای مختلفی پی��ش روی 
شماست؛ رسانه های پولی، پرداخت در ازای 
هر کلیک )PPC(، نمایش آنالین، پرداخت 
برای ق��رار گرفتن در نتایج جس��ت وجوها، 

استفاده از اپلیکیشن ها و... 
همچنین درب��اره انواع تبلیغ��ات آنالین 
توضیحاتی ارائه ش��د. در ادامه بحث به نقل 
از سایت chetor قصد داریم درباره کلمات 
کلی��دی و اهمی��ت آن در تبلیغات صحبت 

کنیم. 
کلم�ات کلی�دی و اهمی�ت آنه�ا در 
تبلیغ�ات پرداخ�ت در ازای هر کلیک  

)PPC( چیست؟ 
انتخاب کلمات کلیدی مناسب نقش مهم 
و تعیین کنن��ده ای در موفقیت کمپین های 
مبتنی بر PPC دارند. شناخت واژگانی که 
کاربران در جست وجوی خود لحاظ می کنند 
و اس��تفاده از آنها در انتخاب کلمات کلیدی 
بس��یار مهم است. برای اس��تفاده از این نوع 
تبلیغات باید واژگان مورد اس��تفاده کاربران 

در هر موضوعی پیش بینی شود. 
اگر بدانید مشتریان برای یافتن محصوالت 
و خدماتی که شما ارائه می کنید چه عبارات 
و واژه های��ی را در جعبه جس��ت وجو به کار 
می برن��د، به س��ادگی می توانی��د در نتای��ج 

موردنظر آنها ظاهر بشوید. 
کلمات کلیدی مورد نظر ش��ما باید با 
کس��ب وکارتان مرتبط باش��ند. استفاده 
از واژه ها و عبارات مع��ادل و هم خانواده 
نیز راهی به س��وی حضور هرچه بیشتر 
شما باز می کنند. گوگل نیز ظرفیت های 
یافتن و جست وجو برای تطبیق واژه های 
متنوع و مرتبط با هم را در خود توس��عه 

داده است. 
برای نمونه اگر ش��ما در وب س��ایت خود 
کفش می فروش��ید، باید در انتخاب کلمات 
کلی��دی خ��ود از واژگان و عبارات مرتبطی 
مانند کفش کتانی، کفش پیاده روی، کفش 

مخصوص دویدن و…بهره بگیرید. 

ش�یوه پرداخ�ت هزین�ه آگهی های 
آنالین چگونه است؟ 

سه روش اصلی پرداخت برای آگهی های 
آنالین به این صورت است: پرداخت در ازای 
ه��ر کلیک )PPC( ، پرداخ��ت در ازای هر 

هزار مشاهده  )CPM(  و هزینه ثابت. 
CPC ۱. پرداخت در ازای هر کلیک

هر بار که کاربری از آگهی تبلیغاتی دیدن 
کند، ب��ه میزبان آن تبلیغ و به عبارت دیگر 
تبلیغاتچی آن هزینه ای پرداخت می ش��ود. 
ب��ه همین دلی��ل به این ش��یوه از تبلیغات، 
تبلیغات مبتنی بر عملکرد نیز گفته می شود 
و درواقع تنها در ازای کس��ب نتیجه، هزینه 
آگهی داده می ش��ود. این روش در تبلیغات 

جست وجوی پولی مورداستفاده است. 
۲. پرداخت در ازای هر هزار مشاهده 

CPM
ای��ن روش بیش��تر در تبلیغات نمایش��ی 
کاربرد دارد. مثال اگر وب س��ایتی ۱۰۰ دالر 
ب��رای آگهی خود می پردازد، تبلیغاتچی این 
۱۰۰ دالر را ب��رای ۱۰۰۰ بازدی��دی که از 
سایت مربوطه صورت خواهد گرفت، دریافت 
کرده است. در این روش پرداخت مبتنی بر 
عملکرد و نتیجه نهایی نیس��ت. با این وجود 
می توان با پیگیری بازدیدهای صورت گرفته 
از جانب کاربران به اطالعات خوبی دس��ت 

یافت. 
۳. هزینه ثابت

در این روش، در ازای تبلیغاتی که صورت 
می گی��رد، در مدت زمانی خاص هزینه ای از 
قبل تعیین ش��ده پرداخت می ش��ود و مهم 
نیس��ت که آگهی چند ب��ار دیده یا روی آن 
کلیک شده است. در این روش طرف حساب 
ش��ما می تواند تنها یک وب س��ایت باشد یا 
واس��طه ای که ب��ا ارتباط با وب س��ایت های 
گوناگ��ون آگهی را در آنها انتش��ار می دهد. 
ادس��نتر   ادووردز و مایکروس��افت  گ��وگل 
نمونه ه��ای  از   )Microsoft adcenter(

معروف این وب سایت ها هستند. 
پولی  تبلیغات جست وجوی  عملکرد 

چگونه است؟ 
تمام روش های پولی که در قس��مت قبل 
ذکر ش��د بخش��ی از بازاریاب��ی موتورهای 
جست وجو یا SEM هستند. کسب وکارهای 
گوناگ��ون حاضرند ب��رای ق��رار گرفتن نام 

نتای��ج  فهرس��ت  و مش��خصات خ��ود در 
جست وجوها هزینه پرداخت کنند. آنها مایل 
هس��تند با حضور گس��ترده خود، با کلمات 
کلیدی مختلفی که در اینترنت جس��ت وجو 
می شود، هماهنگی و تطبیق داشته باشند. 

در ای��ن روش چنانچه کاربری برای مثال 
به دنبال دندانپزشک بگردد، تطبیق کلماتی 
که او در جس��ت وجوی خود به کار می گیرد 
و کلمات کلیدی منتخب شما در آگهی تان 
او را به س��وی صفحه ش��ما هدایت می کند. 
با ای��ن روش می توان بهتر از روش تبلیغات 
نمایشی با هدف کلیک کردن کاربران روی 
بنرها و... مش��تریان را به س��مت کسب وکار 

خود سوق داد. 
س��ه روش ب��رای هدف گی��ری مخاطبان با 

کمک فناوری وجود دارد: 
۱. تبلیغات رفتاری

در این روش بناب��ر اطالعات مختلفی که 
از کاربران در دسترس است، می توان آنها را 
به سوی نتایج دلخواه هدایت کرد. با بررسی 
صفح��ات بازدیدش��ده از س��وی مخاطب، 
پیوندهای منتخ��ب او و ورود به آنها، مدت 
زمان سپری ش��ده در هر س��ایت و واژگان و 
عبارت های��ی که جس��ت وجو کرده اس��ت، 
اطالعات خوبی در اختیار شما قرار می گیرد. 
البت��ه این امکان جدید گ��وگل از بعد نقض 
حریم خصوصی تا حدودی بحث برانگیز شده 

است. 
۲. تبلیغات متنی

روش  ای��ن  در  ه��دف  بازدیدکنن��دگان 
براس��اس کلمات کلیدی انتخاب می شوند. 
سیستم تبلیغاتی با اسکن و تصویربرداری از 
وب سایت، کلمات کلیدی را می یابد و آگهی 

را با صفحات مرتبط تطبیق می دهد. 
۳. تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی

با درنظر گرفتن عناصر جمعیت شناختی 
مانند: سن، جنسیت، درآمد، وضعیت تأهل 
و س��طح تحصیالت و... می ت��وان مخاطبان 
ه��دف را در ش��بکه های اجتماع��ی مانند 
فیس بوک و توییتر شناس��ایی کرد. در نظر 
گرفتن عناص��ر جمعیت ش��ناختی در کنار 
شناس��ایی ترجیح��ات آنها در جس��ت وجو 
و رفتار اجتماعی ش��ان منجر ب��ه »بازاریابی 
هویتی« می گ��ردد که به کمک آن می توان 
مشتریان بالقوه را شناخت. کاربران مختلف 

درواق��ع از طری��ق صفح��ات و اف��رادی که 
پیگیری می کنن��د، اخباری که می خوانند و 
آنچه خریداری می کنند پیگیری و بررس��ی 

می شوند. 
نمونه های موفق در کمپین های 

تبلیغاتی
کمپین های موفق تبلیغاتی، از شبکه های 
اجتماعی، ارائه کوپن ها و تخفیفات یا کمک 
گوگل ادووردز بهره می گیرند. هر یک از این 
گزینه ه��ا نقاط مثبتی برای خود دارند که با 
تکیه بر آن می توان موفقیت یک کمپین را 

تضمین کرد: 
۱. کوپن ها

ای��ن اب��زار تبلیغات��ی دیگ��ر منحصر به 
روزنامه ه��ا ی��ا برگه های تبلیغاتی نیس��ت. 
کسب وکارهای مختلف از کوپن های آنالین 
و دیجیتالی اس��تفاده می کنند. این کوپن ها 
قابلیت انتقال به تلفن های هوشمند یا انتشار 

به شکل چاپ شده را نیز دارند. 
۲. گوگل ادووردز

ای��ن روش یک��ی از متداول ترین ه��ا در 
تبلیغات آنالین امروزی است. وقتی کلمات 
کلیدی انتخاب ش��ده از سوی شما با کلمات 
کلیدی جست وجوشده یکس��ان باشند، در 

نتایج جست وجوها ظاهر می شوید. 
۳. شبکه های اجتماعی

در س��ال ۲۰۱۳، ۵.۱ بیلی��ون دالر صرف 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی شده است 
و انتظ��ار م��ی رود ک��ه تا س��ال ۲۰۱۸ این 
رقم به ۱۴بیلیون دالر هم برس��د. استقبال 
از تبلیغات��ی که از طریق ن��رخ کلیک مورد 
 س��نجش واق��ع می ش��وند، در فیس ب��وک

 ۸ براب��ر س��ایر س��ایت ها و در تلفن ه��ای 
هوش��مند ۹ براب��ر این نرخ در س��ایت های 
عادی اس��ت. میزان درگیرس��ازی مخاطب 
ب��ا تبلیغ��ات، در تبلیغات توییت��ری یک تا 

۳درصد بیشتر از تبلیغات بنری است. 
۴. ویدئو

به گزارش فوربس، این روزها کسب وکارهای 
کوچک از ویدئوها برای معرفی کسب وکار خود 
بهره می گیرند. در این روش می توان راه جدیدی 
برای ارتباط و درگیرسازی مشتری بالقوه یافت. 
ای��ن ویدئوه��ا می توانند به ش��کل آنالین یا در 

گوشی های تلفن همراه منتشر شوند. 
metroannex :برگرفته از

واقعیت هایی درباره تبلیغات آنالین )بخش دوم(
دریچه

نکته های تبلیغاتی مهم در 
فروش و بازاریابی

مش��اوره بازاریابی همواره بر این نظر تأکید دارد 
که بهتر است پیش از اقدام به تبلیغ محصوالت تان، 

به تمامی زوایای آن به درستی فکر کنید. 
ب��ه گزارش پارک بازاریابی ایران، در صورتی که 
ب��ه جنبه ه��ای مختلف محص��ول و اقدامات خود 
بیندیش��ید و برنامه ای را طراحی کنید، می توانید 
پیش بینی کنید که در آینده س��هم س��ود ش��ما 
بیش��تر از ضرر و زیان تان خواهد بود. در اینجا به 
نکاتی اش��اره خواهیم کرد که می تواند شما را در 

امر تبلیغات یاری کند. 

ی�ک( محص�ول و خدمات مورد نظر ش�ما 
چیست؟ 

پاسخ به این س��وال بازاریابی می تواند محصول 
ش��ما را به درس��تی تعریف کند. هر چقدر سعی 
کنی��د به این س��وال با دقت پاس��خ دهی��د، بهتر 
می توانی��د زوای��ای مختلف از جمل��ه ضعف ها و 
قوت ه��ای محصول و خدمات خود را بشناس��ید. 
همچنین پاسخ به این سوال به شما کمک می کند 
تا مشتری های هدف خود را بشناسید و بدانید که 
برای این افراد بهترین راه تبلیغ و ایجاد کنجکاوی 
و رغبت در آنها برای خرید محصول و راه برقراری 

ارتباط چیست. 

دو( محص�ول و خدم�ات ش�ما ک�دام نیاز 
مشتری را برآورده می کند؟ 

قطعا هر محصولی که ش��ما تولی��د کرده اید یا 
خدمات��ی که قصد ارائ��ه آن را دارید، یک یا چند 
م��ورد از نیازهای مش��تریان را از ن��گاه بازاریابی 
می تواند ب��رآورده کند. بهتر اس��ت پیش از اقدام 
به امر تبلیغات به این س��وال نیز به درستی پاسخ 
دهید که محصول شما برای رفع چه نیازی است؟ 
ممک��ن اس��ت از طرف چ��ه افرادی م��ورد تقاضا 
ق��رار بگیرد؟ بهترین راه پیدا کردن آن دس��ته از 

مشتریان که به این کاال نیاز دارند، چیست؟ 

سه( مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 
در پاس��خ به این سوال منظور این است که شما 
ویژگ��ی اکثریت اف��رادی را که می توانن��د بالقوه 
مش��تری ش��ما باش��ند به دس��ت آورید. به عنوان 
مثال، محصول یا خدمات ش��ما ش��امل حال کدام 
گروه س��نی در بخش بندی بازار است؟ گروه سنی 
مورد نظر شما چه نوع محصولی را می پسندد؟ در 
پاس��خ به این سوال، تنوع و س��رعت تغییر سلیقه 
مشتریان را به ویژه اگر گروه مورد نظر شما جوانان 
و نوجوانان هستند باید در نظر بگیرید. زیرا در این 
گروه س��نی بیش از س��ایر گروه ها به دنبال تنوع 
هستند و سلیقه های آنها مدام در حال تغییر است. 
بنابرای��ن، به هنگام طراحی محص��ول )از طراحی 
لوگو تا بسته بندی و…  فروش و تبلیغات آن باید 
به این نکته مهم توجه ویژه ای داش��ته باش��ید. در 
کنار این سوال ها باید به قدرت خرید مشتریان تان 
نیز توجه کنید. زیرا ق��درت خرید، می تواند تأثیر 

فراوانی روی رفتار خرید کردن داشته باشد. 

چهار( منظ�ور اصلی ش�ما از تبلیغ کردن 
چیست؟ 

اگر ش��ما بتوانید به این نتیجه برسید که هدف 
اصلی شما از تبلیغ محصول تان چیست، می توانید 
ب��ه راحتی انگی��زه و رغبت الزم در مش��تریان را 
ایجاد کنید. ممکن اس��ت هدف شما فراهم کردن 
فرصت معرفی و اش��اعه نام نیک محصول، برند یا 
شرکت تان باشد. ممکن است در نظر داشته باشید 
تا مش��تریان بیشتری در بازار به دست بیاورید. از 
این رو، هدفی که ش��ما دنبال می کنید باید برای 
خودتان مشخص و واضح باشد تا بتوانید برنامه ای 

مناسب برای دستیابی به آن طراحی کنید.
 

پنج( بودجه تبلیغاتی
در نهایت اینکه، هدف نهایی ش��ما زمانی کسب 
خواهد ش��د که بتوانید بودجه الزم برای تبلیغ را 
داش��ته باشید. پس بهتر اس��ت= پیش از تبلیغات 
و زمانی ک��ه در ح��ال تحقیق در خص��وص بازار و 
مش��تریان خود هس��تید، حتما در خصوص منبع 
تهی��ه بودجه یا تأمین مال��ی خود نیز فکر کنید و 

منبعی را برای آن در نظر بگیرید. 
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ایستگاه تبلیغات

روش های کاهش هزینه تبلیغات
اج��رای ی��ک برنام��ه تبلیغات��ی، مس��تلزم صرف 
هزین��ه اس��ت، از ای��ن رو تبلیغات به عن��وان یکی از 
س��رفصل های مالی سازمان ها و ش��رکت ها محسوب 
می ش��ود. هزینه های تبلیغاتی مشکلی است که تمام 
شرکت ها خصوصا ش��رکت های تجاری کوچک با آن 
مواجهند. بس��یاری از این ش��رکت ها ب��رای جذب و 
حفظ مش��تریان خود به تبلیغات وابسته اند. با وجود 
این، هزین��ه انجام تبلیغات مؤثر و مس��تمر خصوصا 
در ش��رایط کنونی ب��ازار و اقتصاد برای بس��یاری از 
این ش��رکت ها طاقت  فرس��ا و کمرش��کن اس��ت. به 
همی��ن دلیل ش��رکت های تجاری هم��واره به دنبال 
راهکارهایی هس��تند که ضم��ن معرفی خود و تحت 
تأثیر قرار دادن مشتریان بتوانند هزینه های تبلیغاتی 
خ��ود را نیز تا حد معقول��ی کاهش دهند. به گزارش 
سایت ۱۲۸، پیدا کردن یک شریک تبلیغاتی مناسب، 
کاهش تعداد دفعات پخش تبلیغات و روابط عمومی، 
از جمله این راهکارهاست و می تواند به شما به عنوان 
مدیر یک شرکت تجاری یا سرپرست بخش تبلیغات 
و بازاریاب��ی در کاه��ش هزینه های تبلیغاتی بس��یار 
کمک کند که در ادامه به اختصار به آنها می پردازیم. 

