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برنامه بلند مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان سازی نرخ ارز است

 زدودن ردپای تحریم
از مقررات ارزی

مجموعه مقررات ارزی کش��ور ش��امل هفت فصل  »واردات کاال و خدمت«، »حمل و نقل کاال، بیمه و بازرسی«، 
»خدمات ارزی و سایر مبادالت ارزی بین المللی«، »تسهیالت ارزی«، »دستورالعمل تامین مابه التفاوت ریالی نرخ 
ارز پرداخت های تعهدات ارزی )اعتبار اس��نادی/ثبت س��فارش براتی گشایش شده در سال های قبل(«، »عملیات 
ارزی ش��عب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کش��ور و ش��عب و واحدهای بانک های 

ایرانی خارج از کشور« و »نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال« است که از ابتدای...

پس از 10 سال در دولت دوازدهم کلید خورد

 شمارش معکوس
برای پرداخت سود سهام عدالت

3

4
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 ایران خودرو در پی تولیدات ارزان قیمت
با همکاری نیسان

درآمد همه چیز نیست
مدیریت استرس در محیط کار

بازاریابی پیامکی و موفقیت در آن
آیا به ریبرندینگ نیاز دارید؟ 

بازاریابی در عصر متالطم
4 مانع افسانه ای شروع کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جایزه یک میلیون دالری 
کوکاکوال برای پیدا کردن 

جایگزین مناسب شکر

یادداشت

یادداشت

شهباز حسن پور
عضو کمیسیون برنامه و 

بودجه مجلس

لزوم تقویت فعالیت رایزن های 
اقتصادی ایران برای جذب سرمایه

کاهش نرخ س��ود تسهیالت، 
جلوگی��ری از قاچ��اق، تغیی��ر 
رویکرد مناطق آزاد به س��مت 
ص��ادرات و همچنی��ن تقویت 
فعالی��ت رایزن ه��ای اقتصادی 
ای��ران در کش��ورهای دیگر از 
جمله راهکارهای ایجاد اشتغال 
دول��ت  خوش��بختانه  اس��ت. 
دوازدهم کار خود را با استقبال 
بی نظی��ر مجل��س از وزرا آغاز 
کرد و رأی بی سابقه نمایندگان 
به وزرای دولت دوازدهم معنا و 
مفهوم مش��خصی داشت که با 
درک صحیح از موقعیت کشور 

با دول��ت اتمام حجت 
کردند...

اگر کاهش نرخ سود بانکی به 
کاهش کارمزد تسهیالت منجر 
نش��ود، اتفاق مثبت��ی در حوزه 

اقتصاد رخ نخواهد داد. 
مسئله...

کامران ندری
عضو هیأت علمی 

پژوهشکده پولی و بانکی

3

مسئله اصلی اقتصاد ایران سود 
باالی سپرده های بانکی نیست

2

2
 ،)WTO( براساس آمارهای سـازمان تجارت جهانی

همسایگان خاکی ایران شامل عراق، ترکیه...

کدام کشورها بازار واردات 300میلیارد دالری همسایگان 
ایران را در اختیار دارند؟ 

فرصت های از دست رفته 
اقتصادی ایران در منطقه



براس��اس آماره��ای س��ازمان تجارت 
خاکی  همس��ایگان   ،)WTO( جهان��ی 
ایران ش��امل ع��راق، ترکیه، ارمنس��تان، 
ترکمنس��تان،  آذربایج��ان،  جمه��وری 
افغانس��تان و پاکس��تان، در سال 2016 
دالر  295میلی��ارد  ح��دود  مجموع��ا 
کاال وارد کرده ان��د، ام��ا س��هم تولیدات 
 غیرنفتی ای��ران از این ب��ازار بزرگ تنها

 13.3 میلیارد دالر بوده است. کشورهای 
جهان همواره به بازار کشورهای همسایه 
خود به عن��وان قابل  دس��ترس ترین بازار 
برای صادرات کاالهای شان نگاه می کنند 
و آماره��ای س��ازمان های بین المللی نیز 
حاک��ی از این اس��ت که حج��م تجارت 
کش��ورها ب��ا همسایگان ش��ان در اغلب 
موارد به ط��ور معناداری بی��ش از حجم 
تجارت آنها با سایر کشورها بوده است. به 
گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی 
ات��اق بازرگانی ای��ران، بنگاه های کوچک 
و متوس��ط هر کش��ور بیش��ترین نفع را 
از توس��عه صادرات به کش��ورهای مجاور 
خواهن��د برد، زیرا ای��ن بنگاه ها به دلیل 
محدودیت ه��ای مالی ترجی��ح می دهند 
به ج��ای اینک��ه در پ��ی راه یافت��ن ب��ه 
بازارهایی در فاصله چند هزار کیلومتری 
باشند، کاالهای شان را از طریق مرزهای 
زمین��ی و خطوط راه آهن به کش��ورهای 
نزدی��ک صادر کنند. ایران نیز با توجه به 
اینکه یک کش��ور درحال توسعه محسوب 
می ش��ود، همواره در تالش بوده است با 
بهره گی��ری از فرصت ه��ا و ظرفیت های 
موجود در کشورهای همسایه، بر سرعت 
رشد اقتصادی خود بیفزاید. با این  وجود، 
برخی مش��کالت س��اختاری باعث شده 
اس��ت که ای��ران نتواند س��هم درخور و 
قابل توجهی را از بازار برخی کش��ورهای 

همسایه به دست آورد. 

واردات 295 میلیارد دالر کاال 
توسط همسایگان خاکی ایران 

براس��اس آماره��ای س��ازمان تجارت 
جهانی، همس��ایگان خاکی ایران ش��امل 
ع��راق، ترکی��ه، ارمنس��تان، جمه��وری 
و  افغانس��تان  ترکمنس��تان،  آذربایجان، 
پاکستان، در سال 2016 مجموعا حدود 
295 میلیارد دالر کاال از دیگر کش��ورها 
وارد کرده اند. البته در مورد این آمار باید 
خاطرنشان کرد که سازمان تجارت جهانی 
آمار واردات و صادرات همه اعضای خود 
را ثب��ت کرده و در اختی��ار دارد اما برای 
کشورهایی که عضو این سازمان نیستند 
آم��ار واردات و صادرات به صورت تقریبی 
و ب��ا بهره گیری از آمار صادرات و واردات 
کش��ورهای عضو برآورد می ش��ود. با این 
حال در مورد تجارت دوطرفه کشورهایی 
که هیچ یک عضو WTO نیس��تند )مثال 
ای��ران و عراق( هیچ گونه آماری در پایگاه 
اطالعاتی س��ازمان وجود ندارد و سازمان 
قادر نیس��ت آمار تقریب��ی قابل اتکایی از 
تج��ارت آنها با یکدیگر برآورد و منتش��ر 
کن��د. آماره��ای گمرک ایران اما نش��ان 
می ده��د ک��ه ارزش ص��ادرات غیرنفتی 
ایران به کش��ورهای یادش��ده در س��ال 
1395 مجموعا حدود 13.3 میلیارد دالر 
بوده اس��ت که با توجه به واردات نزدیک 
به 300 میلیارد دالری این کشورها، رقم 

ناچیزی به شمار می آید. 

تجارت همسایگان ایران زیر ذره بین
در بی��ن همس��ایگان ای��ران، ترکیه با 
توجه ب��ه ش��رایط جمعیتی مناس��ب و 
تولی��د ناخالص داخلی بیش از 2تریلیون 
دالری )ب��ر مبن��ای قدرت خری��د( بازار 
وارداتی بس��یار مناسبی به شمار می رود. 
اگرچه این کشور هم اکنون دومین مقصد 
مهم ص��ادرات غیرنفتی ایران محس��وب 
می ش��ود ام��ا در س��ال گذش��ته ارزش 
ص��ادرات غیرنفتی ایران ب��ه ترکیه تنها 
ح��دود 3.2 میلی��ارد دالر یعنی کمتر از 
2درص��د کل واردات ای��ن کش��ور بوده 
اس��ت. کش��ورهایی مانند چین، آلمان، 
روسیه و آمریکا بیشترین سهم را از بازار 
بزرگ واردات ترکیه داشته اند. جمهوری 
آذربایجان به عنوان یک کش��ور نفت خیز 
و به سرعت درحال توس��عه، هم اکنون در 
بین کش��ورهای همس��ایه ایران از لحاظ 
ارزش کل واردات در رتب��ه چه��ارم قرار 
دارد. این کشور در سال گذشته میالدی 
بی��ش از 7میلی��ارد دالر ص��رف واردات 
کرده اس��ت ک��ه صادرکنن��دگان ایرانی 
تنه��ا حدود 5درصد از این مبلغ را جذب 
کرده اند. البته ایران با 359 میلیون دالر 
صادرات به جمهوری آذربایجان، در رتبه 
شش��م بزرگ ترین صادرکنندگان به این 
کش��ور قرار داشته اما به همان دلیلی که 
اشاره شد )عدم عضویت هر دو کشور در 
سازمان تجارت جهانی( نام ایران در بین 
صادرکنن��دگان کاال ب��ه آذربایجان دیده 
نمی شود. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی 
در قیاس با سایر همسایگان خاکی ایران 
)به جز ترکیه( کش��ور مرفه تری محسوب 
می ش��ود اما به دلی��ل کم جمعیت بودن، 
ب��ازار واردات آن چندان بزرگ نیس��ت. 
البته این کشور نیز اش��تراکات فرهنگی 
زیادی با ایران دارد و ایران می تواند سهم 
خود از بازار واردات این کش��ور را با تکیه 
بر این مزیت افزایش دهد. طبق آمارهای 
رس��می گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
ارزش صادرات ایران به ترکمنس��تان در 

س��ال گذش��ته حدود 547 میلیون دالر 
بوده است که این رقم ایران را در جایگاه 
س��وم صادرکنندگان برتر به ترکمنستان 
قرار می دهد. البته همان مش��کل آماری 
قبل��ی در م��ورد ترکمنس��تان هم صدق 
اطالعات��ی  پایگاه ه��ای  در  و  می کن��د 
س��ازمان تجارت جهانی نام ایران در بین 
صادرکنندگان برتر به ترکمنس��تان درج 
نشده است.  کشور افغانستان همواره یک 
شریک تجاری مهم برای ایران به حساب 
آمده است. اشتراکات فرهنگی قابل توجه 
دو کش��ور و شناخت مناسب دو طرف از 
بازارهای یکدیگر باعث ش��ده اس��ت که 
هیچ کش��وری ت��وان رقابت ب��ا ایران در 
بازار افغانس��تان را نداش��ته باشد. ایران 
در س��ال گذش��ته بی��ش از 2.4 میلیارد 
دالر کاال ب��ه افغانس��تان ص��ادر کرد که 
این رقم ح��دود 80درصد باالتر از ارزش 
ص��ادرات پاکس��تان به این کش��ور بوده 
اس��ت؛ هرچن��د باز ه��م به دلی��ل عدم 
عضویت هر دو کش��ور ایران و افغانستان 
در سازمان تجارت جهانی تا قبل از سال 
2016، آماری از تجارت دوجانبه این دو 
 WTO کش��ور در پایگاه های وابسته به
دیده نمی ش��ود. البته ش��ایان ذکر است 
افغانس��تان در نیمه دوم س��ال 2016 به 
جمع کش��ورهای عضو WTO پیوسته 
اس��ت. کش��ور جنگ زده عراق با تکیه بر 
درآمده��ای نفتی سرش��ار خ��ود جایگاه 
س��ومین واردکننده بزرگ کاال را در بین 
همس��ایگان ایران به خود اختصاص داده 
است. ایران با صادرات بیش از 6 میلیون 
دالر کاال ب��ه عراق، س��ومین صادرکننده 
بزرگ به این کش��ور محس��وب می شود؛ 
هرچن��د این آمار به همان دلیلی که قبال 
گفته شد )عدم عضویت هر دو کشور در 
س��ازمان تجارت جهان��ی( در پایگاه های 
درج   WTO زیرمجموع��ه  اطالعات��ی 
نشده اس��ت. با پایان قریب الوقوع جنگ 
داخلی عراق و آغاز روند بازسازی مناطق 
آس��یب دیده، قطعا واردات عراق از دیگر 

کش��ورها افزایش خواهد یاف��ت و ایران 
باید از این فرصت به نحو احسن استفاده 
 کن��د. پاکس��تان ب��ا وارد ک��ردن حدود
 47 میلی��ارد دالر کاال در س��ال 2016 
پس از ترکیه دومین ب��ازار وارداتی مهم 
در بین همسایگان ایران به شمار می رود. 
اگرچه پاکس��تان از لحاظ س��رانه تولید 
ناخالص داخلی جزو کشورهای کم درآمد 
جهان محس��وب می ش��ود، اما جمعیت 
بی��ش از 200 میلیون نفری این کش��ور 
می توان��د از آن ب��ازار وارداتی مناس��بی 
بسازد. با تمام این اوصاف، صادرات ایران 
به پاکس��تان در سال گذشته تنها حدود 
800 میلی��ون دالر ب��وده و کمت��ر از 2 
درصد از س��هم بازار واردات این کشور به 
تولیدکنندگان ایرانی رسیده است. کشور 
ارمنس��تان از لحاظ اندازه ب��ازار واردات، 
در بین همس��ایگان خاکی ایران در رده 
آخر قرار می گیرد. این کش��ور کوچک و 
کم جمعی��ت در س��ال 2016 تنها کمی 
بی��ش از 3.2 میلیارد دالر کاال از س��ایر 
کشورها وارد کرده است؛ هرچند کشوری 
مانند روس��یه توانسته اس��ت حدود یک 
میلی��ارد دالر کاال ب��ه این ب��ازار کوچک 
صادر کند. صادرات ایران به ارمنستان در 
س��ال 1395 به روایت گمرک جمهوری 
اس��المی ایران حدود 179 میلیون دالر 
بوده اس��ت و س��ازمان تج��ارت جهانی 
ارزش واردات کاالیی ارمنس��تان از ایران 
در س��ال 2016 را ح��دود 164 میلیون 
دالر ب��رآورد کرده اس��ت؛ طبق آمارهای 
این سازمان، ایران جایگاه سوم را در بین 

صادرکنندگان برتر به ارمنستان دارد. 

تسریع رشد اقتصادی ایران با نفوذ 
به بازارهای کشورهای همسایه

همان طور که در ابتدا اشاره شد، نفوذ 
بازار کش��ورهای همس��ایه می تواند  به 
با فراه��م کردن فرصت ص��ادرات برای 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، رش��د 

اقتص��ادی ایران را تس��ریع 
کند. در ش��رایطی که برخی 
صنای��ع ای��ران از رکود رنج 
بازارهای  تقاضای  و  می برند 
که  نیس��ت  به حدی  داخلی 
ظرفیت ه��ای  پاس��خگوی 
تولیدی آنها باش��د، گشوده 
جدی��د  بازاره��ای  ش��دن 
می توان��د امید ب��ه خروج از 
رک��ود را در دل بنگاه ه��ای 
داخل��ی زنده کن��د. اگرچه 
در حال حاضر س��هم ایران 
واردات همس��ایگان  بازار  از 
خ��ود بس��یار اندک اس��ت 
اما می توان ب��ا اتخاذ تدابیر 
مناسب در راستای گسترش 
تج��اری  برد-ب��رد  رواب��ط 
حداق��ل  همس��ایگان،  ب��ا 
فرصت ه��ای  از  بخش��ی 
تجاری ازدس��ت رفته را احیا 
توانایی  ش��ک  ب��دون  کرد. 
در  ایران��ی  تولیدکنن��دگان 
س��طحی اس��ت که بتوانند 
از  س��همی بس��یار بیش��تر 
4درص��د کنون��ی را از بازار 
واردات کش��ورهای همسایه 

به دست بیاورند. 

کدام کشورها بازار واردات 300میلیارد دالری همسایگان ایران را در اختیار دارند؟ 

فرصت های از دست رفته اقتصادی ایران در منطقه

در سال گذش��ته میزان تولید گاز در 
ایران به 627 میلیون متر مکعب در روز 
رسید که بخش عمده این رشد ناشی از 
بهره برداری و برداش��ت از فازهای جدید 
پارس جنوبی بوده اس��ت.  در حالی که 
صادرات نفت ایران در س��ال های 1391 
ت��ا 1393 ب��ه دلی��ل محرومیت ه��ای 
بین المللی با کاهش��ی قابل توجه روبه رو 
ش��د و در مرز یک میلیون بشکه در روز 
قرار گرفت، اما با اجرایی ش��دن برجام و 
لغو محدودیت های مذکور، شرایط ایران 
در بازارهای جهانی نفت تغییراتی جدی 
را تجربه ک��رد. به گ��زارش خبرآنالین، 
صنع��ت نفت و گاز ایران که بیش��ترین 
تاثیر را از اجرایی ش��دن برجام به خود 
دیده است، در سال پایانی فعالیت دولت 

یازدهم با افزای��ش 80درصدی صادرات 
مواجه بود این در حالی اس��ت که میزان 
افزایش تولی��د نفت خ��ام در این دوره 
زمانی در مح��دوده 26درصدی گزارش 
ش��ده اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی میزان تولید نفت خام ایران 
را در ماه های ابتدایی س��ال جاری برابر 
ب��ا 3میلیون و 860 هزار بش��که در روز 
اعالم کرده اس��ت. حجم ص��ادرات نفت 
نیز با رشدی 80 درصدی نسبت به سال 
1391 ب��ه بیش از 2 میلیون بش��که در 
روز در نیمه اول س��ال گذش��ته رسیده 
اس��ت. این رقم به تدریج افزایش داشته 
و حت��ی در برخی مقاطع ای��ران روزانه 
نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار بش��که 
نف��ت صادر کرده اس��ت. پررنگ ش��دن 

دوباره حض��ور ایران در بازارهای جهانی 
نف��ت، موقعی��ت ژئوپلیتیک از دس��ت 
رفته ای��ران در بازار انرژی جهان را احیا 
کرد.  تش��دید تحریم ها در سال 1391، 
تاثیرگذاری ایران در بازار انرژی جهان را 
در حالی هدف قرار داد که ایران یکی از 
بزرگ ترین منابع هیدروکربوری جهان را 
در اختیار دارد و با احتساب میزان ذخایر 
نف��ت و گاز، در کنار یکدیگ��ر، باالترین 
ذخای��ر نفتی و گازی جه��ان توامان در 
اختیار ایران اس��ت. ای��ران قصد دارد در 
برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید نفت 
خ��ود را به بیش از 5 میلیون بش��که در 
روز افزای��ش دهد. ای��ن هدف گذاری در 
برنامه های پیش��ین توسعه ای نیز مدنظر 
مقامات و سیاس��ت گذاران ایران بود اما 

موانع موجود بر س��ر راه سرمایه گذاری 
در صنع��ت نفت ب��ه دلی��ل تحریم ها، 
مهم ترین مانع عملیاتی شدن آن تلقی 
می ش��ود. در ای��ن دوره زمان��ی میزان 
تولید گاز غنی در کش��ور نیز با رشدی 
برابر 21درصد همراه ش��ده اس��ت. در 
س��ال گذشته میزان تولید گاز در ایران 
ب��ه 627 میلی��ون متر مکع��ب در روز 
رسیدکه بخش عمده این رشد ناشی از 
بهره برداری و برداشت از فازهای جدید 
پارس جنوبی بوده اس��ت.  قراردادی به 
منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز 
با ش��رکت توتال منعقد ش��ده و همین 
نکته سبب شده اس��ت پیش بینی های 
آت��ی ناظر بر تداوم روند توس��عه تولید 

گاز غنی در کشور باشد. 