  شریک تبلیغاتی
س��عی کنی��د تبلیغات ت��ان را با تبلیغات ش��رکت 
دیگ��ری همراه کنی��د. به طور مثال به ج��ای اینکه 
ش��رکت ش��ما برای مدت زمان معین��ی صفحه آخر 
هفته نام��ه ای را برای تبلیغات خ��ود خریداری کند، 
بهتر اس��ت با دادن یک آگهی نص��ف صفحه، آن را 
با یک ش��رکت تجاری دیگر شریک ش��وید یا اینکه 
اجازه دهید آنها با ش��ما ش��ریک ش��وند. به عبارت 
دیگ��ر تبلیغات خود را با تبلیغ��ات آنها همراه کنید. 
به این ترتیب هزینه تبلیغات ش��ما نصف می ش��ود. 
با اینکه ممکن اس��ت به این ترتیب تا حدودی تأثیر 
و پاس��خ مورد انتظار از تبلیغات تان کاهش یابد، ولی 
این بهترین روش برای تداوم تبلیغات در بازه زمانی 
طوالنی تر و صرفه جویی  در هزینه اس��ت. باید توجه 
داش��ت که ش��ریک و همراه تبلیغاتی شما از رقبا یا 
ش��رکت هایی نباش��د که بنا به دالیلی تمایل ندارید 
ب��ا آنها مرتبط ش��وید و در این ارتب��اط نظارت های 

ضروری را اعمال کنید.

کاهش تعداد دفعات پخش آگهی تبلیغاتی
اثربخش��ی تبلیغات معموال براساس دو معیار مورد 
سنجش قرار می گیرد؛ میزان فراگیری  )Reach( و 

 . )Frequency(فراوانی تکرار
میزان فراگیری به معنای تعداد افرادی اس��ت که 
تبلیغ ش��ما را می بینند، بنابرای��ن تبلیغی که میزان 
فراگیری آن کم و دفعات تکرار آن بیشتر است منجر 
به آن می ش��ود که تبلیغ ش��ما را یک گروه نس��بتا 
کوچکی از مشتریان بالقوه به تعداد دفعات بیشتری 
مش��اهده کنند. میزان فراگیری باید دس��ت نخورده 
بمان��د، چرا که ش��ما یک گروه خاص از مش��تریان 
بالقوه را انتخاب می کنید تنها به این دلیل که گمان 
می کنید احتمال دارد آنها محصول یا خدمت ش��ما 
را خری��داری کنن��د، در حالی که ممکن اس��ت آنها 
در نهایت از ش��ما خرید نکنن��د. بنابراین نباید حق 
مس��اوی را از تمامی مش��تریان بالقوه سلب کرده و 
تنها تبلیغات خود را برای عده ای خاص پخش کنید، 
بنابراین اگر ش��ما ناگزیر به قربانی کردن یکی از این 
دو معیار باش��ید بهتر اس��ت فراوانی تکرار را انتخاب 
کنی��د. به طور مث��ال برنامه تبلیغاتی ش��ما در رادیو 
می توان��د از ۱۲ هفته ب��ه ۱۰ هفته کاهش یابد یا به 
جای ش��ش بار در روز می تواند دفعات پخش آگهی 
ش��ما به پنج بار در روز کاهش یابد، اما اس��تفاده از 
رادیو برای پخش تبلیغات به دلیل وس��عت فراگیری 

این رسانه نباید تغییر کند. 

 توجه به روابط عمومی
تبلیغات گران اس��ت، اما رواب��ط عمومی هزینه ای 
ندارد و رایگان تمام می ش��ود. با این وجود اسپانس��ر 
ش��دن یا پخش اخبار در مورد شرکت، محصوالت یا 
خدمات آن از طریق رسانه های عمومی بسیار بیشتر 
از انجام تبلیغات مستقیم تأثیرگذار است. چاپ یک 
مقال��ه در ارتباط با کس��ب وکار ش��ما در روزنامه یا 
پخش یک برنامه تلویزیونی در این زمینه بسیار بهتر 
از تبلیغات مس��تقیم اس��ت، چرا که اعتبار بیشتری 
نزد مخاطبان و مش��تریان بالقوه دارد. در صورتی که 
ام��کان انجام چنین فعالیت های��ی را در قالب روابط 
عمومی داش��ته باش��ید، به راحتی می توانید بخشی 
از برنامه ه��ا و فعالیت های تبلیغات��ی خود را کاهش 
دهید و در عین حال تأثیر مثبت بیش��تری در ذهن 
مخاطب��ان خود بگذاری��د، بنابراین برق��راری تماس 
مس��تمر با رس��انه ها و خبرگزاری های محلی و ارائه 
اطالعات��ی در مورد فعالیت های تجاری ش��رکت تان 
نظی��ر اع��الم میزان کل فروش و س��ود ش��رکت در 
بازه زمان��ی معی��ن، برنامه های توس��عه محصول یا 
بازار یا س��ایر جریاناتی که مربوط به کس��ب وکارتان 
اس��ت و برای مش��تریان و مخاطبان مورد نظر شما 
نیز جالب توجه اس��ت، به ش��ما کم��ک می کند تا با 
توس��عه فعالیت های تان در حوزه روابط عمومی، نیاز 
کمتری به انجام تبلیغات مستقیم داشته باشید و به 
این ترتیب ضمن اینکه به طور غیرمس��تقیم و مؤثرتر 
خود را به مش��تریان معرفی می کنید، به میزان قابل 
مالحظ��ه ای در هزینه های��ی ک��ه باید ص��رف انجام 

تبلیغات شود نیز صرفه جویی می کنید. 
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خدم��ات مش��تری بخ��ش مهم��ی از هر 
کسب وکار اس��ت و شما می توانید با استفاده 
از نکات��ی که کارشناس��ان توصیه می کنند، 

شرکت خود را در بازار متمایز کنید. 
خدمات مش��تریان اغلب ب��ه این صورت 
تعریف می ش��ود: تأمین نیازهای مش��تریان 
در ه��ر زمان و ب��ه همان ش��یوه ای که آنها 
می خواهند. خدمات مشتری عنصری حیاتی 
در هر کس��ب وکار به ش��مار می رود. درواقع 
تعامالت خوب می تواند معامالت    بین شرکتی 
را ۶۷ درص��د و ف��روش به مش��تریان آزاد را 
۴۲ درصد افزایش دهد، بنابراین ش��ما برای 
رشد شرکت و حفظ نرخ مشتریان خود باید 
خدمات پشتیبانی بس��یار خوبی ارائه دهید، 
اما بهترین راه های ارائه یک س��رویس پویا به 

مشتریان چیست؟ 

همیشه شرکت هایی که دسترسی 
بهتری دارند، برنده هستند

مش��تریان می خواهن��د اطمینان داش��ته 
باش��ند که به شرکت دسترسی دارند. بخش 
خدمات مش��تریان ش��ما باید همیش��ه در 
دسترس مشتریان باشد؛ چه برای پاسخگویی 
ب��ه نیازهای آنان، چه برای اطالع رس��انی در 
م��ورد تاریخ ارس��ال و ویژگی های محصول. 
به تلفن ها، ایمیل ها و پیام های متنی آنان در 

کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهید. 
اگر یک مش��تری از شما چیزی می پرسد 
ک��ه ب��رای پاس��خ آن باید موضوع��ی )مثال 
ویژگی ه��ای خ��اص یک محصول ی��ا تاریخ 
صدور صورتحس��اب( را بررسی کنید، بازهم 
نباید ج��واب خود را به تأخی��ر بیندازید. به 
مشتری بگویید که باید نگاهی دقیق به برگه 
مشخصات داشته باشید یا با بخش حسابداری 
تماس بگیرید. ای��ن کار را بکنید و نتیجه را 
به مشتری اطالع بدهید. آنها از اینکه ببینند 
خواسته های شان در ذهن شما مانده است، از 

شما قدردانی خواهند کرد. 

برنامه های خود را براساس نیازهای 
مشتریان تنظیم کنید

بهتری��ن خدم��ات مش��تریان را اف��رادی 
می سازند که به دیگران گوش می دهند. همه 
مش��اغل نیازهایی دارند و درواقع محصوالت 

و خدم��ات ب��رای برطرف ک��ردن این نیازها 
خریداری می ش��وند. برای مثال اگر ش��رکت 
شما کاال یا خدمتی ارائه می دهد که فقط به 
یک نرم افزار خاص جوابگو است، این مسئله 
برای شرکت هایی که قبال از نرم افزار دیگری 

استفاده می کردند مشکل ساز خواهد بود. 
به ج��ای اینکه پیش��نهاد کنید مش��تری 
چی��زی را عوض کند که پی��ش  از این برای 
خری��د و آم��وزش آن س��رمایه گذاری کرده 
است، به این موضوع توجه کنید که چرا آنها 
از این ابزار اس��تفاده  می کنن��د. آیا می توانید 
محصوالت تان را طوری طرح ریزی کنید که 
با این ابزارها مطابقت پیدا کنند؟ اگر این کار 
را انجام بدهید، به عنوان س��رویس خدماتی 

فوق العاده ای شناخته خواهید شد. 

از یک سیستم پاسخگویی تلفنی 
استفاده کنید

پاس��خگویی س��ریع به مش��تریان اغلب 
از طری��ق ایمیل یا پیام ه��ای متنی صورت 

می گیرد. ممکن 
ش��ما  اس��ت 
موقعیت��ی  در 
ک��ه  نباش��ید 
به راحتی بتوانید 
تماس های  ب��ه 
تلفن��ی ج��واب 
ای��ن  و  دهی��د 
زمانی که  مسئله 
ه��ی��د  ا می خو
زم��ین��ه کار را 
خدم��ات  برای 
بهتر به مشتریان 

فراه��م کنی��د، نق��ش پررنگ تری ب��ه خود 
می گیرد. ممکن اس��ت در یک جلسه کاری 
به س��ر ببرید یا در حال بازبینی پروسه های 
تولی��دی باش��ید؛ از طرف��ی ممکن اس��ت 

مشتریان همیشه در دسترس نباشند. 
یک مکالمه صرف��ا الکترونیکی نمی تواند 
هم��ان نتایجی را در برداش��ته باش��د که با 
مکالمات مس��تقیم حاصل می شود. به عالوه 
معاش��رت و مکالم��ات مس��تقیم، گرم تر و 
دوس��تانه تر از ایمیل  هستند. به همین دلیل 
ارتباط��ات تلفنی حتما باید بخش��ی از طرح 

کسب وکار شما باش��د. سیستم پاسخگویی 
تلفنی کس��ب وکار، به تمام تماس های شما 
پاس��خ می دهد و به صورت حرفه ای و بادقت 
مراقب است که شما هیچ تماسی را از دست 
ندهید. درعین حال این سیستم به مشتریان 
اطمینان می بخش��د که ش��ما را همیشه در 

دسترس خواهند داشت.
 

به کارکنان خود آموزش دهید
هم��ه کارمندان��ی که در بخ��ش خدمات 
کار می کنند باید نقش خ��ود را در ارتباط با 
مشتریان درک کنند و الزامات آن را بیاموزند. 
ب��رای مثال آنها باید بتوانند به س��واالتی که 
نیازی به توجه خاص ش��ما ندارند، به درستی 

پاسخ بگویند. 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د که آنه��ا آداب 
کس��ب وکار را به ط��ور تم��ام و کم��ال اجرا 
می کنن��د. به آنه��ا تأکید کنید ک��ه مؤدب 
باش��ند و درعین حال آن طور که با دوس��تان 
خود صمیمی هستند، با مشتریان غیر رسمی 
نکنن��د.  برخ��ورد 
به ویژه اگر کارمندان 
جوان��ی داری��د که 
ممکن اس��ت آداب 
رسانه های  معاشرت 
در  را  اجتماع��ی 
ش��ما  کس��ب وکار 
ه��م اعم��ال کنند، 
باید ب��ه آنها آگاهی 
و هش��دار بدهی��د. 
کارمندان ت��ان  ب��ه 
ک��ه  بیاموزی��د 
خدمات��ی  ب��رای 
که زیرپوش��ش نقش آنها اس��ت، همیشه در 

دسترس مشتریان باشند. 

با محصوالت خود آشنایی کامل 
داشته باشید

انتظار نداشته باش��ید وقتی یک مشتری 
از ش��ما س��والی عادی در مورد محصوالت و 
خدمات تان می پرس��د و شما جوابی برای آن 
ندارید، به او احس��اس خوبی دس��ت بدهد. 
درس��ت اس��ت که گاهی برخی س��وال ها به 
دانش تخصصی نیاز دارند و ش��ما باید برای 

پاسخ دقیق، موضوعاتی را بررسی کنید، ولی 
شما باید محصوالت تان را تا حدی بشناسید 
که پاس��خ دادن به بیشتر سواالتی که مطرح 

می شوند، برای تان عادی و بی دردسر باشد. 
آشنایی با محصوالت بخش مهمی از تجربه 
کاری شما است، ولی اگر به تازگی محصوالت 
متنوع��ی تولید کرده اید که آش��نایی با تمام 
ویژگی های آنها چالش برانگیز است، باید وقت 
کاف��ی به این اختص��اص بدهید که حتی در 
س��اعات خارج از وق��ت کاری، اطالعات الزم 
را در مورد آنها کس��ب کنید. محصوالت تان 
را طوری مورد مطالع��ه قرار دهید که گویی 
برای یک امتحان آماده می ش��وید؛ شما باید 
تمام زیروبم و جزییات آنها را کامال بشناسید. 
به این ترتیب می توانید به عنوان یک متخصص 
و کارش��ناس، در مورد آنچه تولید می کنید، 

صحبت کنید. 

یک طرح بازخورد را در اولویت خود 
قرار دهید

برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان، داشتن 
یک حلقه بازخورد، فاکتوری ضروری و الزامی 
است. مشتریان به شما می گویند که تا چه حد 
توانسته اید خواسته های آنان را برآورده کنید. 
به این ترتیب اگر حوزه هایی وجود داشته باشد 
که نیاز به ارتقا دارند، شما دقیقا می دانید باید 
چه برنامه هایی را اصالح یا چه پروسه هایی را 
به دستور کار خود اضافه کنید. در مرحله بعد 
شما نگاه می کنید که آیا مشتریان از تغییرات 
انجام ش��ده راضی هستند یا خیر و این حلقه 

بازخورد ادامه خواهد داشت. 
در حالت ایده آل، یک طرح بازخورد عالی، 
به ش��ما بازخوردهای فوری را نشان می دهد. 
مثال اگر به تازگی یک سیستم بزرگ را تحویل 
داده ای��د، حاال زم��ان خوبی ب��رای بازخورد 
گرفت��ن در م��ورد زمانبن��دی، آموزش های 
ارائه شده و کیفیت خدمات است، ولی توجه 
داش��ته باشید که اگر در پی دریافت بازخورد 
هس��تید، باید به ش��یوه ای مناسب و صحیح 
ای��ن کار را انجام دهی��د؛ در غیر این صورت 
مشتریان تجربه خوبی پشت سر نمی گذارند 
و این اشتباه می تواند کار را برای بازخوردهای 

آتی شما دشوار کند. 
ENTREPRENEUR  :منبع

روش های پویا برای خدمت به مشتریان
مارکترها چه چیزهایی را بازاریابی 

می کنند؟ 
مارکترها ۱۰گونه اصل��ی از اقالم را بازاریابی )صحیح آن 
مارکتین��گ( می کنند؛ کاالها، خدم��ات، رخدادها، تجارب، 
اش��خاص، اماکن، امالک، س��ازمان ها، اطالعات و ایده ها. به 
گزارش هورموند، مروری اجمالی بر این موارد خواهیم داشت. 
- کاالها: کاالهایی که جنبه عینی و فیزیکی دارند بخش 
اعظمی از تولیدات و فعالیت های بازاریابی کشورها را به خود 
اختصاص می دهند. هرساله شرکت های آمریکایی میلیاردها 
محصول غذایی تازه، کنس��رو شده، کیس��ه ای و یخ زده را 
عرضه می کنن��د. آنها همچنین میلیون ها خودرو، یخچال، 
تلویزیون، ماش��ین آالت و سایر شالوده های اقتصاد مدرن را 

نیز عرضه می کنند. 
خدمات: با رشد اقتصادهای گوناگون، حجم رو به رشدی 
از فعالیت ه��ای آنها معط��وف به تولید خدمات می ش��ود. 
ام��روزه اقتصاد آمری��کا ۳۰ الی۷۰ ترکی��ب از خدمات به 
کاال را تولی��د می کند. این خدمات ش��امل خطوط هوایی، 
هتل ها، ش��رکت های اجاره خودرو، آرایش��گری ش��اغالن 
بخش تعمیرات و نگهداری و حس��ابداران، بانکدارها، وکال، 
مهندسان، پزشکان، برنامه ریزان نرم افزار و مشاوران مدیریت 
است. بس��یاری از این اقالم که جهت عرضه ارائه می شوند 
ترکیبی از کاالها و خدمات هس��تند همچ��ون یک وعده 