باالترین ذخایر نفتی و گازی جهان توامان در اختیار ایران

جای پای ایران در بازار نفت محکم شد

گزارش2

انرژی

کاهش تعداد شهرهای در معرض 
تنش آبی

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور 
با اش��اره به اینکه در تابس��تان امس��ال 289 شهر کشور 
در مع��رض تنش آبی قرار داش��تند، گفت ک��ه با اجرای 
پروژه ه��ای مقابله با خشکس��الی و همکاری مش��ترکان 
توانس��ته ایم با حداقل مشکل از زمان پیک )اوج مصرف( 
آب عبور کنیم. به گزارش »فرصت امروز« از وزارت نیرو،  
»حمیدرضا جانباز« تامین و توزیع آب شرب را اصلی ترین 
وظیفه اعالم کرد و افزود: در سال های گذشته شاهد بروز 
خشکسالی های متوالی در سطح کشور بوده ایم که این امر 
در کنار برداش��ت های بی رویه ای که از منابع آب صورت 
می پذیرد، تامین آب ش��رب را با چالش های جدی مواجه 
کرده اس��ت. وی بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم برای به حداقل 
رس��اندن آثار این خشکسالی در حوزه تامین و توزیع آب 
تاکید کرد و افزود: در این راستا ستادهای مدیریت بحران 
در سطوح مختلف به طور جدی و هدفمند تشکیل شده 
و به صورت مس��تمر به برنامه ریزی و اج��رای پروژه های 
اضطراری تامین آب در محورهای مدیریت تقاضا و مصرف 
آب، افزایش ظرفیت تامی��ن و انتقال آب، بهبود کیفیت 
آب شرب و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب می پردازد.  
جانب��از همچنین به تش��ریح وضعیت تامین آب ش��رب 
شهرها و روستاها در پیک تابستان امسال پرداخت و افزود: 
در تابستان امسال 289 شهر کشور در معرض تنش آبی 
قرار داش��تند، بدان معنی که ظرفیت تامین آب و میزان 
نیاز آبی در نقطه سربه سر قرار می گرفت و در ساعات اوج 
مصرف، با کمبودی بالغ بر 8.5 درصد نس��بت به نیاز آبی 
مواجه بودیم که با اجرای پروژه های مقابله با خشکسالی و 
همکاری مشترکان، با حداقل مشکل از پیک مصرف آب 
عبور کردیم. مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور در تکمیل این بخش از سخنان خود، یادآور شد: 
در تابستان سال گذشته، تعداد شهرهای در معرض تنش 
آبی بالغ بر 301 ش��هر و میزان کمبود نسبت به نیاز آبی 
نیز 8.6 درصد بود، در حالی که در این مدت ش��اهد رشد 
ب��ازار آب و افزایش جمعیت نیز بوده ایم. جانباز ادامه داد: 
براس��اس ارزیابی صورت گرفته در تابستان سال 1394، 
تعداد 547 شهر با کمبود 23.5درصدی آب مواجه بودند 
که با برنامه ریزی، ش��اهد بهبود چشمگیر وضعیت تنش 
آب ش��رب در کش��ور بوده ایم. وی تصریح کرد: در بخش 
روس��تایی نیز با اجرای طرح ملی مجتمع های آبرس��انی 
روستایی، تعداد روستاهایی که توسط تانکرهای آبرسانی 
سیار تامین آب می شوند، از 6هزار و 11 روستا به 5 هزار 

و 382 روستا کاهش یافته است. 

نفت

یادداشت

روحانی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال: 
تداوم رایزنی میان کشورهای 
صادرکننده نفت ضروری است

حس��ن روحانی، رئیس جمهوری، روز یکش��نبه، 
19 شهریورماه در حاشیه نشست سران کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری اس��المی در عرصه علم و 
فن��اوری، در قزاقس��تان و در دی��دار ب��ا نیکالس 
م��ادورو، رئیس جمه��وری ونزوئال با بی��ان اینکه 
تداوم رایزن��ی میان کش��ورهای صادرکننده نفت 
برای کاهش تولی��د، پایداری و تعادل قیمت نفت 
ضروری اس��ت، گفت: تشکیل کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کش��ور ایران و ونزوئال نیز گامی مهم 
ب��رای تقوی��ت همکاری هاس��ت. رئیس جمهوری 
ونزوئ��ال در این دی��دار خواهان توس��عه و تعمیق 
بیش از پیش روابط تهران - کاراکاس شد و افزود: 
تشکیل کمیسیون مشترک زمینه مناسبی را برای 
بررسی فرصت های جدید در تقویت همکاری های 
ایران و ونزوئال ایج��اد خواهد کرد. وی به موضوع 
رایزنی ها برای ثبات بازار نفت اشاره و تصریح کرد: 
ما در تالش هس��تیم برای رساندن قیمت نفت به 
رقمی مناس��ب، نشس��تی را تا پایان سال 2017 
میالدی با حضور سران کشورهای عضو و غیرعضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( برگزار 

کنیم. 

لزوم تقویت فعالیت رایزن های 
اقتصادی ایران برای جذب سرمایه

کاهش نرخ س��ود تسهیالت، جلوگیری از قاچاق، 
تغیی��ر رویکرد مناط��ق آزاد به س��مت صادرات و 
همچنین تقویت فعالیت رایزن های اقتصادی ایران 
در کش��ورهای دیگ��ر از جمله راهکاره��ای ایجاد 
اشتغال است. خوشبختانه دولت دوازدهم کار خود 
را با اس��تقبال بی نظیر مجل��س از وزرا آغاز کرد و 
رأی بی س��ابقه نمایندگان به وزرای دولت دوازدهم 
معنا و مفهوم مش��خصی داشت که با درک صحیح 
از موقعیت کش��ور ب��ا دولت اتمام حج��ت کردند، 
بنابرای��ن مجلس کار خود را ب��ه خوبی انجام داد و 
حاال نوبت دولت است که در راستای تحقق شعارها 
و برنامه ه��ای خ��ود قدم ب��ردارد. دول��ت دوازدهم 
به عنوان گام اول کاهش نرخ س��ود بانکی را محقق 
کرد که جای تقدیر دارد. امیدواریم در همین راستا 
 نرخ تس��هیالت هم کاهش پیدا کند. ایجاد ساالنه 
یک میلیون فرصت ش��غلی در کش��ور نیازمند عزم 
جدی سه قوه است. مجلس آمادگی و حمایت کامل 
خود را اعالم کرده و امروز زمان آن رسیده که دولت 
با یک راهکار عملی و اقدام جهادی گام اساس��ی را 
برای ایجاد س��االنه یک میلیون شغل بردارد، البته 
اخیرا یکی از وزرای دولت در مصاحبه ای گفته بود 
امکان ایجاد بیش از 500 هزار شغل در سال وجود 
ندارد اما این تکلیف برنامه ششم است و دولت هم 
در برنامه ه��ای انتخاباتی خود این وعده را به مردم 
داده اس��ت. بر همین اساس این امر از اولویت های 
اصلی دولت دوازدهم به ش��مار می رود. آیا با س��ود 
تس��هیالت 18درص��د که عمال بی��ش از 20درصد 
محاس��به خواهد شد، امکان ایجاد شغل وجود دارد 
یا خیر؟ طبیعتا س��ود تس��هیالت باید کاهش پیدا 
کند، س��رمایه ها به سمت تولید س��وق داده شود، 
پرداخ��ت یارانه های تولی��د که تاکن��ون پرداخت 
نشده در دس��تور کار دولت قرار گیرد و تولید کاال 
نیز صادرات محور باش��د و از هم��ه فرصت ها برای 
صادرات اس��تفاده ش��ود. پرداخت جوایز صادراتی 
نیز از دیگر مش��وق های تولید صادرات محور است. 
م��ا باید جلوی واردات کاالهای خارجی و قاچاق را 
بگیری��م و رویکرد مناطق آزاد و ویژه را که قرار بود 
محور کارش��ان تولید باش��د، تغییر دهیم تا مبنای 

کار آنها بر صادرات قرار گیرد.
همچنی��ن بای��د ب��رای حض��ور نمایندگی های 
برنده��ای خارجی ش��روطی تعیین ش��ود از جمله 
اینکه آنه��ا کارخانه های خود را به ای��ران بیاورند. 
ما همچنی��ن بای��د بازارهای هدف منطق��ه را نیز 
شناس��ایی کنی��م. همزمان ب��ا وعده دول��ت برای 
تعیی��ن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه رویکرد 
رایزن های اقتصادی ما نیز باید عوض شود و محور 
کارش��ان صادرات کاال قرار گی��رد. در واقع یکی از 
ماموریت های اصل��ی وزارت خارجه باید حمایت از 
بازرگان��ان و تجار ایرانی باش��د و رایزنان اقتصادی 
باید همچون س��فرای سیاس��ی به دنبال بازاریابی 
و جذب س��رمایه باش��ند، چراکه ما نیازمند جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی و آوردن پول به کش��ور 
هس��تیم ت��ا بتوانیم از فن��اوری روز دنیا اس��تفاده 
کنی��م. همچنین حمایت از کااله��ای تولید داخل 
در راس��تای ایجاد اش��تغال الزامی است و این امر 
نیازمن��د عزم ج��دی در وزارتخانه ه��ای مربوطه و 
همچنین فرهنگ س��ازی از سوی رس��انه ها به ویژه 

رسانه ملی است. 
منبع: ایسنا
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طبق وعده دولت، تا پایان ش��هریورماه 
قرار اس��ت سود س��هام عدالت پرداخت 
شود؛ بر این اساس حداکثر ۱۲روز دیگر 
زمان باقی است تا مرحله اول سود سهام 
عدالت، پس از ۱0س��ال به حساب مردم 
واریز ش��ود. دول��ت وعده داده ت��ا پایان 
شهریورماه، نخس��تین مرحله سود سهام 
عدالت را به حساب مشموالن واریز کند. 
آنگون��ه که دولت می گوی��د، ۴۹ میلیون 
نفر مشمول دریافت س��ود سهام عدالت 
هس��تند که البته از این رق��م، ۲میلیون 
نفر متوفی بوده و در مرحله اول، مشمول 
دریافت س��ود نمی ش��وند. بر این اساس 
اگر دولت به وعده خ��ود عمل کند، این 
نخستین باری اس��ت که پس از ۱0سال 
از اج��رای ط��رح اعطای س��هام عدالت، 
مردم سود دریافت می کنند، چراکه طی 
مدت ۱0سال گذشته، تمام آنچه از محل 
توزیع سود س��هام این شرکت ها حاصل 
ش��ده، بابت خرید س��هام به خزانه دولت 
واریز شده است و هیچ مشمولی تاکنون 
بابت سهمی که در اختیار گرفته پولی به 

دولت پرداخت نکرده است. 
ب��ه گزارش مهر، چند ماهی اس��ت که 
دولت اعالم ک��رده مردم ب��رای دریافت 
این س��ود، ش��ماره ش��بای خود را وارد 
س��امانه ک��رده و در ازای ش��ماره ای که 
وارد می کنند، در موعد مقرر س��ود خود 
را دریاف��ت کنند، اما هنوز هم هس��تند 
کسانی که شماره حسابی برای واریز سود 
خود اعالم نکرده اند و ش��اید هم امسال، 
مش��مول دریاف��ت س��ود س��هام عدالت 
نش��وند؛ به خصوص اینک��ه دولت اعالم 
ک��رده تا پای��ان ش��هریورماه مهلت باقی 
است تا اگر کسی می خواهد سرمایه خود 
را در قالب سهام عدالت افزایش داده و به 
یک میلیون تومان برس��اند؛ ضمن اینکه 
شماره شبای حساب بانکی خود را نیز در 
س��امانه ثبت کند. البته به گفته مقامات 

افزایش سرمایه  سازمان خصوصی سازی، 
تا س��قف ی��ک میلیون توم��ان، اجباری 
نیس��ت و اگر کس��ی بخواهد سهام خود 
را افزایش ده��د، می توان��د مابه التفاوت 
موج��ودی خود را تا س��قف یک میلیون 
توم��ان باال ببرد، به خصوص اینکه ارزش 
کنونی سهام عدالتی که به میزان حداقل 
)یعن��ی ح��دود ۵00 ه��زار توم��ان( در 
حساب همه مش��موالن وجود دارد، یک 
میلیون تومان اس��ت و اگر کسی تا سقف 
یک میلیون تومان سهام خود را افزایش 
ده��د، ارزش کنونی س��هام او ۲میلیون 

تومان خواهد بود. 

توزیع سود ۱۲۵ و ۶۵ هزارتومانی
میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حسینی 
در ای��ن رابطه اع��الم کرده ب��ود افرادی 
که مجم��وع س��هام تخصی��ص یافته به 
آنه��ا از مح��ل س��ود، تخفی��ف و آورده 
نق��دی، ی��ک میلی��ون توم��ان اس��ت و 
صورت حس��اب کنون��ی آنها مع��ادل این 
رقم اس��ت، واریزی س��ود س��هام عدالت 
برای آنها ۱۲۵هزارتومان خواهد بود. وی 
اف��زود: برای افرادی که س��هام آنها ۵۳0 

هزارتومان است نیز مبلغ سود حدود ۶۵ 
ه��زار تومان خواهد بود. پوری حس��ینی 
البت��ه در هفت��ه پایانی مردادم��اه اعالم 
ک��رده بود ک��ه این میزان س��ود افزایش 
می یابد، چرا که س��ه ش��رکت مهم سهام 
عدال��ت از جمله هلدین��گ خلیج فارس، 
هنوز مجمع خود را برگزار نکرده اند و اگر 
این مجامع برگزار ش��ود، نرخ س��ود افراد 
دارای ی��ک میلیون تومان س��هام، ۱۵0 
ه��زار تومان خواهد بود. رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی گفت: تنها افرادی که تا 
پایان تیرماه س��ال جاری اقدام به افزایش 
س��قف س��هام خود تا یک میلیون تومان 
کرده اند، سود کامل سال ۹۵ را می گیرند؛ 

اگرچه واریز این وجه اجباری نیست. 

آغاز پرداخت سود منتظر تصمیم 
شورای عالی اصل ۴۴

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ 
ش��رکت های سرمایه پذیر امس��ال به خزانه 
واریز نمی شود و به مش��موالن تعلق دارد، 
تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم به 
زودی جلس��ه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار 

شده و موضوع نخستین سود واریزی سهام 
عدال��ت تعیین تکلیف ش��ود. س��بحانی از 
تهیه برنامه های نرم افزاری و س��خت افزاری 
پرداخت سود مش��موالن خبر داد و افزود: 
به مح��ض تعیین تکلیف ای��ن موضوع، در 
کمترین زمان ممکن این س��ود به حساب 
مشموالن واریز می ش��ود. وی سود مصوب 
عملکرد مالی س��ال مالی ۹۵ ش��رکت های 
سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون 
۳ ه��زار و ۳۵0 میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: س��ال مالی سه شرکت دیگر مشمول 
این طرح ۳۱ خرداد اس��ت که براساس آن 
مهرم��اه مجامع آنها برگزار ش��ود؛ از جمله 
این ش��رکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ 
خلیج فارس است. مشاور رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه 
میانگین سود س��ال های گذشته هلدینگ 
خلیج ف��ارس حدود ۶00 ت��ا ۷00 میلیارد 
تومان بوده اس��ت، پیش بینی می ش��ود که 
همین میزان نیز برای س��ال ۱۳۹۵ تعیین 
ش��ود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود 
سهام  مش��مول  س��رمایه پذیر  شرکت های 
عدال��ت به ح��دود ۴ هزار میلی��ارد تومان 
خواه��د رس��ید. س��بحانی میزان س��ودی 
 که ب��ه حس��اب مش��موالن دو دهک اول  
)تخفی��ف دار( از جمله کمیت��ه امداد امام 
خمینی  )ره( و بهزیس��تی به عالوه افرادی 
که باقی مانده اقس��اط خود را تا سقف یک 
میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در 
سال ۹۶ حدود ۱۵0 هزار تومان اعالم کرد. 
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با 
بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد 
تومان برای همه مشموالن یکسان نخواهد 
بود، افزود: برای مشموالن ۴ دهک دیگر با 
توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت 
باقی مانده اقساط خود سود متفاوت خواهد 
ب��ود و پرداختی س��ود به حس��اب هر فرد 
در این بخش براس��اس میزان واریزی های 

اقساط آنها خواهد بود. 

یک کارش��ناس بازار مسکن گفت که 
رک��ود معامالت مس��کن را قبول ندارم، 
زیرا خلوت ش��دن دفاتر مشاوران امالک 
به خاط��ر مراجعه مردم به ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��رای خریدوف��روش امالک 
اس��ت. عب��اس ش��وکتی در گفت وگو با 
ایس��نا اظهار ک��رد: امروز ش��اهدیم که 
مش��اوران امالک باید هزینه هایی مانند 
اجاره دفتر، مالیات و. . . بپردازند و قطعا 
کسب و کار  اپلیکیش��ن ها  این  راه اندازی 
آنه��ا را با مش��کالت عدی��ده ای مواجه 
می کن��د. وی افزود: اعتق��اد دارم فضای 
مجازی باید زیر نظر اتحادیه مش��اوران 
ام��الک س��اماندهی و نظارت ش��ود. به 
همی��ن منظ��ور باید اتحادیه مش��اوران 
امالک در دوره جدید اقدام به تأس��یس 
یک مرکز جهت تسهیل فرآیند معامالت 
کند و به گون��ه ای اقدام کند که کاربران 
اپلیکیش��ن های امالک، مشاوران امالک 
باش��ند نه خریداران و فروشندگان بازار 
مس��کن. ش��وکتی با اش��اره ب��ه چالش 
مالیات بر ارزش افزوده مشاوران امالک 
گف��ت: م��ردم باید به صورت مس��تقیم 
مالیات ش��ان را پرداخ��ت کنن��د؛ بدین 
صورت ک��ه اداره مالی��ات امکانی را در 
س��امانه کد رهگیری فراه��م کند که به 
صورت آنالین شناس��ه قبض و شناس��ه 
پرداخ��ت ب��ه م��ردم ارائه ش��ود و آنها 
مستقیم برای پرداخت مالیات شان اقدام 

کنند. از نمایندگان مجلس خواس��تارم 
که در آینده طی جلس��ه ای مش��ترک با 
اتحادیه مش��اوران امالک این مسئله را 
بررس��ی و اصالح کنند. این کارش��ناس 
مس��کن با بیان اینکه کد رهگیری باید 
به روز رسانی ش��ود، خاطرنشان کرد: کد 
رهگی��ری باعث افزایش امنیت معامالت 
می ش��ود و پ��س از اخذ ای��ن کد، ملک 
مورد نظر در س��امانه قفل می شود و به 
هیچ عنوان س��ند م��ورد معامله قابلیت 
معامله مجدد نخواهد داشت، درحالی که 
معامالت دستی احتمال فروش ملک به 
غیر  را افزایش می دهد. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: در چن��د س��ال اخی��ر پان��ل کد 
رهگیری توسط اتحادیه مشاوران امالک 
به روز رسانی نشده اس��ت. بنده معتقدم 
ضم��ن به روز رس��انی، باید اق��دام الزم 
برای اجباری شدن کد رهگیری صورت 
بگی��رد ت��ا به م��رور زم��ان در فرهنگ 
عمومی نهادینه ش��ود. ش��وکتی تصریح 
کرد: خوش��بختانه در هفته ه��ای اخیر 
الزامی ش��دن  تعزیرات حکومتی پیگیر 
کد رهگیری در واحدهای صنفی سراسر 
کشور اس��ت. براس��اس ماده ۶۸ قانون 
نظام صنفی ع��دم اخذ این کد موجبات 
محکومیت کیفری در ش��عبات تعزیرات 
حکومتی را در پی خواهد داشت و جای 
خرس��ندی اس��ت که امنی��ت معامالت 

مورد توجه قرار گرفته است. 