غذایی غذای فوری. 
 رخدادها: بازاریاب ها رخدادهای زمان محور را نیز ترویج 
می دهند. همچون نمایش��گاه های صنفی، اجراهای هنری و 
مراسم های سالگرد تأسیس ش��رکت ها. رخدادهای ورزشی 
جهانی همچون مس��ابقات المپیک و جام جهانی فوتبال به 

شکل وسیعی برای شرکت ها و هواداران تبلیغ می شوند. 
 تجارب: یک شرکت می تواند با هماهنگ سازی خدمات 
و کاالها، تجارب خود را خلق، صحنه پردازی و بازاریابی کند. 
شهر عجایب والت دیزنی ورلد به مشتریان خود این امکان را 
می دهد تا از یک شهر خیالی، یک کشتی دزدان دریایی یا 
خانه ارواح دیدن کنند. همچنین این بازار نیز برای تجارب 
سفارش��ی همچون هفته ای در کمپ بیس ب��ال به همراه 
بازیکنان بزرگ سابق این رشته، کمپ چهار روزه موسیقی 

راک یا صعود به قله اورست وجود دارد. 
 اش�خاص: هنرمندان سینما، موس��یقی دان ها، مدیران 
ارش��د اجرایی شرکت ها، وکالی برجسته و دست اندرکاران 
امور مالی و س��ایر افراد دارای مشاغل مختلف همه و همه 
از کمک های بازاریاب های شناخته شده بهره می برند. برخی 
از این افراد کارهای بسیار حرفه ای بازاریابی در کارنامه خود 

دارند همچون دیوید بکهام. 
 اماک�ن: ش��هرها، ایاالت، نواحی و تم��ام ملت ها تالش 
می کنند توریست ها، س��اکنان، کارخانه ها و دفاتر مرکزی 
شرکت ها را به سمت خود جلب کنند. بازاریاب های اماکن 
ش��امل موارد زیر می ش��وند: متخصصان توسعه اقتصادی، 
دالالن مس��کن، بانک های تج��اری، بنیادهای تجارت های 
محلی و آژانس های تبلیغاتی و روابط عمومی. کنوانس��یون 
ش��هر الس وگاس آمریکا توانس��ت با بهره گیری از ش��عار 
تبلیغات��ی خود به ن��ام »آنچه در این ش��هر روی می دهد، 
همین جا می مان��د« که الس وگاس را  »مح��ل بازی افراد 
بزرگ سال« معرفی می کرد برای خود موفقیت کسب کند. 
بااین وجود، به خاطر رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ از تعدادی 
ش��رکت کنندگان این کنوانسیون کاسته ش��د. مسئوالن 
ک��ه دغدغه ناهماهنگ بودن ش��هرت تند آن را داش��تند، 
ب��ا اختصاص یک صفحه از مجل��ه بیزینس ویک در تالش 
برآمدند تا نش��ان دهند که از عهده برگزاری مراس��م های 

تجاری جدی برمی آیند. 
 دارایی ها: دارایی ها حقوق معنوی به حساب می آیند که یا 
مربوط به مالکیت یک دارایی حقیقی اس��ت )ملک( یا دارایی 
مالی )اوراق قرضه و سهام(. این دارایی ها خریدوفروش می شوند 
و این تبادالت مس��تلزم بازاریابی است. کارگزاران امالک برای 
مالکان فروشندگان ملک کار می کنند یا اینکه امالک تجاری یا 
مسکونی را خریدوفروش می کنند. شرکت های سرمایه گذاری 
و بانک ها، اوراق قرضه را جهت فروش هم به س��رمایه گذاران 

سازمان و هم فردی عرضه می کنند. 
سازمان ها: سازمان ها سعی می کنند تصویری مطلوب، 
محک��م و منحصربه فرد از خ��ود در اذهان عامه مردمی که 
م��ورد هدف آنهاس��ت ایجاد کنن��د. در انگلس��تان، برنامه 
بازاریابی تس��کو به نام »تک تک کمک های کوچک« مبین 
توجه بازاریاب مواد غذایی به جزییات همه کارهایی اس��ت 
که در درون فروش��گاه، جامعه و محیط انجام می دهد. این 
فعالیت تبلیغاتی باعث شده است تسکو به رتبه اول در بین 

سوپرمارکت های زنجیره ای انگلستان دست یابد.  
 اطالع�ات: تولید، بس��ته بندی و توزی��ع اطالعات جزو 
صنایع اصلی به حساب می آیند. اطالعات اساسا آن چیزی 
است که کتب، مدارس و دانشگاه ها تولید، بازاریابی و توزیع 
می کنند و برای این کار از والدین، دانشجویان اجتماع قیمت 
آنها را دریافت می کنند. مدیر اجرایی اسبق شرکت زیمنس 
مدی��کال سولوش��تزیواس ای، تام مک کاس��لند، می گوید  
»محصوالت ما لزوما دستگاه های اکس ری ام آر ای نیستند، 
بلکه اطالعات هستند. فعالیت تجاری ما در حقیقت فناوری 
اطالعات بهداشت و درمان است؛ در حقیقت محصول نهایی 
م��ا یک پرونده الکترونیکی س��وابق بیمار اس��ت: اطالعات 
مربوط به تست های آزمایشگاهی، آسیب شناسی و داروها.« 
ایده ه�ا: هر آنچ��ه برای عرضه ب��ه بازار ارائه می ش��ود 
دربرگیرنده یک ایده ساده اس��ت. چارلز روسون از شرکت 
رولون ابراز م��ی دارد »ما در کارخانه موارد آرایش��ی تولید 
می کنیم و در داروخانه امید را به مشتری خود می فروشیم.« 
محصوالت و خدمات س��کوهایی هستند که از طریق آنها 
می توان ایده یا س��ود را عرضه کرد. بازاریاب های اجتماعی 
مش��غول ترویج ایده هایی چون »دوستان به یکدیگر اجازه 
نمی دهند که هنگام مس��تی رانندگی کنند« و  »خیلی بد 

است که ذهنی را به هدر دهیم« هستند. 

عناصر اساسی در طراحی استراتژی 
بازاریابی شبکه های اجتماعی

 رس��انه های اجتماع��ی یک��ی از اصلی تری��ن ابزارهای 
بازاریاب��ی برای کس��ب وکارها هس��تند. ام��روزه به دلیل 
بازگشت س��رمایه بسیار باال، هر کس��ب وکاری به دنبال 
بهره گیری از آن است، اما ایجاد اکانت رسانه های اجتماعی 
و ش��روع به تولی��د محتواهای ج��ذاب، گام اول بازاریابی 
رس��انه های اجتماعی نیس��ت. قبل از هر چیزی شما باید 
استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را به صورت 
صحیح تنظیم کنید. این استراتژی با اینکه می تواند نقش 
بسیار مؤثری در توسعه شبکه های اجتماعی داشته باشد، 

اما به سادگی می توانید آن را طراحی کنید. 
در ادام��ه به نق��ل از س��ایتibazaryabi، با گام های 
اساسی طراحی اس��تراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی 

آشنا خواهید شد. 
اهداف کسب وکار خود را شناسایی کنید

هر قطعه ای از اس��تراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی 
شما باید براساس اهداف کسب وکارتان تعیین شود. شما 
نمی توانید بدون دانس��تن آنچه می خواهید به سمت آن 

حرکت کنید. 
هدف نهایی کسب وکار خود را شناسایی کنید و بدانید 
که چگونه می خواهید از رسانه های اجتماعی برای رسیدن 
به آنها استفاده کنید. اهداف شما ممکن است موارد زیر یا 

مواردی مشابه موارد زیر باشند. 
- افزایش آگاهی از برند

- حفظ مشتری
- فروش محصول

- کاهش هزینه ها و …. 
این نکته مهم را در نظر داش��ته باشید که تعداد اهداف 
بیش از حد شما را منحرف می کند و تمرکز اصلی شما را 
بر هم می زند. ما پیش��نهاد می کنی��م دو هدف اولیه و دو 
هدف ثانویه داش��ته باشید، بقیه خواسته های تان را هم به 

صورت زیرمجموعه ای از این اهداف در نظر بگیرید. 
اهداف تان را از لحاظ SMART بودن بسنجید

شما ممکن است اهدافی را تعیین کنید، اما این اهداف 
به اندازه کافی مناسب نباشند. به عنوان مثال، شما ممکن 
است افزایش تعداد سرنخ های بازاریابی را هدف خود قرار 
دهی��د، اما ندانی��د که به صورت ماهانه چه تعداد س��رنخ 
بازاریاب��ی بای��د تولید کرده و چه نرخ��ی از آنها را باید به 

فروش تبدیل کنید. 
  SMART شما باید اهداف خود را با استفاده از الگوی
)مشخص، قابل اندازه گیری، مرتبط بودن، قابلیت دستیابی 

و محدودیت زمانی( مورد بررسی قرار دهید. 
به شناسایی مخاطبان خود اقدام کنید

اگر کسب وکاری از کمبود تعامالت شبکه های اجتماعی 
خود ناراضی باشد، این موضوع به احتمال زیاد ممکن است 

از عدم شناخت صحیح مخاطب نشأت گرفته باشد. 
ش��ناخت صحیح مخاطب باعث می ش��ود ش��ما افراد 
مناسب را در مکان و زمان مناسب و با پیام مناسب هدف 
قرار دهید. شما می توانید مخاطب مناسب خود را از لحاظ 
سن، شغل، درآمد، مشکالت، موانع، عادت ها، انگیزه ها و… 
در نظر بگیرید و س��پس تعیین کنید ک��ه افرادی با این 

خصوصیات را در کجا می توان یافت. 
رقبای خود را بشناسید و تحلیل کنید

آش��نایی با رقبا و تجزیه و تحلیل استراتژی آنها به شما 
کمک خواهد کرد موض��وع را از جنبه های مختلف مورد 

بررسی قرار دهید. 
یک لیس��ت حداقل دو رقمی از رقبای خود تهیه کنید. 
تعداد دنبال کنن��دگان، نرخ تعامالت، ن��وع محتوایی که 
منتش��ر می کنند، زمان های انتش��ار و هر آنچه را که فکر 

می کنید مفید است، ثبت کنید. 
این اطالعات به ش��ما کمک خواهند کرد که شناخت 
بهتری از مخاطبان و محتوای ارس��الی  مناسب تان داشته 

باشید. 
کانال ها و روش های مناسب را شناسایی کنید

شما نمی توانید در همه کانال های شبکه های اجتماعی 
به صورت یکجا فعالیت کنید، بنابراین باید کانال هایی را که 
بیشترین بازدهی را به شما ارائه می کنند پیدا کرده و برای 

فعالیت در آن  برنامه ریزی کنید. 
تمام کانال هایی را که بهترین رقبای تان در آنها فعالیت 
می کنند مورد بررسی قرار دهید. در کدام کانال بیشترین 
تعام��الت وجود دارد؟ در کدام یک مخاطبان هدف ش��ما 

حضور دارند؟ 
استراتژی محتوای خود را تنظیم کنید

بعد از اینکه رقبای خود را شناسایی کردید، کانال های 
مناسب بازاریابی را انتخاب کردید، باید برای محتوای خود 
برنامه ریزی کنید. چه نوع محتوایی باید تولید کنید؟ چه 

زمان هایی بهترین زمان برای انتشار محتوا است و …. 
بودجه و منابع مناسب را اختصاص دهید

برای شروع بازاریابی رس��انه های اجتماعی خود به چه 
منابعی نیاز دارید؟ 

همه این منابع را یادداشت کرده و بودجه ای را که باید 
ب��رای آنها اختصاص دهید تعیین کنی��د. به عنوان مثال، 
ممکن اس��ت شما بخواهید مدیریت شبکه های اجتماعی 
خود را به یک تیم تولید محتوا بسپارید، از همین رو باید 
تعیین کنید که ماهانه باید چه هزینه ای برای آن بپردازید 

و موارد مشابه دیگر. 
نقش ها را تعیین کنید

شما ممکن است تیم مشخصی برای بازاریابی شبکه های 
اجتماعی خود داشته باشید، بنابراین باید تعیین کنید چه 
کسی مسئولیت تولید محتوا را خواهد داشت؟ چه کسی 
به نظرات پاس��خ خواهد داد؟ چه کسی مخاطبان هدف را 

شناسایی کرده و مورد هدف قرار خواهد داد و …. 
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ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

Formula بازاریابی خالق خمیر دندان

توجه داشته باشید که اگر در پی 
دریافت بازخورد هستید، باید به 
شیوه ای مناسب و صحیح این 
کار را انجام دهید؛ در غیر این 
صورت مشتریان تجربه خوبی 
پشت سر نمی گذارند و این 
اشتباه می تواند کار را برای 

بازخوردهای آتی شما دشوار کند



سه نکته در مورد روابط مدیران 
 با کارکنان در شرکت های

 کوچک و متوسط
روابط مدیران و کارکنان یک شرکت یا سازمان 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت، به گون��ه ای که حدود 
رواب��ط بین مدی��ران و کارکنان طب��ق برنامه و از 
پیش تعیین ش��ده باش��د تا حد و مرزها مشخص 
ش��ده و خللی در انجام وظایف کارکنان یا مدیران 

وارد نشود.
 به همی��ن منظور، در خصوص روابط مدیران و 
کارکنان بای��د به نکاتی توجه کرد که در اینجا به 
نقل از پ��ارک بازاریابی ایران به چند نمونه از آنها 

پرداخته می شود. 

نکته اول: تا جایی که امکان دارد از روابط 
نزدیک و صمیمانه با کارکنان خود بپرهیزید

پیشنهاد مشاوره بازاریابی این است که به عنوان 
مدیر یک شرکت یا سازمان سعی کنید رابطه های 
دوستی خارج از ش��رکت برای خود داشته باشید 
که بتوانید با آنها به صورت صمیمانه تعامل برقرار 
کرده و از هم صحبتی ب��ا آنها لذت ببرید به جای 
اینکه بخواهید چنی��ن روابطی را با کارکنان خود 
داش��ته باشید، زیرا روابط دوس��تانه و صمیمانه با 
کارکنان، ممکن است بعدها در اداره امور و انجام 

وظایف جدی تان مشکل ایجاد کند.
 در صورت��ی ک��ه ارتباط دوس��تانه ای با یکی از 
کارکنان خود داش��تید نیز نباید موقعیت خود را 

فراموش کنید.
 ب��ه دلیل نقش رهبری و س��ازمان دهنده ای که 
مدیر یک ش��رکت دارد بنابراین باید در همه حال 
موقعی��ت و جایگاه خ��ود را حفظ کند ت��ا بتواند 
وظای��ف کارکنان را به آنها گوش��زد یا از عملکرد 

آنها به راحتی انتقاد کرده و وجهه تأثیر گذار خود 
را حفظ کند. 

بنابراین الزم اس��ت مدیر برای روابط دوستانه و 
نزدیک با کارکنانش حد و مرزهایی را تعیین کند 
که هم روابط سالم و دوستانه ای داشته باشد و هم 

جایگاه اصلی خود را از دست ندهد. 

نکته دوم: اگر قصد روابط دوستانه با یکی از 
کارکنان خود را دارید او را ابتدا به درستی 

بسنجید
گاه��ی ممکن اس��ت برای مدیری این ش��رایط 
به وجود بیاید که دوس��ت داش��ته باشد با یکی از 

کارکنان خود روابط دوستانه ای برقرار کند.
 اگر ش��ما به عن��وان مدیر، کارمن��دی دارید که 
دارای ویژگی های اخالقی یا توانمندی های ویژه ای 
است که فکر می کنید می تواند دوست خوبی برای 
ش��ما باش��د، بهتر اس��ت ابتدا در کمال صبر و در 
ط��ول زمان او را بس��نجید تا مطمئن ش��وید که 
می توانی��د روابط طوالنی م��دت و قابل اعتمادی 
را ب��ا او برقرار کنی��د. گاهی ممکن اس��ت روابط 
دوس��تانه و نزدیک ش��ما با یکی از کارمندان تان 
موجب کاهش کیفیت عملکرد آن فرد شود و این 
رابطه دوس��تانه مانع از آن شود که شما بتوانید به 
راحتی وظایفش را به وی گوشزد کرده یا برخورد 

مقتدرانه ای داشته باشید. 