یک کارشناس مطرح کرد

بازار مسکن در رکود نیست

پس از ۱0 سال در دولت دوازدهم کلید خورد

شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت
حمل و نقل ریلی

تأکید بر سرمایه گذاری های کالن 
برای راه آهن

از س��ال های گذش��ته تاکنون موضوع حمل و نقل 
ریلی کشور نسبت به دیگر بخش های حمل و نقلی از 
مزیت های بسیاری برخوردار است که از نقش توسعه 
اقتص��ادی آن گرفته تا مزی��ت ایمنی، دارای جایگاه 
برتری است. از تدوین برنامه های گذشته تا به امروز 
تأکید بسیاری بر توسعه این بخش به عنوان ایمن ترین 
بخش حمل و نقلی ش��ده اس��ت. به گزارش »فرصت 
ام��روز« به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت راه آهن، 
محمد عزیزی، عضو کمیس��یون کش��اورزی و منابع 
طبیعی مجلس با بیان اینک��ه در تدوین برنامه های 
توسعه کش��ور همواره بخش ریلی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده اس��ت، گفت: بحث راه آهن و توس��عه 
آن یکی از مطمئن ترین وس��یله های انتقال مس��افر 
می تواند باش��د که باید برای آن سرمایه گذاری های 
کالن ص��ورت گیرد. وی عنوان کرد: با توجه به روند 
رو ب��ه افزایش آلودگی های صوتی و محیط زیس��ت 
در کش��ور و مهم تر از آن سوانح و تصادفات بیش از 
ان��دازه در جاده های کش��ور، موضوع خطوط ریلی و 
نوس��ازی و بهسازی و مهم تر از آن توسعه در مناطق 
مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است. این نماینده 
مجلس افزود: به منظور جذب مس��افران و صاحبان 
بار برای اس��تفاده از حمل و نقل ریلی، باید نسبت به 
ورود ن��اوگان جدید و همچنین بازس��ازی ناوگان به 
ش��کلی که بتواند خدمات با کیفیت��ی را ارائه کند، 
اقدامات وسیع تری صورت گیرد. عزیزی بیان داشت: 
همواره نقش بخش خصوصی در توس��عه حمل و نقل 
ریلی به عنوان تنها بخش��ی ک��ه می تواند همکاری و 
مشارکت داشته و در جهت تکمیل پروژه ها، راه آهن 
را ی��اری کند، ام��ری انکارناپذیر اس��ت، اما به نظر 
می رس��د برای تأمی��ن منابع مالی و کمب��ود منابع 
دول��ت و مجلس باید اقدام ویژه و اساس��ی داش��ته 
باش��ند، چرا که محیط زیست کشور نیازمند توسعه 
ریل اس��ت. وی در بخش دیگر س��خنان خود افزود: 
ش��رکت های حمل و نقلی باید در جه��ت رقابت پذیر 
کردن این بخش به مسافران خدمات با کیفیت ارائه 
دهند تا مس��افر رغبتی برای اس��تفاده از حمل و نقل 
جاده ای نداشته باشد. عزیزی خاطرنشان کرد: تأمین 
ناوگان م��ورد نیاز حمل و نقل ریل��ی منجر به جذب 
مس��افران برای استفاده از این بخش و کاهش زمان 
س��یر با ایمنی باال ش��ده و اقتصاد پای��داری را برای 

کشور به همراه خواهد داشت. 

یادداشت

مسکن

مسئله اصلی اقتصاد ایران سود 
باالی سپرده های بانکی نیست

اگ��ر کاهش نرخ س��ود بانک��ی به کاه��ش کارمزد 
تسهیالت منجر نش��ود، اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد 
رخ نخواهد داد. مس��ئله اصلی اقتصاد ایران سود باالی 
س��پرده های بانکی نیست، بلکه معضل اصلی باال بودن 
کارمزد تس��هیالت اس��ت و تمامی این تصمیمات نیز 
با هدف کاهش کارمزد تس��هیالت اتخاذ می ش��ود. به 
عب��ارت دیگر بان��ک مرکزی با هدف کاه��ش کارمزد 
تسهیالت نرخ سود بانکی را پایین آورده و در محدوده 
۱۵ درص��دی قرار داده، ام��ا اگر این اتفاق نتواند منجر 
به کاه��ش کارمزد تس��هیالت بانکی ش��ود، در عمل 
بانک ها از اجرای این سیاس��ت منتفع و کلیت اقتصاد 
متضرر می ش��ود. این مس��ئله باید جدی گرفته شود و 
سیاس��ت گذار جوانب آن را مورد بررسی قرار دهد. در 
عین حال مس��ئله پس انداز، آن ه��م در اقتصاد متورم 
بای��د مدنظر قرار گیرد. با توج��ه به اینکه اقتصاد ایران 
اقتصادی تورم زده است و بیش از چهار دهه با نرخ تورم 
دورقمی خو گرفته، در نتیجه مردم پول را به عنوان یک 
پس انداز مطمئن نگهداری نمی کنند. رفتار مردم برای 
س��پرده گذاری در بانک ها با ه��دف پس انداز و مصون 
نگه داش��تن دارایی های شان از تورم رفتار درستی بوده 
است. طبیعی است وقتی نرخ سود بانکی کاهش یابد، 
تکاپو برای یافتن بازارهای جایگزین نیز بیشتر می شود. 
ب��ا تصمیمات تازه بانک مرک��زی مبنی بر کاهش نرخ 
سود یک س��اله به ۱۵درصد و نرخ سود کوتاه مدت به 
۱0 درص��د، حاال دیگر این مردم هس��تند که به دنبال 
بازاری تازه برای س��رمایه گذاری می گردند و بازار زمین 
و مسکن، طال و س��که و ارز و همچنین بورس و اوراق 
و. . . مدنظر قرار می گیرد. مطلوب ترین شکل پس انداز، 
پس ان��داز به ش��کل دارایی ه��ای مالی اس��ت. در این 
صورت فش��اری به اقتصاد وارد نمی شود، اما متأسفانه 
عملکرد مسئوالن در ۳0سال گذشته سبب شده است 
بازارهای مالی در ایران توس��عه چندانی نداشته باشد. 
نتیجه ای��ن وضعیت نیز تالش مردم برای خرید طال و 
س��که و ارز و زمین و مسکن اس��ت؛ اقدامی که تولید 
در ایران را تحت فش��ار قرار می دهد. وقتی مردم برای 
حفظ دارایی های ش��ان ارز یا زمین می خرند، تقاضای 
 واقع��ی تولید کنن��ده و وارد کننده، ب��رای ارز و زمین 
و. . . تحت الشعاع قرار می گیرد. به عبارت دیگر هزینه ها 
افزای��ش می یابد و در نتیجه تولی��د با مضیقه باالتری 
روبه رو می ش��ود. متأس��فانه سیاس��ت گذاران در ایران 
درک��ی از س��رمایه گذاری در بازارهای مالی و توس��عه 
این بازارها و اس��تفاده از تکنولوژی ها و بازارهای جدید 
ندارند. درک مقامات و مس��ئوالن از سرمایه گذاری در 
حوزه تکنولوژی س��بب شده است ما در حوزه های نانو 
تکنولوژی، هس��ته ای و بیوتکنولوژی توفی��ق فراوانی 
داشته باشیم اما در سایر حوزه ها با عقب ماندگی شدید 
روبه رو شویم. ناکامی ایران در تجاری سازی محصوالتش 
نیز در گرو همین سیاس��ت و توسعه نامتوازن بخش ها 
است. اگر سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ 
سود منجر به کاهش کارمزد تسهیالت شود، بدان معنی 
اس��ت که توفیقی در این زمینه حاصل شده است. نیاز 
امروز کشور تغییر نگاه مسئوالن و سیاست گذاران است. 
مس��ئوالن در ایران هر چند از سرمایه گذاری در حوزه 
مثال س��لول های بنیادی حمایت کرده اند، اما هیچ گاه 
سرمایه گذاری برای در اختیار داشتن بازار پول ساختار 
یافت��ه را ضروری ندانس��ته اند، از این رو معتقدم تغییر 
رویکردها و سیاس��ت ها می تواند به تغییرات مثبت در 

کشور منجر شود و این ضرورتی انکارناپذیر است. 

دور اول مسکن اجتماعی امسال 
عملیاتی می شود

وزی��ر راه و شهرس��ازی از عملیات اح��داث ۱00 هزار 
واحد مس��کونی برای اقش��ار کم درآمد با همکاری بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی تا پایان س��ال جاری خبر داد. به 
گزارش »فرصت ام��روز« از خانه ملت، عباس آخوندی با 
بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با 
مشکل روبه رو شده اند گروه های کم درآمد جامعه هستند، 
افزود: این گروه ها یا تحت پوشش کمیته امداد هستند یا 
تحت پوش��ش سازمان بهزیستی یا تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد 
مسکن هس��تند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی 
طرح مس��کن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروه های 
ک��م درآمد را حل کند، اما کس��انی در این طرح ثبت نام 
کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند. از این رو، ما به 
جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم، آمده ایم 
به سازمان هایی که وظایف اجتماعی دارند اعالم کرده ایم 
که خودتان مشکل مسکن گروه های تحت پوشش را حل 
کنید. وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام 
دهیم این اس��ت که برای ساخت این واحدهای مسکونی 

تسهیالت و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: خبر خوش��ی که 
برای گروه های کم درآمد داریم این است که سالی ۱00 
هزار واحد مس��کونی در قالب این طرح در برنامه داریم 
و امس��ال احداث ۱00 هزار واحد مسکونی اول را برای 

گروه های کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد. 

کامران ندری
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
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ارزی«، »دس��تورالعمل تامی��ن 
ارز  ن��رخ  ریال��ی  مابه التف��اوت 
ارزی  تعه��دات  پرداخت ه��ای 
)اعتبار اس��نادی/ثبت س��فارش 
براتی گشایش شده در سال های 
ش��عب  ارزی  »عملیات  قبل(«، 
و واحده��ای بانک ه��ای مناطق 
آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی 
کش��ور و ش��عب و واحده��ای 
بانک های ایرانی خارج از کشور« 
و »نحوه رس��یدگی به تعهدات 
ارزی ناشی از واردات کاال« است 
که از ابتدای دهه 80 خورشیدی 
و اجرای یکسان س��ازی نرخ ارز 
در آن دوران تهیه شد. عالوه بر 
این دو بخشنامه  »دستورالعمل 
ایفای  ب��ه  رس��یدگی  چگونگی 
تعهدات ارزی گذشته« و »نحوه 
ارزی  تعهدنامه ه��ای  تس��ویه 
در  نی��ز  کاال«  صادرکنن��دگان 
مجموع��ه مق��ررات ارزی وجود 
دارند که اغل��ب این مقررات در 
ابت��دای دهه 90 خورش��یدی و 
1390و  س��ال های  در  به وی��ژه 
اوج گی��ری  زم��ان  ک��ه   1391
ب��ود،  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
به روز رس��انی ش��ده و ب��ه اجرا 
درآمده ان��د. به گزارش ایرنا، این 
مقررات دامنه وس��یعی از نحوه 
واردات کاال از طریق گش��ایش 
حواله ه��ای  اس��نادی،  اعتب��ار 
ارزی، برات اس��نادی دیداری و 
م��دت دار، چگونگی اس��تفاده از 
ارز متقاضی، ش��یوه واردات کاال 
به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
دس��تورالعمل پرداخت و تسویه 
وج��وه ارزی کاال تا اس��تفاده از 
تامین مال��ی خارجی  )فاینانس 
و ریفاینانس(، اعطای تسهیالت 

از محل حس��اب ذخی��ره ارزی 
ی��ا از محل منابع بانک توس��عه 
اس��المی، بانک جهان��ی و بانک 
توس��عه و تجارت اک��و را در بر 
می گرفت. اکنون با گذش��ت 26 
ماه از امضای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( میان ایران و 
گروه 1+5 )تیر 94( و همچنین 
)دی  آن   اج��رای  از  م��اه   20
94( کار بازنگ��ری ای��ن قوانین 
با رویک��رد جذب مناب��ع ارزی، 
تس��هیل مقررات با هدف بهبود 
فضای کس��ب و کار و همگامی با 
تح��والت بین المللی بانکی کلید 
خورده اس��ت. دس��ت اندرکاران 
ای��ن کار، قدیمی بودن بخش��ی 
از مق��ررات ارزی کنونی، تنظیم 
ش��دن ای��ن مقررات ب��ر مبنای 
ش��رایط تحریم علی��ه ایران در 
س��ال های 1390 و 1391 ک��ه 
ع��الوه ب��ر تحریم ه��ای بانکی، 
واردات کاال نی��ز ب��ه کش��ور با 
نیز  انج��ام می ش��د و  س��ختی 
آن  مف��اد  از  برخ��ی  انطب��اق 
ب��ا زم��ان ش��وک ارزی  را ک��ه 
در ابت��دای ده��ه 90 ب��ه وقوع 
پیوس��ت از دالیل به روزرس��انی 
مق��ررات ارزی عن��وان می کند. 
به عقیده کارشناس��ان و فعاالن 

ارزی، با توجه به ورود کشور به 
هدف گذاری  و  پسابرجام  دوران 
ج��ذب مناب��ع مال��ی خارج��ی 
برای اج��رای طرح های عمرانی 
در کش��ور با هدف دستیابی به 
رش��د اقتص��ادی 8درصدی در 
پایان برنامه شش��م توسعه، این 

بازنگری اجتناب ناپذیر است. 

مقررات جدید پیش نیاز 
یکسان سازی ارز

کس��رایی پور«  »مه��دی   
مقررات  و  مدیرکل سیاس��ت ها 
ارزی بان��ک مرک��زی، هدف از 
ای��ن کار را شفاف س��ازی، ثبات 
مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی 
و همخوان��ی با قوانین و مقررات 
تس��هیل خدمات  و  باالدس��تی 
ارزی به مشتریان بانک ها عنوان 
کرده اس��ت. کسرایی پور با بیان 
ارزی ش��بکه  اینک��ه خدم��ات 
بانکی کش��ور به مش��تریان در 
چارچ��وب مق��ررات ارزی بانک 
مرک��زی تعریف و تبیین ش��ده 
اس��ت، افزود: بخ��ش غالب این 
مق��ررات ارزی در مجموع��ه ای 
تحت عنوان  »مجموعه مقررات 
ارزی« و در هفت بخش  مصوب 
و به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ 

شده اس��ت. مدیرکل سیاست ها 
و مقررات ارزی ضمن اش��اره به 
س��ابقه تدوین مجموعه مقررات 
ارزی در س��ال 1381 تصری��ح 
کرد: قبل از سال 1381 مقررات 
پراکن��ده،  ص��ورت  ب��ه  ارزی 
م��وردی و ب��ا توجه به ش��رایط 
و اقتضائ��ات روز تدوین و ابالغ 
می شد، ولی در س��ال 1380 و 
با توجه ب��ه برنام��ه بانک برای 
ارز  ن��رخ  اجرای یکسان س��ازی 
ابتدای س��ال 1381 تصمیم  از 
بخ��ش ارزی بانک بر این ش��د 
که از تشتت و پراکندگی صدور 
و اب��الغ مق��ررات ارزی اجتناب 
ش��ده و همزم��ان ب��ا اج��رای 
یکسان س��ازی نرخ ارز، مقررات 
ارزی نیز ب��ا توجه به موضوعات 
مختلف ارزی دس��ته بندی شده 
و در قالب ی��ک مجموعه واحد 
و منس��جم به بانک ه��ای مجاز 
جهت فعالیت ارزی ابالغ ش��ود. 
همچنی��ن از آنج��ا ک��ه برنامه 
بلند مدت دولت دوازدهم اجرای 
یکسان س��ازی ارزی است، بانک 
مرکزی قصد دارد مقررات جدید 
پیش نیازهای یکسان سازی ارز را 
نی��ز لحاظ کند که البته این کار 

از دولت یازدهم آغاز شده بود.

 متناسب سازی مقررات ارزی 
کشور

غالمعلی کامیاب، معاون ارزی 
مرکزی خردادماه  بانک  پیشین 
متناسب س��ازی  از  گذش��ته 
مقررات ارزی کش��ور ب��ا برنامه 
ارز خب��ر  ن��رخ  یکسان س��ازی 
داده و گفته ب��ود، این مقررات 
جدید در زمان اجرای این طرح 
ب��ه ش��بکه بانک��ی و صرافی ها 
اب��الغ خواهد ش��د. از این رو به 
نظر می رس��د، بانک مرکزی در 
دولت دوازده��م برنامه ای فراتر 
از یکسان س��ازی در حوزه ارزی 
نداشته باشد و اکنون در تالش 
برای تامین پیش نیازهای اجرای 
آن بوده که یکی از مهم ترین آن 
به روزرسانی مقررات ارزی است. 
از دیگ��ر اقدام های انجام ش��ده 
در زمینه به روزرس��انی مقررات 
ارزی در بان��ک مرک��زی که از 
دول��ت یازده��م کلی��د خورده 
اس��ت، ایج��اد س��امانه خبری 
نرخ  ب��رای  بین بانکی  مکانی��زه 
ارز، طراحی سیستم مکانیزه ارز 
بین بانکی، اعمال ش��یوه جدید 
حس��ابداری ارزی براساس نرخ 
ارز واح��د، ال��زام بانک ها برای 
ایجاد حس��اب های وی��ژه ارزی 
و تایی��د مناب��ع و مصارف ارزی 
س��ال های 1390 و 1391 خود 
به تأیید حس��ابرس رس��می و 
تجارت  بازگرداندن  برای  تالش 
خارج��ی کش��ور از صرافی ه��ا 
ب��ه سیس��تم بانکی اس��ت. در 
مجموع با آغ��از این اقدام ها در 
بانک مرکزی می توان گفت که 
بانک مرکزی حرکت به س��مت 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز را آغاز 
کرده اما پاس��خ اینکه آیا به طور 
کامل اجرا می ش��ود یا به دلیل 
برخی موانع از جمله دسترسی 
آسان و سریع به منابع ارزی در 
میان��ه راه باز می مان��د، با مرور 

زمان روشن تر خواهد شد. 

برنامه بلند مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان سازی نرخ ارز است

زدودن ردپای تحریم از مقررات ارزی اهمیت راهبردهای پیشگیرانه در 
خصوص بحران های بانکی

احتماال بزرگ ترین کابوس هر بانکدار، ریسک نقدینگی و 
بروز معضل ناتوانی در ایفای تعهد  )Insolvency( اس��ت. 
به رغم طراحی و اداره صنعت بانکداری بر مبنای اصل ذخیره 
جزیی و نگهداری حاش��یه نقدینگ��ی حداقلی، ضعف های 
عملیاتی درون بانک )نظیر عدم تطبیق سررس��ید دارایی ها 
و بدهی ها(، رکود اقتصادی یا هجوم بانکی می تواند بانک ها 
را با صف سپرده گذاران مطالبه گر مواجه ساخته و گام بعدی 
این زنجیره نیز بروز پدیده دومینوی سقوط بانک ها است. از 
همین رو نهاد تضمین کننده امنیت و استمرار نقدشوندگی 
سپرده های خرد مشتریان به  ایجاد احساس اطمینان خاطر 
در سپرده گذاران کمک کرده تا حد زیادی از بروز هیجانات 
و تنش های  اجتماعی جلوگیری کرده و از تبدیل این تنش ها 
به بحران های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل می آورد. 
در کش��ور ما صندوق ضمانت س��پرده ها براساس ماده 95 
قانون برنامه پنجم توسعه طراحی و در سال 93 عمال فعالیت 
خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیش بینی می شد 
که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت سپرده در سایر 
کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی 
را برای س��پرده گذاران خرد فراه��م آورد. لیکن باید در نظر 
داشت که یکی از آفات و تهدیدات چترهای حمایتی، کاهش 
انگیزه مدیران و س��هامداران بانک ها در پیشبرد راهبردهای 
تحکیم ساختاری و مدیریت ریسک است. استدالل دیگری 
که در این خصوص مطرح می ش��ود این اس��ت که بانک ها 
با اطمینان از حساسیت فوق العاده حاکمیت نسبت به بروز 
ناآرامی های امنیتی و اجتماعی ناشی از بحران بانکی، به نوعی 
سواری مجانی گرفته و با ریسک پذیری غیرمسئوالنه، بهای 
س��وء تدبیر و کارایی پایین خود را از محل منافع ملی تامین 
می کنند، لذا صندوق ضمانت س��پرده عالوه بر نقش آفرینی 
در هنگام ورشکستگی بانکی و بازپرداخت سپرده های خرد 
به مشتریان، باید بتواند نقش خود را در استحکام نظام بانکی 
و اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در خصوص بحران ایفا کند. 
مهم ترین  ابزار صندوق جهت ایجاد سازوکار هدایت بانک ها 
به س��مت اس��تحکام و کارایی، تعیین نرخ عضویت بانک ها 
براس��اس رتبه بندی عملکردی و مدیریت ریسک است. در 
این رابطه ش��رکت فدرال بیمه سپرده  )FDIC( در آمریکا 
ب��ه رغم تعداد کثیر اعضای خود، از طریق متناس��ب کردن 
حق بیمه با نرخ ریسک بانک ها عمال توانسته  است به بهبود 
کارایی و استقرار مولفه های حاکمیت شرکتی در بانک های 
عضو کمک کند. لذا بدیهی است در صورت تداوم روند جاری 
و اخذ حق عضویت ساالنه برابر از بانک ها، در عمل استحکام 
بانک ها و ایجاد کارایی پایدار محقق نخواهد ش��د. عالوه بر 
این، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند با ایفای نقش فعال 
در پایش ش��اخص های س��المت بانکی و هدایت بانک ها به 
تامین مال��ی پایدار از محل منابع جذب ش��ده با ماندگاری 
قابل قبول و مطابقت سررسید دارایی ها و بدهی ها، موجبات 
استحکام هرچه بیشتر بانک ها را فراهم آورد. در پایان باید در 
نظر داشت که طراحی و راه اندازی صندوق ضمانت سپرده ها، 
خیزی جسورانه جهت ارتقای صنعت بانکداری کشور بوده 
و تحقیق��ا تقویت کارکرد پیش��گیرانه و نق��ش صندوق در 
جلوگی��ری از بروز بحران های بانکی، می تواند ضمن کاهش 
هزینه و بهبود اثرگذاری، موجب اس��تحکام و کارایی پایدار 
بانک ها شود.                                             منبع: ایلنا 
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یادداشت