نکته سوم: تعیین حد و مرزهای صمیمیت و 
دوستی با کارکنان

در صورتی که قصد داری��د با یکی از کارمندان 
خود روابط دوس��تانه و بادوامی برقرار کنید، بهتر 
اس��ت پس از س��نجیدن تمامی زوایای این کار و 
همچنین س��نجیدن کارمندتان، یک س��ری حد و 
مرزهایی را در ابتدای رابطه با او در میان بگذارید 

که بعدها دچار مشکل نشوید. 
حد و مرزهایی از این دست که این صمیمیت و 
دوستی شما مانع از این نمی شود که کم کاری های 
او را نادیده بگیرید یا از عملکرد وی انتقاد نکنید. 
اگر قبل از آغاز رابطه دوس��تانه خود این حدود را 
مشخص کنید، در آینده مشکل چندانی نخواهید 
داش��ت و قدرت و نفوذ خود را نی��ز به عنوان یک 

مدیر حفظ خواهید کرد. 
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ایج��اد تعادل درس��ت میان 
کار و زندگی ش��خصی، امری 
اس��ت که اکثر افراد نسبت به 
آن با مش��کل مواجه هستند و 
همی��ن امر باعث می ش��ود در 
معرض انواع فش��ارهای روحی 
و جس��می قرار گیرند. اگرچه 
این ام��ر کام��ال غیرممکن به 
نظر می رس��د، با ای��ن حال با 
نگاهی به زندگ��ی افراد موفق 
متوجه خواهید ش��د که ایجاد 
تعادل به س��ادگی قابل انجام 
اس��ت. با این حال ش��رط آن 
این اس��ت که نحوه انجام آن 
به درستی صورت گرفته باشد. 
به همی��ن خاطر در  این مقاله 
به معرفی نکات طالیی در این 

رابطه خواهیم پرداخت.  

رضای�ت  احس�اس   -6
درون

یکی از دالیل اس��ترس زا در 
محی��ط کاری و حتی زندگی 
ش��خصی این اس��ت که افراد 
رضایت خ��ود را در گرو تأیید 
دیگران می دانند. اگرچه مورد 
تش��ویق قرار گرفتن از طرف 
س��ایرین مزایایی را به همراه 
خواهد داش��ت ک��ه مهم ترین 
آن تقوی��ت روحیه و اطمینان 
نس��بت به درس��تی کار خود 
اس��ت، با این حال در صورتی 
که قضاوت در رابطه با تمامی 
اعم��ال خود را وابس��ته به آن 
بدانیم با مش��کالت بس��یاری 
مواج��ه خواهی��م ش��د. برای 
مثال ممکن است همکار شما 
دچار وسواس فکری باشد و در 
صورتی که حتی به کامل ترین 
ش��یوه نیز کار خ��ود را انجام 
دهید، نظر وی کامال در تضاد 
با توقع ش��ما خواه��د بود. به 
همین خاطر الزم اس��ت برای 
خود چارچوبی رفتاری تعیین 
کرده و طبق استانداردهای آن 
رفت��ار کنید. با این اقدام دیگر 

نظرات عجی��ب و غیرمنصفانه 
س��ایرین در شما تأثیر مخربی 

نخواهد گذاشت. 

7-کنترل احساسات
واقعیت این اس��ت که افراد 
در  مختلف��ی  واکنش ه��ای 
مواجه ش��دن با وقای��ع روزانه 
خود دارند. برخی ش��خصیتی 
آرام و برخ��ی دیگ��ر درس��ت 
عک��س آن هس��تند. اگرچ��ه 
نمی توان مقایس��ه ای بین این 
انج��ام  تی��پ ش��خصیتی  دو 
داد با این ح��ال توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که نتیجه 
احساسات بیشتر صرف انرژی 
بیشتر اس��ت. این امر می تواند 

منج��ر به خس��تگی فرد 
و ناتوان��ی وی در انج��ام 
خ��ود  کاره��ای  ادام��ه 
ش��ود. به همی��ن خاطر 
الزم است همواره فکری 
برای کنترل احساس��ات 
برای  باشید.  داشته  خود 
مث��ال در صورت��ی که از 
پرخاش��گر  ش��خصیتی 
برخوردار هس��تید و زود 
عصبانی می ش��وید، بهتر 
اس��ت نوش��یدنی ش��ما 

حاوی کافئین کمی باش��د تا 
جن��ب و جوش ش��ما کاهش 

پیدا کند.
مص��رف  رابط��ه  ای��ن  در   
دمنوش ه��ای گیاهی می تواند 
راه حلی مناس��ب در راس��تای 

کسب آرامش بیشتر باشد. 

ب�رای  8-آم���ادگ�ی 
بازنشستگی

بسیاری از افراد چنان درگیر 
کار خود می شوند که فراموش 
می کنند این مسیری است که 
در ه��ر حال پایان��ی به همراه 

خواهد داشت.
بزرگ تری��ن  از  یک��ی   
اشتباهات هر فرد که ناشی از 
ع��دم آینده نگری و تفکر رو به 
جلو اس��ت، این است که خود 

را برای ایام بازنشستگی آماده 
نکرده باش��د. درواقع بسیاری 
از اف��راد ب��ا فرا رس��یدن زمان 
غافلگیر  عم��ال  بازنشس��تگی، 
می شوند و برای تأمین مخارج 
خ��ود مجبور به ادامه کار خود 

در محیطی دیگر هستند. 
فراموش نکنید که با گذشت 
زم��ان و افزایش س��ن، میزان 
انرژی فرد به طرز چشمگیری 
همی��ن  و  می یاب��د  کاه��ش 
ام��ر باع��ث می ش��ود نتوانید 
کارآم��دی س��ابق را داش��ته 
باش��ید. نکت��ه دیگ��ر در این 
رابطه این است که کار کردن 
از ابت��دای عمر ت��ا انتهای آن 
فرصت لذت ب��ردن از زندگی 

و انج��ام کارهای��ی که همواره 
نس��بت به آنها عالقه داشتید 
و ب��ه عل��ت مش��غله فرص��ت 
پرداختن به آنها را نداشته اید، 
از ش��ما خواهد گرفت. این امر 
بدون ش��ک منجر به ناامیدی 
و ایجاد حس ناخوشایندی در 
فرد خواهد ش��د ک��ه مطلوب 

هیچ کس نخواهد بود. 
الزم  خاط��ر  همی��ن  ب��ه 
اس��ت از هم��ان ابت��دای کار 
روزهایی  چنی��ن  ب��رای  خود 
قابل  و  درس��ت  برنامه ری��زی 
اج��را داش��ته باش��ید. نکت��ه 
از  اینک��ه در بس��یاری  آخ��ر 
زمان  بازنشس��تگی  مش��اغل، 
مشخصی نداشته و این سطح 
توانایی ه��ای ف��رد اس��ت که 
زم��ان آن را تعیی��ن می کند. 

در صورت��ی که به ه��ر دلیلی 
خواهان ادام��ه کار خود برای 
م��دت طوالنی هس��تید، الزم 
است روی خود سرمایه گذاری 
کنی��د. منظور از ای��ن عبارت 
این اس��ت که بای��د عواملی را 
که منجر به فرس��وده ش��دن 
و کاه��ش توانایی ه��ای ش��ما 
می شود به حداقل برسانید. در 
این رابطه بنیاد سالمت روانی 
عقیده دارد که افراد باید زمانی 
مشخص را برای گشت و گذار و 
ورزش اختص��اص دهن��د تا از 
فش��ار روانی آنها کاسته شود 
و به حدی برسد که برای شان 
ض��رری را به همراه نداش��ته 

باشد. 

9-اهمیت صبر
زندگی  جریان  امروزه 
تقریبا تمام��ی مردم به 
س��متی رفته اس��ت که 
را  اول  س��رعت ح��رف 
می زند. ای��ن امر اگرچه 
مثب��ت  کل  به ط��ور 
ارزیابی می ش��ود، با این 
ح��ال مانن��د هرچیزی 
معایب��ی را نیز به همراه 
ام��ر خصوصا  این  دارد. 
زمانی ک��ه اف��راد نس��بت ب��ه 
می ش��وند،  همه چیز حریص 
ضرره��ای بس��یاری خواه��د 
داشت. برای مثال در صورتی 
که ف��رد بخواه��د در کمتر از 
یک س��ال به جایگاهی دست 
پی��دا کن��د ک��ه در بهتری��ن 
ش��رایط ممکن حداقل هفت 
س��ال زمان نیاز دارد، خود را 
با دردسرهای مختلفی مواجه 
می سازد که فشار زیادی را به 
همراه خواهد داش��ت و بدون 
ش��ک در صورتی که بتواند به 
نتیجه هم برسد، این امر یک 
موفقیت س��طحی خواهد بود. 
در همین راس��تا الزم اس��ت 
زندگ��ی افراد موف��ق خصوصا 
در کس��ب وکار خود را مطالعه 
کنید تا خواس��ته های خود را 

براساس واقعیت تنظیم کنید. 
درواق��ع ب��ا توجه ب��ه فضای 
نیاز به  رقابتی ح��ال حاض��ر 
اقدامات س��ریع دارید، با این 
حال فراموش نکنید که برخی 
نتای��ج بلندمدت بوده و زمانی 
را می خواهن��د تا تأثیر خود را 

به شما نشان دهند. 

10-قوانین خود را تنظیم 
کنید

هم��واره ب��ه ای��ن ام��ر که 
خودتان باش��ید و نه تقلیدی 
از فرد دیگر تأکید شده است. 
اگرچه بس��یاری بر این عقیده 
هستند که بهتر است جا پای 
افراد موفق گذاشته و اقدامات 
آنه��ا را به طور دقی��ق و بدون 
هیچ گون��ه اعمال تغییر، تقلید 

کرد. 
با این حال واقعیت این است 
که تصمیم��ات و اقدامات آنها 
براس��اس پارامترهای متنوعی 
نظیر موقعیت، س��طح توانایی 
و امکانات بوده اس��ت. در این 
رابطه بهتر اس��ت اقدامات آنها 
به نوعی راهنمای عمل باشد و 
نه دستورالعمل شما که بدون 
ش��ک نتایج بهت��ری را در پی 

خواهد داشت.
 ب��ا این ح��ال در راس��تای 
س��اخت خودتان الزم اس��ت 
مجموع��ه ای از قوانین را برای 
خود وضع کنی��د تا چارچوب 
ش��خصیتی ش��ما به ش��کلی 

درست شکل گیرد. 
درآخ��ر توجه ب��ه این نکته 
قوانین  ک��ه  اس��ت  ض��روری 
ش��ما باید به نحوی باشند که 
بتوانید به درستی و در تمامی 
شرایط اجرا کرده و در صورتی 
که تمای��ل دارید تی��م کاری 
ش��ما نیز با توجه ب��ه قوانین 
ش��ما عمل کنند، الزم اس��ت 
خود متعهدترین فرد نس��بت 

به آن  باشید. 
www. :منبع
theguardian.com
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چگونه با کارکنان خود رفتار کنید 

در اختیار داش��تن کارمندانی با صفات و شخصیت 
مثبت برای رش��د و توس��عه هر س��ازمانی بسیار مهم 
است، اما اینکه مدیران و صاحبان کار چگونه با پرسنل 
خود رفتار می کنند هم به همان اندازه مهم است. شما 
نمی توانید اخالق و رفتار کارمندان خود را عوض کنید 
اما می توانید با رفتار خ��ود در وجدان کاری و روحیه 
آنها تأثیر مثبت بگذارید. واضح است که در این صورت 

سازمانی موفق و رو به رشد خواهید داشت.
 10نکت��ه اصل��ی در رفتار مدیران ب��ا کارکنان 
 عبارتن��د از 1- برای ش��ان انگی��زه ایج��اد کنید

 2- برای تجربیات زندگی آنها ارزش قائل ش��وید 
3- اختالف س��نی را همیشه مدنظر داشته باشید 
4- با کارکنان خود بیش��تر ارتباط برقرار س��ازید 
5- همه فرضیات خ��ود را دور بریزید و تصوراتی 
نظی��ر اینکه این اقدامات اوضاع را از کنترل ش��ما 
خ��ارج خواهد س��اخت کنار بگذاری��د. 6- از آنها 
به عنوان مربی و مش��اور اس��تفاده کنید. 7- الزم 
نیس��ت همواره رئیس باش��ید و گاهی نیاز اس��ت 
تنها دوست کارکنان خود باشید؛ این امر به بهبود 
روابط شما کمک خواهد کرد. 8- کارکنان هم نیاز 
به آموزش دارند. فراموش نکنید که آموزش امری 
مس��تمر بوده و همواره باید ادامه داش��ته باش��د. 
9- برای کارکنان خود امنیت ش��غلی ایجاد کنید. 
10- مدیری انعطاف پذیر باش��ید تا امکان تعامل 
مناسب با شما فراهم شود. یکی از تأثیرگذارترین 
عوام��ل در حفظ کارمن��دان و افزایش اس��تعداد 
کاری آنه��ا افزایش حقوق اس��ت که از این طریق 
می توان رضایت اکثر افراد را به دست آورد. جدا از 
مسائل مالی با وعده ترفیع یا منافع دیگر، می توان 
کارمندان با استعداد را برای همیشه در کنار خود 
داش��ت و آنها را تواناتر ک��رد. در این رابطه تنها از 
دست دادن یک کارمند مطرح نیست، بلکه توجه 
به این نکته نیز ضروری است که با از دست دادن 
یک کارمند، ش��ما نیاز به پی��دا کردن جایگزینی 
برای وی هس��تید. در این رابطه مدت زمانی را از 
دس��ت خواهید داد تا فرد شایس��ته ای را بیابید و 
کارمند جدید بدون شک مدت زمانی را الزم دارد 

تا به راندمان مدنظر شما برسد. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- کاری کنید که پرس��نل ش��ما احس��اس کنند 
عضوی از تیم هس��تند. وقتی به موفقیتی دس��ت 
می یابی��د به آنها هم پاداش بدهید. فراموش نکنید 
آنها به ش��ما کمک کرده اند تا به اینجا برسید. اگر 
روی عالقه کارمندان تان به موفقیت سرمایه گذاری 
کنی��د هم برای ش��ما، هم برای حرف��ه خود و هم 
برای آنچه در آینده نصیب ش��ان خواهد شد، بیش 
از آنچ��ه فکرش را بکنی��د کار می کنند. رضایت از 
محیط کار و ش��غلی که مش��غول انجام آن هستند 
دو عاملی اس��ت که باعث می ش��ود اف��راد در برابر 
مشکالتی که ممکن است رخ دهد، مقاوم تر باشند. 
این امر نه تنها به بهبود راندمان کاری منجر خواهد 
شد، بلکه در درازمدت تیمی وفادار را برای شما به 
ارمغان خواهد آورد. با امتیازاتی که به پرسنل خود 
می دهی��د هرچند مدتی از زم��ان کاری آنها صرف 
می ش��ود اما در بقیه زمان کاری بهتر کار خواهند 

کرد و در نهایت سود اصلی را شما می برید. 
- باوج��ود دق��ت در عملیات ج��ذب و گزینش 
نیروی انس��انی گاهی ممکن است کارکنانی وارد 
س��ازمان ش��وند که به دالیلی رفتار نامطلوبی در 
محیط کاری از خودش��ان نش��ان دهند. چنانچه 
هدای��ت راهنمایی و تذکر مدی��ر نتواند در اصالح 
رفتار آنان مؤثر واقع ش��ود، در این صورت ممکن 
اس��ت اعمال تنبیه برای کارکنان مش��کل آفرین 
مورد توجه قرار گیرد. کاربرد بجا و به موقع تنبیه 
آث��ار مثبت و س��ازنده ای دارد، ول��ی به کارگیری 
نامناس��ب آن س��بب به وجود آم��دن رفتارهای 
نامطلوب مانند افس��ردگی، ناکام��ی، بی اعتنای و 

گاهی پرخاشگری در بین کارکنان می شود. 
- به گفته دانش��مندان مدیرانی که دستورهای 
خود را به طور دقیق و مشخص اجرا کرده و به نظر 
کارمندان خود توجه می کنند عالوه بر بهبود بازده 
کاری تأثیر مثبتی بر سالمتی آنها دارند. محققان 
س��وئدی مرکز بین الملل��ی تحقیقاتی س��المتی 
و آین��ده با بررس��ی میزان اس��تفاده کارمندان از 
بیمه های درمانی و گفت وگو با آنها متوجه شده اند 
عوامل بسیاری بر س��المتی کارمندان تأثیر دارند 
ک��ه مهم ترین آنها میزان توج��ه مدیران به آنها و 
مهارت آنه��ا در انجام وظیفه مدیریتی اس��ت. به 
گفت��ه محققان، کارمندانی که زی��ر نظر مدیرانی 
متبح��ر و دلس��وز کار می کنند که ب��ه نظرات و 
انتقاده��ای آنها توج��ه دارند و از مح��ل کار آنها 
بازدید و به طور مستقیم با آنها گفت وگو می کنند، 
کمتر از سایرین به مراکز درمانی مراجعه می کنند 

و عالوه بر این بازده کاری آنها نیز بیشتر است. 
- ابتدا بکوش��ید اس��تعدادهای بالقوه کارکنان 
تح��ت نظارت خ��ود را بشناس��ید، س��پس همه 
امکانات الزم برای رشد و شکوفایی این استعدادها 
را در حد توان فراهم آورید. درواقع رشد استعداد 
آنها به عنوان تیم کاری شما در نهایت به پیشرفت 
ش��رکت منجر خواهد ش��د. به همی��ن خاطر در 
راس��تای مدیریت کارآمد الزم اس��ت همواره نیم 

نگاهی به آینده داشته باشید. 

قوانین شما باید به نحوی 
باشند که بتوانید به درستی و 
در تمامی شرایط اجرا کرده و 
در صورتی که تمایل دارید تیم 

کاری شما نیز با توجه به قوانین 
شما عمل کنند، الزم است خود 
متعهدترین فرد نسبت به آن  

باشید

مترجم: امیرآل علی

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار

نگهداری از آکواریوم - آکواریوم ها نیاز به پاک سازی و نگهداری دارند. افرادی که وقت ندارند اغلب برای نگهداری آکواریوم خود به 
کمک دیگران نیاز دارند.
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شماره 877

مجی��د ارغنده پ��ور، مدیرکل دفتر نظارت بر تش��کل ها و 
هماهنگی امور استان های س��ازمان حمایت است. او دارای 
فوق لیسانس مدیریت صنعتی است و 20 سال سابقه کار در 
بخش دولتی دارد و از سال 1380 در وزارت بازرگانی سابق 
در پس��ت های مدیریتی مشغول به فعالیت بوده که می توان 
به مدیر دفتر امور اشتغال وزارت بازرگانی، مدیر امور عمومی 
و حوزه ریاس��ت مرکز ملی فرش ایران، سرپرست اداره کل 
روابط عمومی و حوزه ریاس��ت، سازمان بازرسی و نظارت بر 
قیم��ت و توزیع کاال و خدمات، مع��اون دفتر نظارت بر امور 
تش��کل های غیردولتی و مدیر پروژه نظارت بر توزیع ش��یر 
یارانه ای س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

اشاره کرد. 
ارغنده پ��ور اکن��ون، مدی��رکل نظ��ارت بر تش��کل ها و 
هماهنگی امور استان های س��ازمان حمایت، دبیر همایش 
اعط��ای گواهینام��ه و تندیس های ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان نیز است. با وی در خصوص این همایش و 
جشنواره های استانی این همایش گفت وگو کردیم که بخشی 

از آن را با هم می خوانیم.
 روز مل�ی حمایت از حقوق مصرف کننده چه روزی 

است و چه برنامه هایی برای آن وجود دارد؟ 
یکی از مهم تری��ن موضوعات مطرح در مباحث اقتصادی 
روز، بحث حمایت از مصرف کنندگان است؛ چالشی که بازار 
با عنوان مش��تری مداری با آن مواجه می شود و نقش آن در 

تبادل اقتصادی چشمگیر است. 
ای��ن موضوع مورد توجه دولت ب��وده و به همین دلیل از 
س��ال 1372 الیحه ای برای مجلس ارس��ال شد که طی آن 
حقوق مصرف کنندگان تبیین و پیش بینی شود. این قانون 
16 س��ال ب��رای تصویب معطل ماند. البت��ه در این زمان از 
س��ال 1380، یک م��دل ارزیابی از بنگاه ه��ای اقتصادی با 
بهره گیری از تجربه های موجود بین المللی ترس��یم شد که 
فعالیت های اقتصادی را در سطح ملی با شاخص های مربوط 
به مش��تری مداری بنگاه ها ارزیابی کند. نتایج این ارزیابی ها 
روز 9 اسفند و طی همایشی با حضور رئیس جمهور یا معاون 
اول ایش��ان اعالم می ش��ود و این روز با این هدف به نام روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده است. 
از سال 1390 و پس از کسب نتایج ملی یک دهه فعالیت 
ای��ن همایش، به ابتکار س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان فارس همایش انتخاب بنگاه های برگزیده در رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در س��طح استانی نیز انجام شده که 
خوش��بختانه این برنامه توسط اس��تان های دیگر نیز دنبال 
ش��د و این همایش در حال حاضر در ایام مختلف س��ال در 

استان های کشور برگزار می شود. 
 همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان چه 

هدفی دارد؟ 
در کش��ور ما موضوعات مختلفی وج��ود دارد که اهمیت 
دادن به آنها می تواند برای ترغیب و تش��ویق بخش مربوطه 
مؤثر باشد. برای اینکه بتوانیم یک موضوع را در بین مردم و 
مس��ئوالن و افراد خاص که تأثیرگذار هستند، مطرح کنیم، 
شیوه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها ایجاد دغدغه 

و فرهنگ سازی است. 
با انج��ام همایش اعطای گواهینام��ه و تندیس های ملی 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان ت��الش می کنیم تا این 
حساسیت و انگیزه را در بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات، مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران، قانونگذاران و مردم 
به عنوان مصرف کننده کاال و خدمات تولید شده، ایجاد کنیم. 
این همایش سعی می کند تا اعتماد مصرف کننده را برای 
استفاده از کاالهای تولید داخل و خدمات فراهم کند و رقابت 
سازنده ای را بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای 

تولی��د محصوالت و خدمات باکیفیت فراهم کند. همچنین 
ت��الش می کند تا قیمت عادالنه را برای مصرف کنندگان در 

سطح کشور توسعه دهد. 
تصور می کنید تا چه حد موفق بوده اید؟ 

اگر به س��یر تحول اقتصاد طی سال های اخیر نگاه کنیم 
یک تحول آرام در مس��یر حقوق مصرف کنندگان مشاهده 
می کنی��م. مقوله حمایت از حقوق مصرف کنندگان مباحث 
مختلف��ی را در برمی گی��رد. در اذهان عموم��ی این حقوق 
بیشتر در موضوع کیفیت و قیمت مطرح است، اما در حقوق 
بین الملل این حقوق طیف گسترده ای در مباحث مرتبط با 
سالمت، محیط زیست، اطالع رسانی شفاف و به روز در مورد 
کاال و خدمات، بازار رقابتی، شناخت کامل محصول، داشتن 
تشکل برای پیگیری مطالبات مصرف کنندگان را هم شامل 
می ش��ود. به همین دلیل اگر به تولید کاالها طی 17 س��ال 
اخیر نگاهی بیندازیم تحول در اطالع رسانی در مورد کاالها 
را مشاهده می کنیم. به خوبی مشخص است که کاالی تولید 
شده در 17سال گذشته فاقد اطالعات اولیه تولید روی کاال 
ب��ود درحالی که ام��روز اطالعات متنوعی روی برچس��ب ها 
و بس��ته بندی های محص��ول ارائ��ه می ش��ود. س��ایت های 
اطالع رسانی شیوه مناسب استفاده از کاال و خدمات، قیمت 

و شرایط رقابتی را عرضه می کنند. 
البت��ه حمای��ت از مصرف کنن��دگان راه طوالنی در پیش 
دارد که به انتها نرس��یده است و قوانین و شیوه های اجرای 
دیگری در جهت تسهیل و توسعه فرهنگ حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان باید پیاده سازی شود. 
 در حال حاضر چند استان به برگزاری همایش استانی 
تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان اقدام می کنند؟ 
برگزاری همایش های استانی تا چه حد می تواند بر رفتار 

مردم و تولیدکنندگان آن استان اثر داشته باشد؟ 
در آغاز فعالیت تنها بحث همایش ملی را داش��تیم که از 
س��ال 1380 شروع شد. شش سال پیش استان فارس بانی 
برگزاری همایش نخستین جشنواره استانی حامیان حقوق 
مصرف کنندگان در کشور ش��د. این جشنواره نتایج مؤثری 
داشت، زیرا بسیاری از واحدهای استانی که براساس شرایط 
و ضوابط آیین نامه امکان حضور در همایش ملی را نداشتند و 
واحدهای صحیح العملی بودند توانستند در جشنواره استانی 

شرکت کنند و از زحمات آنها قدردانی شود. 
پس از فارس اس��تان های دیگری نسبت به برگزاری این 

همایش اقدام کردندکه بدین شرح است:
درس��ال 1390 ی��ک اس��تان )اس��تان فارس(، درس��ال 
1391 هفت اس��تان، درس��ال 1392، 14 اس��تان، درسال 
1393،چهارده اس��تان، در س��ال 1394 ،20 استان  و برای 
سال 1395 تاکنون 19 استان که پیش بینی آن تا 22 استان 
محتمل اس��ت که از سال 90 تاکنون25 استان، 75 مراسم 

برگزار کرده اند. 
در ماه جاری اس��تان های گلستان و خراسان جنوبی این 
نتایج را در سطح استان خود اعالم می کنند و برنامه همایش 
اس��تان خراس��ان جنوبی  روز دو شنبه سیزدهم و همایش 

استان گلستان  روزچهارشنبه پانزدهم شهریور ماه بود.
آی�ا س�ازمان حمای�ت برنام�ه ای ب�رای حمایت از 

منتخبان استان ها دارد؟ 
به منظ��ور حمایت از انجام فرآیند انتخاب بنگاه های برتر 
در س��طح استانی، قانونی را به همایش ملی حامیان حقوق 
مصرف کنندگان اضافه کرده ایم که براس��اس آن، واحدهایی 
که در س��طح استان ها توانس��ته باش��ند پنج دوره متوالی 
گواهینام��ه رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کنند در 

همایش ملی مشارکت داده می شوند. 
بر این اساس هر واحد استانی که بتواند پنج گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان در س��طح اس��تان دریافت 
کند می تواند برای حضور در سطح ملی اقدام کند.  برخی 
ش��رایطی که در س��طح ملی وجود دارد برای استان ها به 
ش��یوه دیگری لحاظ می شود. به طور مثال گستره فعالیت 
کش��وری برای آنها پن��ج گواهینامه اس��تان ارزش گذاری 
می ش��ود و فعالیت مالی نیز در سطح ملی کامال متفاوت 

است. 
همچنین در س��طح ملی تالش هایی ب��رای حمایت از 
منتخبین جش��نواره در حال انجام اس��ت که می توان به 
انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان ملی استاندارد اشاره 
کرد. یک��ی از انتظارات تولیدکنندگان این اس��ت، از آنجا 
ک��ه گرفتن مجوز اس��تاندارد برای وارد ک��ردن مواد اولیه 
محصوالت از مبادی ورودی زمانبر اس��ت، زمان ترخیص 
برای آنها کوتاه ش��ود که این تفاهم نامه می تواند برای این 

همکاری مؤثر باشد. 
این امکان می تواند به وجود آید که تدوین اس��تانداردها و 
دادن مجوزهای الزم برای شرکت ها با همکاری آزمایشگاه ها 
و مراک��ز تحقیقاتی و واحدهای تحقیق وتوس��عه واحدهای 

تولیدی منتخب حامی حقوق مصرف کننده میسر شود. 
باید بگویم ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای منتخبین 

این همایش در سطح ملی و استانی هستیم. 
از حق�وق مصرف کنن�دگان   در قان�ون حمای�ت 
ک�ه در س�ال 1388 در مجلس ش�ورای اس�امی به 
تصویب رسید تش�کیل انجمن های حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان ذکر شده بود و البته خبر شکل گیری 
و تش�کیل آنها به گوش مردم رسید. به نظر شما این 
تشکل ها توانس�ته اند به وظایفی که در قانون به آنها 

اشاره شده دست پیدا کنند؟ 
یک��ی از وظای��ف انجمن ه��ا ک��ه در قانون ذکر ش��ده 
اس��ت اطالع رس��انی و انج��ام مش��اوره های حقوق��ی به 
مصرف کنندگان اس��ت. این انجمن ها باید رابط بین دولت 
و مردم به عنوان مصرف کننده باش��ند. از یک س��و دولت 
 را در اج��رای سیاس��ت ها و برنامه های مرتب��ط با حقوق 
مصرف کنندگان همراهی کنند و قانونگذاران را برای تدوین 
قوانین و شیوه تعیین فعالیت متناسب با حقوق و انتظارات 
مصرف کنن��ده یاری دهند و از س��وی دیگر سیاس��ت ها 
و برنامه ه��ای اجرایی کش��ور را ب��ا مصرف کننده در میان 
گذاشته و مصرف کنندگان را از خأل های موجود اطالعات 
آگاه کرده و بتوانند به مصرف کنندگان برای استفاده بهتر 
از کاال و خدمات و برای قیمت مناس��ب تر، کیفیت باالتر، 
سالمت بیشتر، رفع موضوعات زیست محیطی و. . . آموزش 

دهند. 
انجمن ها در دوره نخس��ت با مش��کالت متفاوتی مواجه 
بودند. نخس��تین موضوع وابسته بودن انجمن ها به اشخاص 
منتخب ش��ان بود. به این معنی که اگ��ر افراد تحصیلکرده، 
بانفوذ بیش��تر در سطح اجتماع و... انتخاب می شدند به طور 
حتم می توانستند انتظارات بیشتری را برآورده کنند، اما همه 

انجمن ها این افراد را نداشتند. 
دومی��ن موضوع منابع مال��ی بود در حالی ک��ه در قانون 
حمایت از مصرف کنندگان، منابع مالی پیش بینی شده بود، 
اما در اصالحیه این قانون با محدود کردن فعالیت انجمن ها 
و واگذاری رسیدگی شکایت مصرف کنندگان به اصناف، این 

منابع مالی حذف شد. 
انتظار داریم نمایندگان مجلس با بررسی مجدد موارد لغو 
ش��ده از قانون حمایت از مصرف کنندگان بزرگ ترین حق 
مصرف کننده یعنی مطالبه نیازها از تشکل مربوطه و پیگیری 
شکایت ها از طریق تشکل خودش��ان )مصرف کنندگان( را 

فراهم کنند. 

از واحده�ای حام�ی   دول�ت چگون�ه می توان�د 
حق�وق مصرف کنن�دگان حمای�ت کن�د؟ و چگون�ه 
می توان واحدهای تولی�دی دیگر را به رعایت حقوق 

مصرف کنندگان ترغیب کرد؟ 
دولت ب��ا انتخاب واحدهای تولی��دی و خدماتی به عنوان 
حام��ی حقوق مص��رف کنندگان، فضا را ب��رای عرض اندام 
رقابت��ی به تولیدکنندگان می دهد تا خ��ود را بهتر به مردم 

معرفی کرده و بتوانند مزایای رقابتی خود را مطرح کنند. 
ضمن آنکه همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان 
زمینه را برای افزایش اعتماد مردم به کاالی ایرانی و رشد آن 
واحدها برای حضور در سطح ملی و بین المللی فراهم می کند. 
با این حال چند پیشنهاد دارم که شامل موارد زیر هستند:

 اج��رای قانون: قوانین مختلفی در کش��ور داریم اوال این 
قوانی��ن در موض��وع حق��وق مصرف کنن��دگان باید مکمل 
هم باش��ند نه متناق��ض و در نگاهی دیگ��ر باید خوب اجرا 
 ش��وند. وظیفه دوم را بنگاه های اقتصادی که حامی حقوق

 مصرف کنندگان هستند باید اجرا کنند. 
پیش بینی فضای رقابت: تولیدکنندگان باید ضمن بازنگری 
فعالیت های شان، پیش بینی فضای رقابت با تولیدات مشابه در 
سطح جهانی را دنبال و تالش کنند تا ضمن افزایش کیفیت، 
قیمت تمام شده محصول را کاهش دهند. به این منظور آنها 
می توانند با ارتقای تکنولوژی، احصای نیاز مصرف کنندگان، 
ایجاد کاربردهای متنوع برای محصول، اطالع رسانی صحیح و 
کامل از شیوه استفاده از محصول، ارائه کاربردها و مزیت های 

محصول و... در این زمینه گام بردارند. 
تدوی��ن روش ه��ای اجرای��ی: بدین معنا که ب��ا همکاری 
دول��ت، مجلس و تولیدکنن��دگان و ارائه دهندگان خدمات، 
بخش خصوصی بتوانند، شیوه ها یا سیاس��ت های اجرایی که در 
جریان فعالیت آنها اخالل ایجاد می کند، کشف  کنند و از طریق 
تشکل ها با مس��ئوالن دولت و نمایندگان مجلس برای رفع آنها 
در میان بگذارند. خوش��بختانه اکنون با تصویت قانون رفع موانع 
تولید تا حد زیادی از مشکالت واحدهای تولیدی رفع خواهد شد. 
فرهنگ سازی برای مصرف هدایت شده: یکی از مهم ترین 
موضوعات در تولیدات مدرن، ایجاد فرهنگ مصرف اس��ت. 
بدی��ن معنا که باید مصرف کننده را به س��مت مصرف یک 
ش��یوه تولی��د، رنگ، ط��رح و... هدایت و ترغی��ب کرد. این 
فرهنگ سازی می تواند در ذائقه، نوع مصرف و شیوه های ارائه 
ش��ده انجام گیرد. ضمن آنکه در این راس��تا تولیدکنندگان 
می توانند از خدمات الکترونیکی و فضای مجازی بهره بگیرند. 
مصرف کنندگان را با اطالعات مبهم گمراه نکنیم: اطالعات 
درست برای مصرف کنندگان بسیار مهم است. اخیرا بحث هایی 
مطرح می شود که قیمت مصرف کننده را از کاالهای بسته بندی 
شده حذف کنند و اطالعات قیمت توسط واحد صنفی درج شود. 
مصرف کننده در این موارد با تناقض هایی مواجه خواهد شد که 

اعتمادش را از خرید کاال از بین خواهد برد. 
 کمپین حمایت از تولیدات مش��تری محور داخلی: یکی 
از اتفاقاتی که در حال حاضر در کش��ور در حال گس��ترش 
اس��ت کمپین هایی است که نخریدن کاال را تبلیغ می کند. 
ای��ن کمپین ها از خألهایی که انتظ��ارات مصرف کنندگان 
در آنها برآورده نش��ده به وجود آمده اس��ت. یکی از وظایف 
دولت و تولیدکنندگان، ایجاد کمپین هایی است که در جهت 
حمایت از مصرف کنندگان تولیدات کیفی با قیمت مناسب 
و شرایط عرضه خوب به وجود آمده است. یعنی کمپین هایی 
برای خریدن کاالهای مرغوب داخل. البته اگرتولیدات خوب 
درس��ت انتخاب ش��ود و در ش��بکه های اجتماعی به خوبی 
 به مصرف کنندگان معرفی ش��ود. ای��ن کمپین ها می تواند

 مصرف کنندگان را نس��بت به خری��د و مصرف تولیدات با 
کیفیت و قابل رقابت ترغیب کند. 