نشریه بنکر رتبه بندی 1000 بانک برتر جهان را 
اعالم کرد 

بانک  پاسارگاد در جایگاه اول 
بانک های ایرانی

براساس اعالم نشریه معتبر The Banker بانک 
 پاس��ارگاد، برای پنجمین س��ال، به عنوان بانک برتر 
اس��المی ایران در سال 2017 معرفی شد. این بانک 
در افتخ��اری دیگر و به س��بب کارنامه درخش��ان و 
عملکرد بسیار خوب خود، موفق شد عنوان بانک برتر 
اسالمی ایران در سال 2017 را براساس اعالم نشریه 
معتب��ر The Banker، از آن خ��ود کند. همچنین 
براس��اس اعالم این نش��ریه، بانک پاسارگاد توانست 
در س��ال 2017، در بی��ن 1000 بان��ک برتر جهان، 
در صدر فهرس��ت بانک های ایرانی قرار گیرد. گفتنی 
اس��ت پیش از این نیز براس��اس اعالم نش��ریه بنکر، 
بانک  پاسارگاد موفق شد جایگاه بانک سال جمهوری 
 اس��المی ایران در سال 2016 را برای ششمین سال 
از آن خ��ود کن��د. همچنین این بانک توانس��ت در 
رتبه بن��دی برندهای برتر بانکی که توس��ط نش��ریه 
معتب��ر بنکر انجام ش��د، به عنوان تنه��ا بانک ایرانی، 
در بی��ن 500 برند بانک��ی برتر جهان قرار گیرد. این 
بانک در افتخاری دیگر، توانس��ت برای سومین سال 
متوالی، جایزه برترین بانک ایرانی را براساس ارزیابی 

موسسه معتبر یورومانی کسب کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.901دالر آمریکا

4.775یورو اروپا

5.153پوند انگلیس

1.074درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

548.300مثقال طال

126.561هر گرم طالی 18 عیار

1.242.000سکه بهار آزادی

1.270.700سکه طرح جدید

666.000نیم سکه

377.000ربع سکه

251.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان اسالمیان
کارشناس اقتصادی

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت 30052

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش می رساند 
مجمع صندوق در خصوص:

 تمدید دوره فعالیت صندوق         تغییر حق الزحمه حسابرس
 سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.armanandishfund.com مراجعه فرمایید.
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در نخس��تین روز معامالت��ی این هفته 
ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
ب��ا ۴۱۹ واحد افت مواجه ش��د و تا رقم 
۸۳ ه��زار و ۲۵۵ واح��دی س��قوط کرد. 
در این روز خودرویی ها، فلزات اساس��ی 
و محص��والت ش��یمیایی رون��د کاهش 
در قیم��ت پایان��ی را تجرب��ه کردند، اما 
قندی ها ب��ار دیگر مخالف جری��ان بازار 
سهام با رش��د همراه بودند. در معامالت 
روز یکش��نبه مل��ی صنایع م��س ایران، 
فوالدمبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی 
گل گهر به ترتیب با ۱۴۳، ۶۶ و ۴۹ واحد 
تاثی��ر، بیش��ترین نقش کاهن��ده را روی 
دماس��نج بازار سهام داش��تند. در طرف 
مقاب��ل ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 
پتروشیمی جم و س��رمایه گذاری نفت و 
گاز پتروش��یمی تامین ب��ه ترتیب با ۱۴، 
۱۳ و ۷ واحد تاثیر سعی کردند دماسنج 

بازار سهام را تا حدودی باال بکشند. 

خرید حقوقی ها در بازه منفی
روز یکش��نبه بورس ته��ران در حالی 
کم عمق تری��ن روز معامالتی خود را پس 
از مدت ها پشت س��ر گذاشت که توقف 
رون��د افزای��ش قیمت ه��ا در بازاره��ای 

جهان��ی و در عی��ن حال منتفی ش��دن 
حذف تعرفه واردات فوالد از سوی دولت 
باعث ش��د تا معامله گ��ران بورس تهران 
با خبره��ای نه چندان خوش��حال کننده 
ب��ه اس��تقبال نخس��تین روز معامالتی 
هفت��ه بروند،  چنان ک��ه در گروه فلزات 
اساس��ی و معدنی ها نیز لی��در این گروه 
یعنی ملی صنایع مس ایران با انباش��ت 
عرض��ه معامله گران اغلب حقیقی و صف 
ف��روش پای��دار ۱۲میلیون س��همی در 
حالی مواجه ش��د که خریداران حقوقی، 
اصلی تری��ن خری��داران ای��ن س��هم در 
حداقل کف قیمتی این س��هم در دامنه 
نوس��ان قیمتی بودن��د. در فوالد مبارکه 
نیز رون��د معام��الت متع��ادل در ادامه 
نوس��ان نزولی قیمت ه��ا در حالی ادامه 
یافت ک��ه اغل��ب معامله گ��ران حقیقی 
در این س��هم فروش��نده بودند.  مش��ابه 
همین وضعی��ت نیز در گروه معدنی ها و 
دوقلوهای س��نگ آهنی به وقوع پیوست، 
به ط��وری ک��ه به رغم حج��م معامالت 
پایین و متعادل، اما معامله گران حقوقی، 
اصلی تری��ن خریداران در ای��ن گروه در 
دامن��ه نزولی قیمت ها بودند. با این حال 
س��هم های کوچک نوس��انی مورد توجه 
معامله گ��ران کوتاه مدت قرار گرفتند، به 
طوری ک��ه در گروه غذایی ه��ا، لبنیات 

کالب��ر، در گ��روه محص��والت کاغذی، 
و در گ��روه  کاوه  صنای��ع کاغذس��ازی 
قندی ه��ا؛ قن��د ثاب��ت خراس��ان و قند 
اصفهان لی��در گروه های مذک��ور بودند. 
در عین ح��ال در فرابورس ای��ران نماد 
معامالتی »اوان« برای ۲۵ روز معامالتی 
پی درپی وارد بازدهی ۱۲۵درصدی روی 
تابلوی معامالت فرابورس شد. این سهم 
در روز عرضه اولیه به قیمت ۳۴۷ تومان 
کش��ف قیمت ش��ده ب��ود.  در مجموع 
بازار س��هام، بازاری کم عم��ق بود که در 
اعتباری  آستانه موعد تس��ویه معامالت 
شرکت های کارگزاری و بستن حساب ها 
در پای��ان عملیات یک س��اله منتهی به 
بورسی  اغلب شرکت های  ۳۱ شهریورماه 
با افت ش��دید حجم معامالت س��هام و 
در عی��ن حال اقبال ب��ه گروه قندی ها و 

تک سهم های کوچک مواجه شدند. 

با گروه های بازار سهام 
همان طور که گفته ش��د روز یکشنبه 
در گ��روه فلزات اساس��ی ش��اهد افت 
یکپارچه قیمت سهم ها بودیم، به طوری 
که تعدادی از س��هم ها ص��ف فروش را 
تجرب��ه کردند. در این گروه ۶۵ میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۱۴میلیارد تومان 
مورد دادوستد قرار گرفت. خودرویی ها 

نیز دی��روز با دادوس��تد ۹۹ میلیون به 
ارزش بیش از ۱۲میلیارد تومان مواجه 
ش��دند. در این گروه نی��ز قالب قیمت  
سهم ها رو به کاهش بود. در فضایی که 
اکثریت گروه ها از جمله فلزات اساسی، 
ش��یمیایی  محص��والت  خودرویی ه��ا، 
و اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی روند رو 
به کاه��ش در قیمت پایان��ی را تجربه 
می کردند، قندی ها یکدس��ت با رش��د 
قابل توجهی مواجه شدند، به طوری که 
عمده نمادهای این گروه توانس��تند تا 
نزدیک به ۵درصد در قیمت پایانی رشد 
داش��ته باش��ند و صف خرید را تجربه 
کنند. در این گروه در نهایت ۸ میلیون 
سهم به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت. ارزش 
معامالت بورس تهران روز یکش��نبه به 
رقم ۱۴۳میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معامالت ب��ه رقم ۴۰۳ میلیون س��هم 
و اوراق مال��ی قاب��ل معامله بالغ ش��د. 
آیفکس نیز ۵.۱ واحد افت کرد و به رقم 
۹۴۳.۳ رسید. ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رق��م ۱۳۵ میلیارد تومان بالغ 
شد که این رقم ناشی از دست به دست 
ش��دن ۱۸۰ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی ۳۵ هزار و ۱۷۹ نوبت 

دادوستد بود. 

در آستانه موعد تسویه معامالت اعتباری شرکت های کارگزاری اتفاق افتاد

قرمزپوشیتاالرحافظدربازاریکمعمق

با توجه به رشد اقتصاد چین و اتحادیه 
اروپا پیش بینی می ش��ود ش��اهد افزایش 
قیم��ت کامودیتی ها و حت��ی محصوالت 
نفتی خواهی��م بود که این امر بازار داخل 
را تح��ت تاثیر قرار می دهد. در چند هفته 
اخیر ش��اهد افزایش ن��رخ دالر بودیم اما 
اتفاق مهم تر این اس��ت که به دلیل تنش 

میان کره شمالی و آمریکا و تقویت اقتصاد 
اروپا، ارزش یورو نس��بت به دالر افزایش 
پیدا کرده و در نتیجه در بازار داخل شاهد 
جهش قیمت نرخ یورو هستیم. البته این 
تاثیر روی ش��رکت هایی ک��ه خریدار مواد 
اولیه از اروپا هس��تند تاثیر منفی داش��ته 
و به افزایش هزینه های آنها دامن می زند، 
ام��ا پتروش��یمی ها و معدنی های��ی ک��ه 
مش��تری اروپای��ی دارند ب��ا دریافت وجه 
به صورت یورو از این محل منتفع می شوند 

و به افزایش س��ود آوری آنها کمک زیادی 
می کند. ن��رخ ارز آمادگ��ی افزایش بیش 
از ای��ن را دارد، البته سیاس��ت های بانک 
مرک��زی نیز در این خصوص تعیین کننده 
اس��ت کما اینکه این هفته ش��اهد بودیم 
ک��ه به محض ورود س��فته بازان ب��ه بازار 
ارز، بان��ک مرک��زی ب��ا تزری��ق منابع از 
هیجان��ی ش��دن ب��ازار جلوگی��ری کرد. 
اگرچه گش��ایش های حوزه بانکی بس��یار 
کند اس��ت و با انتظارات فعاالن اقتصادی 