مدیرکل نظارت بر تشکل ها و هماهنگی امور استان های سازمان حمایت در گفت وگو با »فرصت امروز«:

در دنیای امروز حقوق مصرف کننده در قیمت و کیفیت 
خالصه نمی شود

حقوق مصرف کننده چیست؟ 
هرازگاهی در رس��انه های دیداری و ش��نیداری س��خن 
از حق��وق مصرف کنندگان ش��نیده می ش��ود و حتی در 
رسانه های مکتوب نیز از آن زیاد یاد می شود. عموم مردم با 
مطالب زیادی برخورد می کنند دال بر اینکه اقداماتی جهت 
رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام ش��ده یا انجام خواهد 
ش��د، اما به راستی این حقوق چیست و از کجا آمده است؟ 
این حقوق چگونه ایجاد شده و با چه ارگانی مرتبط است؟ 
و شاید سوالی که پیش از همه این سواالت به ذهن متبادر 
ش��ود این است که اصال مصرف کننده کیست؟ در ادامه به 

نقل از مجله دادرسی به این موضوع می پردازیم.
مصرف کننده کیست؟ 

در ابتدا و پیش از هر س��خنی باید بدانیم مصرف کننده 
کیست؟ در عرف و میان عامه مردم مصرف کننده به کسی 
اطالق می شود که در قبال پرداخت هزینه ای از کاالی مورد 
نظ��ر خود بهره ب��رداری می کند. بند یک م��اده یک قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان - مصوب 15 مهرماه 
1388 مجلس ش��ورای اس��المی که در تاریخ 23 آبان ماه 
1388 به تأیید ش��ورای محترم نگهبان رسیده است - در 
مقام بیان تعریف دقیق و کامل��ی از مصرف کننده بر آمده 
و در تعری��ف از مصرف کننده بیان ک��رده: »مصرف کننده 
هر شخص حقیقی یا حقوقی اس��ت که کاال یا خدمتی را 
خریداری می کند.« دو ویژگی مهمی که از این تعریف یافت 

می شود عبارتند از: 
1- مصرف کننده عالوه بر اشخاص حقیقی بر کلیه اشخاص 
حقوقی نیز اطالق ش��ده اس��ت. یعنی عالوه بر تصور سنتی و 
عرفی دال بر اینکه تنها انسان است که می تواند مصرف کننده 
باشد، اشخاص حقوقی همچون شرکت ها، انجمن ها، موسسات، 
سازمان ها و حتی وزارتخانه ها نیز می توانند در مقام مصرف کننده 

قرار گرفته و از حمایت های قانونی برخوردار شوند. 
2- مصرف کنن��ده به کس��ی اطالق ش��ده ک��ه کاال یا 
»خدمتی« را خریداری کند. پس باید توجه داشت که اگر 
کس��ی برای نمونه از خدمات فنی یک تعمیرکار، خدمات 
حقوقی یک وکیل و... استفاده کند نیز مصرف کننده تلقی 

شده و مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد. 
در مقابل مصرف کنندگان گروهی به نام تولیدکنندگان 
کاال و ارائه دهن��دگان خدمات ق��رار دارند که مطابق بند 2 
ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به کلیه 
اش��خاص حقیقی و حقوقی اطالق می ش��وند که به عرضه 
کاال یا خدمت خود مبادرت می کنند. بیشترین حجم امور 
نظارتی برای حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر 

فعالیت ارائه کنندگان کاال و خدمات اعمال می شود. 
وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال 

حقوق مصرف  کنندگان
فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به بیان 
مش��روح وظایف و تکالیف عرضه کنندگان کاال و خدمات 
 در قبال مصرف  کنندگان پرداخته اس��ت. بخشی از وظایف 
عرض��ه کنن��دگان کاال و خدمات در قب��ال حقوق مصرف  

کنندگان به قرار زیر است: 
1-کلیه عرضه  کنندگان کاال و خدمات، منفردا یا مشترکا 
مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق 
با ضوابط و ش��رایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد 
مربوطه یا عرف در معامالت هستند. اگر موضوع معامله کلی 
باش��د در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با ش��رایط 
تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه 
کند و فروش��نده باید آن را تأمین  کند. اگر موضوع معامله 
جزیی )عین معین( باشد مشتری می تواند معامله را فسخ 
کند یا ارزش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده 
موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی 
مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه  کننده منتفی است. 
این ش��ق از مسئولیت تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان 

خدمات را باید مسئولیت عام آنان دانست. 
2-  عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات و تولیدکنندگان 
مکلفن��د ضمانتنام��ه ای را ک��ه در بردارنده م��دت و نوع 
ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت 
کاال ی��ا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج ش��ده باش��د به 

مصرف کنندگان ارائه کنند. 
3- عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات و تولیدکنندگان 
باید اطالعات الزم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های 
مق��دم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار 

مصرف کنندگان قرار دهند. 
4- عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات و تولیدکنن��دگان 
موظفن��د نمونه کاالی موجود در انب��ار را جهت فروش در 
معرض دید مصرف کنندگان ق��رار دهند و چنانچه امکان 
نمایش آنها در فروش��گاه وجود ندارد  باید مشخصات کامل 

کاال را به اطالع مصرف کنندگان برسانند. 
5- فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه 
کاال یا خدمت دیگر ممنوع است. مورد اخیر گاهی اوقات در 
عرضه محصوالت یارانه ای توس��ط عاملین جزء )مغازه ها و 
فروشگاه ها( مشاهده شده که به رغم برخوردهای قانونی با 

متخلفین هنوز به طور کامل برطرف نشده است. 
6- داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول 

استاندارد اجباری، الزامی است. 
7-کلی��ه عرضه کنن��دگان اع��م از تولیدکنن��دگان و 
واردکنندگان کاالهای سرمایه ای از جمله خودرو  )سنگین 
یا سبک( ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم 
خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری 
و وس��ایل ارتباطی مکلف به داش��تن نمایندگی رسمی و 
تعمیرگاه مج��از، تأمین قطعات یدکی و ارائه س��رویس و 
خدمات بعد از فروش هستند. 8-کلیه عرضه کنندگان کاال و 
خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال یا نصب تابلو در 
محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را 
به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت 

باشد، اعالم کنند.

بازاریابی نوین
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تبریز - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه نظام بانکی در کنار مدیریت اقتصادی استان است، 
گفت: بانک ها نقش مهمی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دارند.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید شبستری در آئین تودیع 
و معارفه سرپرس��ت امور ش��عب بانک ملی در آذربایجان شرقی، به 
نقش بانک ها در توس��عه اش��اره کرد و گفت: با توجه به سهمی که 
 بانک ها در تامین منابع مالی کشور ما دارند، این نقش بیشتر نمود پیدا 
می کند. وی با اشاره به اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم نابسامانی هایی 
در مدیریت نظام بانکی کشور وجود داشت و شاهد فعالیت موسسه 
های مالی اعتباری غیرمجاز بودیم، خاطرنشان کرد: اعتراض و تجمع 
های سپرده گذاران در عمل نکردن به تعهدات از طرف این موسسه 
ها گاهی به مسائل امنیتی تبدیل و شورای تامین استان را به مداخله 
وا می داشت. شبستری با بیان اینکه در زمان حاضر با تدابیر عالمانه 
بانک مرکزی بس��یاری از مشکالت حل شده و وضعیت سر و سامان 

یافته اس��ت، اظهارکرد: هر چند با نقطه مطل��وب فاصله وجود دارد، 
اما روند بهبود اوضاع امیدوارکننده اس��ت. وی سیاست جدید بانک 
مرکزی در کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی را در جهت حمایت 
از تولید دانس��ت. شبس��تری با قدردانی از تالش و خدمات سعیدی 
اصل به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی 

و تعاملی که با مدیریت ارش��د استان از طرفی و فعاالن اقتصادی از 
طرف دیگر داشته است، اظهار کرد: در زمان مسئولیت وی گام های 
مثبتی برای حل مشکالت تولید برداشته شد. وی با اعالم حمایت از 
مدیران تالش��گر و تاثیرگذار استان اظهار کرد: مدیریت ارشد استان 
آذربایجان شرقی اعتقاد دارد تغییرات مسئولیتی مدیران این استان 
باید در جهت ارتقا باشد. وی به جهت رابطه نزدیک بانک ها با مردم بر 
ضرورت تکریم صاحبان اصلی انقالب تاکید کرد و گفت: نحوه برخورد 
متصدیان بانکی با مش��تری نباید بر اساس میزان سپرده وی باشد . 
معاون استاندار آذربایجان شرقی بر بازکردن گره از کار مردم تاکید و 
اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه الیق خدمت مناسب هستند. در 
این آئین از خدمات حسن سعیدی اصل قدردانی و محمد سلطانی که 
پیش از این عنوان معاونت امور شعب استان را عهده دار بود به عنوان 

سرپرست امور شعب بانک ملی در استان معرفی شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز-  رئیس اداره نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد: 
طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از نیمه دوم شهریورماه آغاز 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش افزود: با نزدیک شدن 
ایام بازگشایی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و شروع 
سال تحصیلی جدید و به تبع آن افزایش تقاضای خرید نوشت 
افزار و لوازم التحریر، نظارت های پیشگیرانه جهت جلوگیری 
از سوء استفاده های احتمالی عرضه کنندگان، توسط بازرسان 
این س��ازمان بصورت ویژه انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: 

امس��ال این طرح با رویکرود حمایت از تولیدات داخلی از 15 
ش��هریورماه آغاز و تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت. رئیس 
اداره نظارت و بازرسی اظهار داشت: سامانه 124 ستاد خبری 
در طول طرح به منظور تس��ریع در رس��یدگی به امور، آماده 
دریافت گزارشهای مردمی است. وی در پایان افزود: همشهریان 
گرامی در صورت مش��اهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، 
عدم درج قیمت و... به س��امانه 124 سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان اعالم نمایند، تا ضمن اعزام بازرسان به واحد 
متخلف، در صورت احراز تخلف، با متخلفان به صورت جدی 

برخورد خواهد شد.

اهواز - ش�بنم قجاوند - مدیرعامل ش��رکت سهامی برق 
منطقه ای خوزس��تان گفت: عملیات احداث فاز اول پست برق 
132/33 کیلوولت مینوحی در اروند کنار با ظرفیت 30 مگاولت 
آمپر و با س��رمایه گذاری بالغ بر 35 میلیارد ریال به پایان رسید 
و این پست برقدار و وارد مدار شد. محمود دشت بزرگ شرکت 
افزود: عملیات احداث فاز اول این پست شامل تامین تجهیزات، 

عملیات س��اختمانی و نصب و راه اندازی می باش��د. وی اضافه 
 کرد: از اهدافی که با بهره برداری از این پروژه محقق خواهد شد 
می توان به افزایش ظرفیت و تامین انرژی برق مورد نیاز مسکونی 
و صنعتی منطقه، افزایش پایداری و کاهش محدودیت و احتمال 
خاموش��ی ش��بکه توزیع، کاهش بارگیری از ترانس های پست 
اروندکنار و ذوالفقاری و تعادل بار بین این ایس��تگاهها و افزایش 

قابلیت مانور در شبکه توزیع اشاره کرد.دشت بزرگ تصریح کرد: 
با راه اندازی ترانس فوق، از تابس��تان 95 تاکنون ، افزایش 496 
مگاولت آمپری در ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع منطقه 
شامل یک پست انتقال و 10 پست فوق توزیع صورت گرفته که 
این افزایش نس��بت به مدت مشابه رشدی حدود 144 درصدی 

را نشان می دهد.

رشت-زینب قلیپور-  دومین جلسه کارگروه تخصصی 
 و عملیات��ی تامین س��وخت و م��واد نفت��ی از کارگروههای 
چهارده گانه مدیریت بحران استان گیالن به میزبانی شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن روز یکش��نبه 
)96/6/12(در س��الن کنفرانس این شرکت برگزار شد .   این 
جلس��ه با هدف بررسی شرح وظایف هریک از اعضاء کارگروه 
در ش��رایط اضطراری و ارائه گزارش عملکرد س��ال گذش��ته 
انجام ش��د .  بررس��ی مصوبات جلس��ات قبل و شرح و بسط 
سناریوی پیش��نهادی برای رزمایش واکنش در برابر حوادث 
که به زودی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن 

برگزار می شود از اهم سرفصلهای این نشست بود . تهیه بانک 
اطالعاتی از لیس��ت تجهیزات ، امکانات دستگاههای  عضو و 

اعضای تاثیرگذار این کارگروه و همچنین بروز رسانی آن برای 
دسترسی سریعتر سایر اعضاء از دیگر مصوبات این جلسه بود . 
مقرر شد در جلسات آتی در صورت لزوم از سازمان های صدا و 
سیما ، صنعت ، معدن و تجارت دعوت بعمل آید .  این جلسه 
با حضور نمایندگانی از ش��رکت های گاز ، برق ، هالل احمر 
، نیروی انتظامی ، مخابرات ، راه و شهرس��ازی و خطوط لوله 
ومخابرات و همچنین مدیر منطقه ، معاون بازرگانی و روسای 
واحدهای HSE    )بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( ، به 
عنوان مدعوین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

گیالن و اعضای کارگروه تامین سوخت استان برگزار شد .  

ساری - دهقان - شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
ب��رای دومین س��ال متوالی موفق به کس��ب رتبه برتر در 
جش��نواره شهید رجایی از بین 54 دستگاه اجرایی استان 
شد. به گزارش خبرنگار مازندران، این شرکت در جشنواره 
شهید رجایی، موفق به کسب رتبه برتر استان در ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی استان مازندران شد. گفتنی 
اس��ت؛ در این خصوص دکتر ربیع فالح جلودار، استاندار 
و رئیس ستاد جش��نواره شهید رجایی اس��تان مازندران 

ب��ا اهداء تندیس و لوح س��پاس از تالش ه��ای مدیریت و 
کارکنان ش��رکت توزیع نیروی برق استان مازندران تقدیر 
نمودند. در متن این لوح آمده است:تالش ارزشمند و قابل 
تحسین جنابعالی و همکاران محترمتان موجب شده است 
تا س��تاد استانی جش��نواره ش��هید رجایی براساس نتایج 
ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی استان آن دستگاه 
براس��اس امتیازات شاخص های عمومی به عنوان دستگاه 

برتر معرفی نماید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:

برنامههایاقتصادمقاومتیدرآذربایجانشرقیباهمراهیبانکهاعملیاتیمیشود

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از نیمه دوم شهریورماه

توسط برق منطقه ای خوزستان در سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال اتفاق افتاد 

سرمایه گذاری 35میلیارد ریالی صنعت برق در اروند کنار 

به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه گیالن 

دومین جلسه کارگروه تامین سوخت استان برگزار شد 

کسب رتبه برتر شرکت توزیع برق مازندران در جشنواره شهید رجایی

قزوی�ن - خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیر عامل ش��رکت 
ش��هرکهاي صنعتي قزوین گفت: در یکس��ال گذشته 288 دوره 
آموزشي تخصصي و مهارتي براي مدیران وکارشناسان واحدهاي 
تولیدي وصنعتي، کارگاهي و خدماتي مستقر در شهرکها و نواحي 
صنعتي برگزار شد. بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي اس��تان قزوین " حمید رضا خانپور " با اعالم این مطلب 
افزود: در راستاي اجراي مفاد تفاهم نامه في مابین سازمان صنایع 
 کوچ��ک و ش��هرکهاي صنعتي ایران و س��ازمان آم��وزش فني و 
حرفه اي کش��ور ب��راي بهبود وضعی��ت آموزش نیروي انس��اني 
ش��اغل در واحدهاي صنعتي  و تاکید بر تعامل و همکاري بیشتر 
براي ارتقاء س��طح کیفي و کمي آموزش��ها مي باش��د. وي افزود: 
در طول یکس��ال گذش��ته 70 هزار نفر س��اعت دوره آموزش��ی 

مدیریتي، مهارتي )آموزش فني و حرفه اي(، کارآفریني )فن بازار 
کس��ب وکار(، آموزش هاي مجازي با شرکت 5 هزارو 532  نفر از 
مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها 
و نواحي صنعتي در س��طح استان برگزار شد. رئیس هیات مدیره 

 ش��رکت شهرکهاي صنعتي قزوین با اشاره به اهداف برگزاري این
 دوره هاي آموزش��ي گفت: به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت 
مدیران و پرس��نل واحد هاي صنعتي کوچ��ک ،  افزایش کارایی 
و اثربخش��ی در واحد صنعتي، دوره هاي آموزش��ي در سه حوزه 
مدیریت��ي، مهارت��ي و کارآفریني در زمینه ه��اي کنترل فرآیند 
آماري، قوانین و مقررات کار، بهینه سازي مصرف انرژي ، مدیریت 
رفتار سازماني و آموزش ، قوانین مالیاتي، اصول تشریفات، اصول 
انبارداري و... براي واحدهاي صنعتي انجام گرفته اس��ت. گفتني 
است تاکنون بیش از یک هزار و 248 دوره آموزشي براي 23 هزار 
و 162 نفر س��اعت آموزشي براي واحدهاي صنعتي برگزار شده و 
در ش��ش ماهه دوم س��الجاري نیز برگزاري بیش از 70 دوره در 

دستور کار معاونت صنایع کوچک این شرکت قرار دارد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  - همایش صبحگاه ایمنی 
پرسنل بهره برداری، مشترکین و فنی مهندسی امورهای یک، دو 
و سه برق شهرستان بوشهراز طرف دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و  
با حضورمدیرعامل ,معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و  شماری 
از مس��ئوالن ش��رکت  در س��اختمان بهره برداری امور یک برق 
شهرستان بوشهربرگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوش��هر، امراهلل پاراد روز در این همایش اظهار 
داش��ت: موضوع سالمت جس��می و روحی پرسنل  برق در زمان 
ارائه خدمات به مشترکین برق از اهمیت خاصی برخوردار است،که 
 در این راس��تا توجه به مقول��ه ایمنی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

می باشد. مدیرعامل بیان کرد: چنانچه برای همکاری حادثه ای رخ 
دهد ،همکاران وی و همچنین خانواده آن ها نیز با مشکل روحی 
مواجه می ش��وند از این رو مقرر ش��ده با آموزش های مناسب  از 

بروز و وقوع هرگونه حادثه در حوز ه های مختلف جلو گیری شود.   
پ��اراد با تاکید بر ضرورت ارائه آموزش های ایمنی اظهار داش��ت: 
وقتی صحبت از ایمنی می ش��ود با توج��ه به اهمیت این مقوله 
باید در همه حوزه ها نس��بت به آن توجه ویژه صورت گیرد  وی 
افزود: ایمنی موضوعی فردی نیست و عالوه بر ایمنی فردی ایمنی 
گروهی،  ایمنی شهروندان و ایمنی تاسیسات نیز باید مورد توجه 
جدی قرار گیرند. پاراد با اشاره به اینکه در برابر ایمنی شهروندان 
نیز خود را مسئول می دانیم تاکید کرد: متناسب با استانداردهای 
جهان��ی باید هرگونه حوادث احتمالی در حوزه برق را به کمترین 

میزان ممکن و در نتیجه آن را به صفر برسانیم. 

برگزاري 288 دور ه آموزشي براي واحدهاي صنعتي مستقردر شهرك هاي صنعتي قزوین

همایش صبحگاه ایمنی در مدیریت برق شهرستان بوشهر برگزار شد 

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه فاضالب تفرش
اراك - خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی مهندس جانباز مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن اشاره به اهمیت دوباره بازیابی پساب فاضالب عنوان کرد:در برنامه ششم توسعه محور 
کار در بخش فاضالب بر اساس بازیافت و استفاده مجدد از پساب فاضالب تبیین شده است. وی با اشاره به اینکه شهر تفرش یک 
شهر علمی است پیشنهاد داد:تصفیه خانه فاضالب تفرش را به عنوان یک پایلوت کشوری برای تحقیقات قرار دهیم و از دانشجویان 
برای تحقیق بر روی پرورش گیاهان مثمر و غیر مثمر دعوت به همکاری کنند. در ادامه این بازدید مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی اظهار داشت:فسفات و نیترات خروجی این تصفیه خانه حذف میشود به طوری که امالح 
موجود در این پساب بسیار پایین تر از امالح موجود درآب رودخانه ها است. گفتنی است فاز دوم تصفیه خانه فاضالب تفرش با فرآیند 
موسوم به MLE یا ته نشینی اولیه در پاییز سال 1395 همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی به بهره برداری رسید.

افتتاح 131کیلومتر شبكه توزیع برق در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  همزمان با هفته  دولت بیش از 131 کیلومتر در ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان گلس��تان 
افتتاح ش��د.به گفته  مهندس علي اکبر نصیري رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان گلستان، همزمان 
 با هفته ي دولت بیش از 131 کیلومتر ش��بکه هاي فش��ار ضعیف و فشار متوس��ط که در قالب پروژه هاي توسعه و احداث و اصالح و

 بهینه س��ازی ش��بکه های توزیع برق در اقصي نقاط اس��تان احداث گردیده است به بهره برداري رس��ید.وي همچنین از نصب 173 
 دس��تگاه ترانس��فورماتور جدی��د در ش��بکه  توزیع برق اس��تان خب��ر داد و اف��زود: ظرفیت ترانس��فورماتورهاي نصب ش��ده بیش از 
 kva 52000 است.مهندس نصیري اعتبار هزینه شده براي پروژه هاي قابل افتتاح توزیع برق در استان گلستان را 171 میلیارد ریال 
اعالم کرد و اظهار داشت: این میزان اعتبار در قالب اجراي 70 پروژه  قابل افتتاح در تمامي مدیریت هاي توزیع برق استان هزینه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، نشست تخصصي مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان برگزار شد.دکتر ابراهیم نژاد مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر در بخشی از سخنانش 
با اشاره به تدوین اهداف و ماموریت های چهارده گانه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر ایجاد ساختار سازمانی مناسب 
و کارآمد با حفظ اصول فرماندهی حادثه را جزء اولین اولویت های این ماموریت ها دانسته اند.وی افزود: طراحی و استقرار سامانه 
فرماندهی حادثه بصورت منطقه ای و کشوری باید مجدانه پیگیری و اجرایی گردد. وی با اش�اره به سیاستگ�ذاری، ابالغ و نظ�ارت 
بر برنامه ها از طریق نیازسنجی، برآورد و تصویب اعتب�ار مورد نی�از افزودن�د: ساالنه 20 میلیارد تومان در مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل در بخش صنعت برق هزینه می گردد.وی در ادامه با اشاره به بهره مندی از تجربیات خبرگان صنعت برق با بکارگیری از 
مدل های مدیریت دانش افزودند: صنعت برق صنعت مسنی است و مدیران و کارکنان این صنعت دارای تجارب گرانبها و ارزشمندی 
هستند که جهت ثبت و ضبط آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد.وی با تاکید بر اهمیت حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
گفت در این حوزه تکلیف شرعی و قانونی و عرفی بر گردن ماست بنابراین در هر جایگاه و مسئولیت و در هر جای و مکان باید آمادگی 
الزم را داشته باشیم.وی با اشاره به اعتبار 1/843 میلیارد تومانی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق گلستان اظهار امیدواری 

کرد با برنامه ریزی دقیق و هدفمند 80 درصد این اعتبار تحقق یابد. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خبر داد
افتتاح نمایشگاه عرضه کاال طرح ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ، محمد عباسی اظهار 
داشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، در راستای تأمین مایحتاج ضروری و اساسی همشهریان عزیز ، نمایشگاه 
 عرضه کاال طرح بازگشایی مدارس در قالب 300 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در سه راه جهانبار افتتاح
 می گردد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت در ادامه تصریح کرد : کلیه کاالهای مورد نیاز دانش آموزان شامل لوازم التحریر و 
نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش و سایر مایحتاج ضروری بین 10 الی 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می گردد. وی افزود : این 
نمایشگاه از 14 لغایت 23 شهریورماه به مدت 10 روز عصرها از ساعت 16:30 الی 22:30 آماده عرضه اقالم مذکور می باشد.عباسی 
یادآور شد : جهت نظارت بیشتر بر بازار، گشت های نظارتی ویژه بازگشایی مدارس تشدید شده است و همچنین از طریق تلفن 124 

و نیز بصورت حضوری آماده پاسخگویی به شکایات شهروندان خواهد بود. 

مهندس حامد عبدالهی مدیر امور منابع آب نوشهر خبر داد 
آزاد سازی بستر و حریم رودخانه سردابرود واقع در محدوده سد انحرافی سردآبرود 

س�اری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ؛ آقای مهندس حامد عبدالهی مدیر امور 
منابع آب نوش��هر ، چالوس و کالردش��ت با بیان ضرورت آزاد س��ازی بستر و حریم رودخانه ها 
از آزاد س��ازی بستر و حریم رودخانه سردابرود واقع در محدوده سد انحرافی سردآبرود خبر داد 
.   وی با قدردانی از دس��تور قضایی دادس��تان چالوس در آزادسازی بستر و حریم رودخانه های 
این شهرستان از جمله بازه سد انحرافی از آن به عنوان بخشی از انفال عمومی یاد کرد و گفت : 
آزادسازی بستر رودخانه ها سبب کاهش میزان خسارت بهنگام وقوع سیالب خواهد شد. عبدالهی 
میزان بسترهای آزادشده در محدوده شهرهای چالوس نوشهر و کالردشت در سالهای اخیر را بالغ 
بر یکصد هزار متر مربع ذکر کرد و تصریح نمود: با توجه به تکرار سیل در منطقه و خسارت های ناشی از آن آزادسازی بستر و حریم 
مجاری آبی از اولویت های مهم امور منابع آب می باشد که ان شاءهلل با همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه حمایت مراجع قضایی 

در این زمینه از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجان غربی:
کسب افتخارات بین المللی نخبگان قرآنی وظیفه استان را در میزبانی 

چهلمین دوره مسابقات سنگین می کند
ارومیه-پریا جوان -به گزارش فرصت امروز، حجت االسالم و المسلمین ناصر جوانبخت مدیر 
کل اوقاف و امور خیریه استان در آئین افتتاحیه  چهلمین دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم با بیان 
این مطلب اظهار داشت:در سال های اخیر کسب افتخارات بین المللی قاریان و حافظان قرآنی وظیفه 
این استان را در میزبانی هرچه بهتر چهلمین دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم را سنگین کرده 
است. این مقام مسئول با بیان اینکه دشمنان اسالم همواره در صدد خاموشی این نور فروزان هستند، 
خاطرنشان کرد: بی شک، تا به امروز خواست و اراده الهی موجب تاللو و درخشش هرچه بیشتر قرآن 
کریم بوده اس��ت. جوانبخت گفت: طبق تعابیر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، این ویژگی قرآن کریم و رهنمودهای اهل بیت 

عصمت و طهارت است که جوانان این خطه اسالمی همچون شهید حججی دلداده و عاشق قرآن کریم هستند. 

شرکت مخابرات منطقه مرکزی اعالم کرد
آغاز طرح تشویقی مكالمه تلفن ثابت »پنجاهش با ما«

اراك- خبرنگار فرصت امروز-  در اجرای طرح های تش��ویقی ش��رکت مخا برات ایران،این بار مشترکین تلفن های ثابت  از 
مزایای طرح 50 درصد تخفیف  در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند.  به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: آغاز طرح تشویقی مکالمه تلفن ثابت "پنجاهش با ما" مهندس بیدخام گفت: مشتریان 
خوش حساب شرکت مخابرات ایران با افزایش مکالمات تلفن ثابت در تماس های داخل کشور نسبت به میانگین سه دوره قبل، از 
50 درصد تخفیف  در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند. به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، مهندس 
بیدخام ضمن اعالم مطلب فوق افزود: مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور در صورتی که مبلغ کارکرد یک دوره آن ها بیش از مبلغ 

کارکرد میانگین سه دوره قبل باشد، در طرح 50 درصد تخفیف مکالمه شرکت مخابرات ایران )پنجاهش با ما( شرکت می کنند. 

پاالیشگاه آبادان در برترین جایگاه بخش محیط زیست قرار گرفت
اهواز - شبنم قجاوند - پاالیشگاه آبادان برای پنجمین  سال پیاپی در ارزیابی و رتبه بندی در میان شرکت های پاالیش نفت در 
برترین جایگاه بخش محیط زیست قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی، شرکت پاالیش نفت آبادان این افتخار را در سی و پنجمین 
کمیته تخصصی محیط زیس��ت پاالیش و پخش به کارنامه درخش��ان خود افزود. در آیین اعالم شرکت های برتر در حوزه محیط 
زیست که روز یکشنبه 15 مردادماه در تاالر الغدیر تهران)سالن همایش های شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران( با 
حضور نمایندگان اداره کل HSE وزارت نفت، نمایندگان ستاد مدیریت HSE پاالیش و پخش و نمایندگان شرکت های پاالیش 
نفت برگزار شد، پاالیشگاه آبادان با دریافت1/97 از مجموع 100 امتیاز در رتبه نخست این ارزیابی قرار گرفت.  بیشترین فعالیت و 
عملکرد مناسب در حوزه های راهبری پروژه ها و کاهش آالینده های زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی، مدیریت پسماند صنعتی، 
مدیریت کربن، نگهداشت فضای سبز، رعایت استاندارد محصوالت و ... از جمله مواردی بود که این موفقیت را برای پاالیشگاه آبادان به 
ارمغان آورد. سال گذشته نیز پاالیشگاه آبادان، رتبه نخست را در زمینه های مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران در شانزدهمین جام برتر HSE از میان شرکت های پاالیشی کشور همچنین 12 منطقه خطوط لوله و مخابرات 

نفت، 37 منطقه پخش فرآورده های نفتی و طرح های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت از آن خود کرده بود.



نوش��تن یک طرح کسب و کار درس��ت، به موفقیت ایده 
کسب و کار کمک می کند، اما تضمینی برای موفقیت شما 
در آن کس��ب و کار نمی دهد. به گ��زارش هورموند، در زیر 
برخی از اشتباهات رایجی که صاحبان کسب و کارها مرتکب 
می ش��وند، آورده می ش��ود که باید به هنگام نوشتن طرح 

کسب و کار از این اشتباهات پرهیز کرد. 
• بسیاری از ش��رکت ها در پیش بینی میزان سرمایه در 
گردش موردنیاز برای انجام کسب و کارش��ان دچار اشتباه 

می شوند. 
•  بس��یاری از صاحبان کس��ب و کار جدید، س��رمایه در 
گ��ردش را به خاط��ر مخارج بیهوده ه��در می دهند. تمام 
س��رمایه در گ��ردش بای��د در خدم��ت یک هدف باش��د:  

دادوستد. 
• اغلب اوقات، کس��ب و کارها چاره ای ب��رای جابه جایی 

نیروهای مدیریتی نمی اندیش��ند و این در حالی است که 
نیروهای کلیدی شرکت را ترک می کنند. به فکر جایگزینی 

برای آنها باشید. 
• بسیاری از ش��رکت ها مالیات خود را به موقع پرداخت 
نمی کنن��د. تالش کنید ک��ه مالیات را قب��ل از هر هزینه 

دیگری پرداخت کنید. 
• بس��یاری از کس��ب و کارها، در طرح خ��ود توجهی به 
نقاط فرازوفرود نمی کنند. به خاطر داش��ته باش��ید اغلب 
کس��ب و کارها فصلی هس��تند. باید به اندازه کافی پول نقد 
داشته باشید تا بتوانید ماه های کسادی را پشت سر بگذارید. 
با پیروی از نکات ذیل می توانید بر مشکالت غلبه کرده و 

کسب و کارتان را جلو ببرید: 
نخس��ت اینک��ه چند حس��ابدار و وکیل خ��وب در نظر 
بگیری��د تا زمانی  که با مش��کلی مواجه می ش��وید، از آنها 

کمک بگیرید، به ویژه کسانی که به آنها اعتماد دارید. هرگز 
مسئله را با کسانی که به دنبال نقطه ضعف شما می گردند، 
مطرح نکنید. به مسئله به دقت نگاه کنید، اگر می توان آن 
را با نقدینگی حل کرد، به دنبال راه هایی بگردید تا مخارج 
روزانه را کاهش دهید. هزینه های تفریحی و مس��افرتی را 
قطع کنید. اگر مشکل حاد مالی دارید، کارکنان غیرضروری 
را کاهش دهید و این کار را با نیروهای اداری شروع کنید. 
تنه��ا نیروهایی را نگه دارید که برای ش��رکت درآمد ایجاد 
می کنند. مهم تر اینکه، تمام تالش تان را بکنید تا حساب ها 
را به موقع پرداخت ک��رده و اعتبار خودتان را حفظ کنید. 
هیچ وق��ت زیر بار مبلغی که قادر ب��ه پرداخت به موقع آن 
نیستید، نروید. در نهایت اینکه، به هنگام رویارویی با مشکل 
آرامش خود را حفظ کنید، برای مدتی آن را کنار بگذارید تا 

پس از کسب آرامش دوباره به آن بپردازید. 

دالیلشکستکسبوکارها

نوشدارو

گریفیت، شاهکار جدید TVR رونمایی شد

مدیرارشدبازاریابیجدید

محیط به س��رعت رو به تغیی��ر بازاریابی حتی 
فش��ار بیش��تری را روی مدیران اجرایی بازاریابی 
وارد می کند. نتایج یک نظرس��نجی که خیلی از 
نظره��ا را به خود جلب کرده بود، نش��ان داد که 
متوس��ط زمان تصدی مدیران ارشد بازاریابی در 
ش��رکت های آمریکایی حدود ۲۸ ماه اس��ت که 
این مدت نسبت به متوسط زمان تصدی مدیران 
ارش��د اجرایی )۵۴ ماه( با س��ایر پست های ارشد 

بسیار پایین تر است. 
یک دلیل آن این اس��ت ک��ه نقش بازاریابی )و 
از ای��ن  رو انتظارات مدیریت( در بین ش��رکت ها 
بس��یار متغیر است. گیل مک گاورن و جان کولچ 
از دانش��گاه هاوارد به این مس��ئله پ��ی بردند که 
گوناگونی زیادی در مس��ئولیت ها و شرح وظایف 

مدیران ارشد بازاریابی وجود دارد. 
به گزارش هورموند، چالش دیگری که بر س��ر 
راه مدیران ارش��د بازاریابی وجود دارد این است 
ک��ه عوامل دخیل در موفقی��ت بازاریاب ها زیاد و 

متنوع هستند.
 مدیران ارشد بازاریابی باید از مهارت های قوی 
برخ��وردار باش��ند همچنین باید ب��ا مهارت های 
کیف��ی نیز تا حد زیادی نیز آش��نا باش��ند، آنها 
باید رویکرد مس��تقل و کارآفرینی داشته باشند؛ 
ام��ا همچنین بای��د از هماهنگی زیادی با س��ایر 
دپارتمان ه��ا همچون فروش برخوردار باش��ند و 
آنها باید »نظرات« و دیدگاه های مصرف کنندگان 
را دریاف��ت کنند و در عین  حال درک عمیقی از 
چگونگی ایجاد ارزش توس��ط بازاریابی در داخل 

سازمان نیز کسب کنند. 
در یک نظرسنجی از ۲۰۰مدیر ارشد بازاریابی 
سوال شد که کدام ویژگی های ذاتی و اکتسابی از 
بیشترین اهمیت برخوردارند، در ذیل پاسخ های 

آنها آمده است: 
ویژگی های اکتسابی مدیر ارشد بازاریابی

تجربه جهانی
• تخصص چندکاناله

• تجربه در مسائل بین صنایع
• تمرکز بر فناوری دیجیتال

• برخورداری از دانش عملیاتی
ویژگی های ذاتی مدیر ارشد بازاریابی

 مخاطره پذیر
• متمایل به تصمیم گیری

• قادر به حل مسئله
• عامل تغییر

• نتیجه گرا
ش��اید بتوان گفت که مهم ترین نقش هر مدیر 
ارش��د بازاریابی القای دیدگاه و سوگیری مشتری 
در تصمیم گیری های تجاری است که در هر نقطه 
تماس��ی با مش��تری )جایی که مشتری به صورت 
مس��تقیم یا غیرمستقیم با ش��رکت به گونه ای در 

تعامل است( اثرگذار است.
 مدیر ارش��د بازاریاب��ی هتل ه��ای بین المللی 
چویس هتلز، کریس مالون، تقریبا می توان گفت 
مسئول هدایت کلیه اموری که شرکت در تماس 
با مش��تری انجام می دهد، است که شامل موارد 

زیر می شود: 
•تبلیغات، برنامه های وفاداری و پاسخ مستقیم

•هدای��ت سیس��تم های رزرواس��یون مرک��زی 
ش��رکت از جمله مراکز تماس، س��ایت اینترنتی 
و رواب��ط با فروش��ندگان خارجی س��فر همچون 

تراوالسیتی و اوربیتز
•هدای��ت تالش ه��ای فروش گروه��ی جهانی 
ش��رکت با س��ازمان هایی همچون  ای ای ای،  ای 

ای آر پی و تیم های ورزشی حرفه ای.
 

مدرسهکسبوکار

ناماستارتآپ: رابین
robinava. com :وبسایت

سالتاسیس: ۱۳۹۵
موضوع: برندسازی صنایع دستی ایران

توضیحبیشتر: 
رابین در س��ال ۱۳۹۵ با همراه ش��دن تعدادی از متخصصان 
هنر و صنایع دستی، بازاریابی و نرم افزار تاسیس شد. این گروه 
سعی دارد تا در زمینه تجارت صنایع دستی کاری نو انجام دهد. 
ارائه متفاوت صنایع دستی با استفاده از بسته بندی مخصوص، 
تهیه محتوای علمی و عرضه محصوالت با قیمتی مناس��ب از 
اهداف اصلی رابین هس��تند. برندسازی برای هنرمندان حوزه 
صنایع دس��تی که همراه با معرفی و تبلیغات برای آنهاست از 

دیگر فعالیت های رابین است. 

کارینودرصنایعدستی

معرفیاستارتآپ

ش��رکت خودروس��ازی بریتانیایی TVR، پس از س��ال ها 
غیب��ت، با مدل جدید گریفیت به عرص��ه رقابت خودروهای 
اسپورت بازگش��ته است. در روزگاری که خودروها به فناوری 
برقی و خودران نزدیک تر می ش��وند، عالقه مندان خودروهای 
اس��پورت به TVR نیاز دارند. ش��رکت بریتانیایی TVR که 
به س��اخت خودروهای اسپورت خشن و هیجان انگیز معروف 
اس��ت، حاال با حمایت مالک جدید و معرفی مدل اس��پورت 

گریفیت )Griffith(، به بازار برگشته است. 
به گزارش زومیت، اگرچه که قبال اسم گریفیت را شنیده ایم، 
ولی بعد از ۱۱ س��ال غیبت، احیای اس��م یک مدل قدیمی، 
چیز بدی به نظر نمی رس��د. گریفیت، یادآور راننده مس��ابقه 
خودروهای انگلیس��ی، جک گریفیت است که یا خودروهای 

کروک دهه ۹۰ و پیش��رانه های V8 روور، الستیک ها را دود 
V می کرد. گریفیت جدید، از پیش��رانه کاس ورث ۸س��یلندر
شکل با حجم ۵لیتر و ۴۰۰ اسب بخار قدرت در هر تن استفاده 
می کند که با حداکثر سرعت ۳۲۲ کیلومتر بر ساعت، در زمانی 
کمتر از چهار ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد. 
این پیشرانه  با بهره مندی از سیستم روغن کاری خشک در جلو 
قرار داده ش��ده اس��ت و با مرکز ثقل بسیار پایین، توزیع وزن 

۵۰/۵۰ را ممکن می کند. 
گریفی��ت جدید، مانند م��دل دهه ۹۰، در عین س��ادگی، 
پیچیده است. با وجود، دریچه های هوا، دیسک های ترمز ۳۷۰ 
میلی متری و لنت های بزرگ، به نظر می رس��د این نس��خه از 
TVR کمی به دنیای واقعی نزدیک تر ش��ده است. خبری از 

دکمه ها و عقربه های آنالوگ قدیمی نیست و گریفیت جدید، 
رویکرد به روزتری را انتخاب کرده است. مواردی که TVR به 
نداش��تن آنها معروف بود، مانند ترمز ABS، سیستم کنترل 
کشش و کیس��ه های هوا، حاال به خاطر وجود قوانین سفت و 

سخت، در گریفیت در دسترس هستند. 
۵۰۰ دس��تگاه نس��خه اولیه گریفیت در اواخر سال ۲۰۱۸ 
به بازار عرضه می ش��ود. این نس��خه ها ش��امل انواع رنگ های 
سفارش��ی بدنه، فضای داخلی تمام چرمی با رنگ سفارشی و 

رینگ های ۱۹ و ۲۰ اینچی در جلو و عقب خواهد بود. 
نخستین سری از گریفیت، با قیمت پایه ۹۰ هزار پوند )۱۱۸ 
هزار و ۲۷۰ دالر( عرضه می شود و تا این لحظه، به تعداد قابل 

توجهی، پیش فروش شده است. 

برایمطالعه781پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاسخکارشناس: دوست عزیز شما بدون آنکه بدانید 
دچ��ار ترس های گوناگونی در درون خود هس��تید. ابتدا 
باید این ترس ها را بشناسید، آنها را تجزیه و تحلیل کنید 
و بر آنها فائق بیایید. البته این امر تا حدی طبیعی است 
و بس��یاری از افراد دچار آن هس��تند تا جایی که تا آخر 
عمر کارمند باقی می مانند و هیچ گاه کارآفرین نمی شوند. 

شما یک مرحله جلوتر هستید، اما برای اینکه بعدا دچار 
مشکل نشوید بهتر است این مرحله را پشت سر بگذارید. 
معموال افراد با چند نوع ترس مواجه هس��تند که ممکن 
اس��ت بر آن آگاه باشند یا نباشند، اما مهم ترین آن ترس 
از شکست و بی کفایتی است. افراد می ترسند که شکست 
بخورند و اندوخته خود را از دس��ت بدهند و اعتبارشان 
نزد س��ایر افراد زیر س��وال برود. تصور می کنند از میان 
خانواده و دوس��تان طرد می ش��وند و دیگر کسی آنها را 

ج��دی نمی گیرد. فکر می کنند با بی پولی باید بقیه عمر 
را س��ر کنند و دائما توس��ط دیگران سرزنش شوند. این 
ترس ها آنقدر قوی اس��ت که باعث می شود افراد بگویند 
همین جا که هستیم خوب است و نیازی به تغییر نیست. 
اگر قصد دارید کارآفرین ش��وید و کسب و کار خودتان را 
داش��ته باش��ید ابتدا باید با این ترس روبه رو ش��وید. در 
این خصوص مطلب بخوانید و با کارشناس��ان متخصص 

مشورت کنید. 

ترسازراهاندازیکسبوکار

پرسش:صاحبسرمایهنسبتاخوبیهستموبرایراهاندازییککسبوکارآمادهام،امامیترسموتاحاالنتوانستهام
اینکارراانجامدهم.بادوستانمبسیارصحبتکردموتامرحلهراهاندازیهمپیشرفتماماهموارهدرآخرینمرحله

پشیمانشدم.اگرامکانداردمراراهنماییکنید.
کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییککارآفرین)12(
روشهایبازاریابی

در دو شماره قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه 
بازاریابی براتون گفتم و تو این قس��مت می خوام به 

بازاریابی با توجه به نوع کسب و کار بپردازم. 
به ط��ور کل��ی دو ن��وع کس��ب وکار وج��ود داره. 
کس��ب و کارهایی که ارتباط مس��تقیم با مردم دارن 
مثل گل فروشی و س��وپرمارکت و خشکشویی و . . . 
و دوم کسب و کارهایی که ارتباط با خواص داره مثاًل 
اگه پرورش کرم خاکی یا زالو داری نیازی نیست که 

همه مردم بدونن تو چه کار می کنی. 
بازاریابی های زیادی برای کسب و کار تو وجود داره 
که می ش��ه به بعضی از اونا اشاره کنم مثل بازاریابی 
بازاریابی مس��تقیم،  تلفن��ی، اینترنت��ی، موبایل��ی، 
مویرگی یا بازاریابی سنتی و عصبی و . . . تو می تونی 
از هم��ه اینا بنا به ضرورت کس��ب و کارت برای پیدا 
ک��ردن بازار کاال و خدمات اس��تفاده کنی و به کار و 

کاسبی ات رونق بدی. 
ه��ر کس��ب و کاری نیاز ب��ه بازاریاب��ی داره. تو هر 
تولی��دی که داری ناگزیر باید اونو تو بازار بفروش��ی. 
اون پیرزنی که یه باغ سبزی داره قبل از اینکه تخم 
ش��اهی و تره و تربچه رو بکاره به بازار محلی اش فکر 
می کن��ه اینکه کجا بای��د اون رو بفروش��ه. پس هر 
کاالی��ی یه بازار داره که تو بای��د بازار کاال تو یا پیدا 
کنی یا یه بازار برای اون بس��ازی. این کار رو به زبان 

ساده می گن بازاریابی. 
بای��د از ابتدا برای بازاریابی ی��ه بودجه ای در نظر 
بگی��ری مثاًل اگر کل س��رمایه ت��و ۲۰میلیونه ۱۰ تا 
۱۵درصد را به بازاریابی اختصاص بدی؛ یعنی چیزی 

در حدود ۲تا ۳میلیون تومن. 
بهترین آگهی های خودتو ب��ه صورت کارت چاپ 
کن و برای مش��تریان بازار هدف ارس��ال کن بعدش 
روش ه��ای بازاریابی را مرتب عوض کن تا کس��ی به 
ش��یوه بازاریابی ات ع��ادت نکنه. به مش��تریان برای 
پیدا ک��ردن محصول کمک کن��ی و اطالعات خوب 
و مفی��د در اختیارش بذاری. جواب همه مش��تریان 
رو حض��وری و تلفنی و ایمیلی بدی و با احترام تمام 
باهاشون برخورد کنی. با مشتریان ارتباط ایمیلی یا 
تلگرامی برقرار کنی و اونا رو از آخرین دستاوردها و 
محصوالت و خدمات آگاه کنی و بهشون که از قدیم 

باهات کار کردن تخفیف بدی. 
برای اینکه بازاریابی محصول تو ش��کل بگیره باید 
تو یه استراتژی داشته باشی یعنی باید ها و نباید های 
کارت را بدون��ی و محصول رو خوب بشناس��ی. رقبا 
رو بشناس��ی و بازارهای مختلف داخ��ل و خارج رو 
بشناسی. مشتری های کاال یا محصول رو بشناسی تا 

بتونی یه بازار خوب برای محصول پیدا کنی. 
اگه این ن��کات رو رعایت کنی خ��وب در کار هم 
موفق می ش��ی. پس به چن��د تا نکت��ه در بازاریابی 

کسب و کار توجه کن: 
اول: ب��ازار ه��دف محصول یا خدمات ش��رکت رو 
مش��خص کن. چه کسانی باید مش��تری تو باشند و 
تو به اون��ا خدمات بدی یا کاالیی رو بفروش��ی. اگه 
بتونی به این س��وال جواب بدی خیلی از مش��کالت 
بازاریابی و فروش تو حله. همین که تو مش��تری ات 
رو بشناس��ی می تونی بهش دس��ت پیدا کنی. خیلی 
از کاس��با نمی دونن مش��تریان اونا دقیقا چه کسانی 

هستن. 
دوستی داشتم که کتابفروشی داشت و خودش 
هم کتابخوانی حرفه ای بود. اون دقیق می دونست 
بازار کتاب اون کجاس��ت. واسه همین هر وقت تو 
مغ��ازه اش نب��ود یا تو آموزش و پرورش ش��هرش 
بود ی��ا دانش��گاه. می دونس��ت خری��داران اصلی 
کتابش اهل مدرس��ه و دانش��گاه هس��تند واس��ه 
همین فروش اون به نس��بت بقیه خیلی بهتر بود. 
دوس��تی دیگه ای داش��تم که تو همون شهر اونم 
کتابفروشی داش��ت اما موفق نبود می دونی واسه 
چی؟ اول اینکه فروشگاه اون تو یکی از پاساژهای 
مدرن ش��هر بود و طبعا هزینه اجاره باالیی داشت 
و دوم اینکه اون با آوردن کتاب های روش��نفکری 
که موافق ذوق و سلیقه اش بود فکر می کرد مردم 
هم با او هم عقیده اند و ازش کتاب های روشنفکری 
درباره سیاس��ت و ادبیات و فلسفه می خرند غافل 
از اینک��ه در یه ش��هر کوچک چند درصد از مردم 
کتابخ��وان خوانن��ده کتاب ه��ای روش��نفکری یا 
مدرن هستند. در این ش��هر های کوچک طبیعی 
اس��ت که دیوان حافظ بیش��تر از شعرهای نیما یا 
منوچهر آتشی می فروش��ه. بنابراین باید بازار کاال 
را مش��خص کنی، بازار کتاب های روشنفکرانه در 
شهرس��تان های کوچک ایران بازار خیلی بزرگ و 

مهمی نیست. 
ادامهدارد...

تختهسیاه
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