فاصل��ه دارد، ام��ا  این مس��ئله به رش��د 
ش��رکت های صنعت��ی و ش��اخص کمک 
بس��زایی خواهد کرد. سیاس��ت های بانک 
مرکزی در کوتاه مدت به نفع بانک هاست 
و مش��کالت آنها را به تعویق می اندازد که 
این امر س��بب جلوگی��ری از تاثیر منفی 
وضعیت بانک ها بر بازار س��رمایه در سال 
جاری خواهد ش��د؛ اگرچه این حمایت ها 
در بلندمدت نه به نفع کل اقتصاد است. 
منبع: اقتصاد آنالین

مدی��ر پذیرش ب��ورس تهران با اش��اره 
ب��ه اینکه ش��رکت های فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات در ص��در عرضه ه��ای اولی��ه 
هس��تند، از معرفی »ه��ای وب« خبر داد و 
وضعی��ت پذیرش آس��یا تک و زیرمجموعه 
بانک س��امان را اع��الم کرد.  ب��ه گزارش 
اظهار  اس��ماعیل درگاه��ی  بورس پ��رس، 
داش��ت: ش��رکت های وب که هدف تبدیل 
شدن به یکی از اپراتورهای جامع مخابراتی 
کشور را دنبال می کند دارای سرمایه ۴۰۰ 
میلی��ارد تومانی ب��وده و در زمینه خدمات 
دسترس��ی به دیتا و اینترن��ت در بیش از 
۴۵۰ ش��هر و نیز پهنه روستاهای کشور به 
ارائه سرویس می پردازد. این مقام مسئول 
اف��زود: درج نماد این ش��رکت از ۳۱مرداد 
س��ال جاری در ب��ورس تهران انج��ام و با 
بارگ��ذاری کام��ل اطالعات در ک��دال، در 

اولویت عرضه های اولی��ه در آینده نزدیک 
ق��رار دارد که زم��ان دقیق عرض��ه بعد از 

نهایی شدن، متعاقبا اعالم خواهد شد. 
 

آخرین وضعیت پذیرش آسیاتک 
برای عرضه اولیه سهام

درگاهی با اش��اره به اینکه ش��رکت های 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات در صدر 
عرضه ه��ای ب��ورس ق��رار دارن��د، درباره 
ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک گفت: 
این شرکت با س��رمایه ۳۰ میلیارد تومانی 
و ب��ا بی��ش از ۸۰۰ و ۱۰۰ عاملیت اصلی 
ف��روش و پش��تیبان و فنی هم��کاری، از 
دیگر ش��رکت های مط��رح در زمینه ارائه 
خدمات نوین IT اس��ت ک��ه با بهره مندی 
از پروانه ه��ای متع��دد DSL، ADSL و 
در  پروانه ه��ا  س��ایر  FCP، MVNO و 

راس��تای ارائه خدمات جدید در سرتاس��ر 
کشور می کوشد. وی ادامه داد: درخواست 
پذیرش این شرکت هم که دوم اردیبهشت 
سال جاری در هیأت پذیرش بورس مطرح 
و م��ورد موافقت قرار گرفته و مدارک الزم 
برای ثبت به عنوان ش��رکت س��هامی عام 
نزد س��ازمان بورس و اوراق به��ادار را هم 
تکمیل کرده است. بنابراین با نهایی شدن 
امیدنامه،  امکان درج در فهرست نرخ های 
بورس در آینده نزدیک را دارد و پس از آن 
با افش��ای اطالعات در کدال، از گزینه های 

عرضه اولیه سهام در بورس خواهد بود. 

شروط عرضه اولیه زیرمجموعه بانک 
سامان

مدی��ر پذیرش ب��ورس تهران ب��ه دیگر 
شرکت صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 

اش��اره ک��رد و گف��ت: ش��رکت پرداخت 
الکترونیک س��امان کیش با سرمایه ۱۸۰ 
میلیارد تومانی و با مالکیت بانک س��امان 
هم در جلس��ه س��وم تیر س��ال جاری در 
بورس پذیرفته ش��ده و از شرکت های برتر 
در زمینه خدم��ات پرداخت الکترونیک در 
کشور است. درگاهی ادامه داد: این شرکت 
با نماد »س��پ«، با بهره مندی از ۴۰ شعبه 
و نمایندگی در سرتاس��ر کشور و مالکیت 
۶۵۰ هزار دس��تگاه کارتخوان و پشتیبانی 
۲۴س��اعته از ش��رکت های معتب��ر حوزه 
PSP است. به گفته وی، شرکت پرداخت 
الکترونی��ک هم پس از ثبت نزد س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار به عنوان ش��رکت 
س��هامی ع��ام و اح��راز ش��رایط پذیرش، 
قابلیت درج در بورس و عرضه اولیه س��هام 

را خواهد داشت. 

چشم انداز صنایع صادراتی بورس تحت تاثیر بازار های جهانی

معرفی »های وب« و پذیرش آسیاتک و زیرمجموعه بانک سامان در بورس

خبر

برخی شرکت های شستا به بازار 
سرمایه و برخی به بورس ترکیه وارد 

می شوند
مرتضی لطفی، قائم مقام ش��رکت س��رمایه گذاری تامین 
اجتماع��ی گفت ک��ه ۷۵درصد واحدهای شس��تا در بورس 
هستند و برنامه ریزی کردیم که شرکت های باقی مانده تا سال 
آینده وارد بورس شوند و شرکت های غیر بورسی را نیز جهت 
شفافیت صورت های مالی به بورس می فرستیم. وی ادامه داد: 
از طرف دیگر مذاکراتی با بورس ترکیه داش��ته ایم که برخی 
س��هام خود را آنجا عرضه کنیم که این اتفاق برای نخستین 
بار اس��ت که در کش��ور رخ می دهد. در بحث سرمایه گذاری 
خارجی در آذربایجان یک واحد دارویی و در عراق یک واحد 
سیمانی در حال احداث است. سه تفاهم نامه نیز با غنا امضا 
کردی��م، از طرف دیگر با تهاتر برخی منابع داخل کش��ور و 

معادن آفریقا می توانیم پرتفوی خودمان را افزایش دهیم. 

عرضه ۲5۱هزار تن گندم در تاالر 
محصوالت کشاورزی

ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ای��ران روز 
یکش��نبه ۱۹ شهریورماه میزبان عرضه ۲۵۱ هزار و ۱۱۱ 
ت��ن گندم ب��ود که از این میزان ۲۰ ه��زار و ۳۶۱ تن آن 
در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه ش��د. همچنین ۱۳ 
ت��ن جو دامی در قالب ط��رح قیمت تضمینی،  ۳۰۰ تن 
ش��کر س��فید، ۵۰ تن جو دامی، ۲۲۵ هزار قطعه جوجه 
ی��ک روزه و ۴ کیلوگرم زعفران رش��ته ای نیز در این تاالر 
عرضه ش��د. این گزارش حاکی اس��ت، ۱۸ هزار و ۳۰ تن 
انواع قیر و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی عرضه شد. 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز 
در ای��ن روز عرضه ۱۱۰ تن میلگ��رد را تجربه کرد. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه ۱۰۶ هزار 
و۸۸۶ تن مواد پلیمری، مواد ش��یمیایی، قیر، لوب کات و 
وکیوم باتوم بود. براس��اس این گزارش، ۳۰۰ تن سولفات 
آمونیوم و ۷۰ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و آنیلین 

نیز در بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

استقبال از ورود حقیقی ها به رینگ 
پتروشیمیایی بورس کاال

دبیرکل اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی با حمایت از 
ورود معامله گران حقیقی به رینگ محصوالت پتروشیمیایی 
ب��ورس کاال گفت این تصمیم باعث می ش��ود ضمن ایجاد 
تحرک، تنوع خرید نیز در این بازار فراهم ش��ود. به گزارش 
فارس، حسین ُدر با استقبال از اقدام بورس کاال برای صدور 
مجوز فعالی��ت معامله گران حقیق��ی در رینگ محصوالت 
پتروش��یمیایی این بازار گفت: در حال حاضر مش��کل بازار 
صادراتی محصوالت پتروشیمی با جایگزین کردن بازارهای 
جدی��د تا حد زیادی برطرف ش��ده و بازاره��ای صادراتی به 
 )CIS( سمت اروپای شرقی و کش��ورهای مشترک المنافع
سوق پیدا کرده است. وی عنوان کرد: براساس آیین نامه عرضه 
محصوالت پتروش��یمی در ب��ورس کاال چنانچه محصوالت 
براساس مجوزهای صادر شده از سوی سامانه بهین یاب و طی 
دو مرحله عرضه ش��وند و خریداری برای آن وجود نداش��ته 
باشد اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند متقاضی محموله 
عرضه شده باش��ند. این فرآیند باعث می شود از پدیده هایی 

همچون خریداری کد معامالتی نیز جلوگیری شود. 

افزایش 57 درصدی پیش بینی های 
»ونیکی«

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اطالعات و صورت های مالی 
میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۶ را حسابرسی 
نش��ده و با س��رمایه معادل ۷ هزار میلیارد ریال منتشر کرد. 
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با انتشار عملکرد شش ماهه 
امس��ال اعالم کرد که در دوره شش ماهه یاد شده مبلغ ۷۳۰ 
میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و بر این 
اساس مبلغ ۱۰۴ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت، در 
حالی که این ش��رکت در دوره شش ماهه سال مالی ۹۵ مبلغ 
۲۴۴ ریال س��ود به ازای هر سهم محقق کرده بود. »ونیکی« 
س��ود انباش��ته پایان دوره ش��ش ماهه را مبلغ ۳ هزار و ۶۳۶ 
میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال اعالم کرد که در مقایس��ه با دوره 

مشابه سال مالی قبل معادل ۳۵درصد افزایش داشته است. 

اختصاص ۱۱30 ریال سود به ازای هر 
سهم »تیپیکو« در سال 96

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اطالعات و صورت های 
مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۶ را حسابرسی 
نشده و با سرمایه معادل ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال منتشر 
کرد. ش��رکت سرمایه گذاری دارویی تامین با انتشار عملکرد 
یک ساله خود اعالم کرد که در سال ۹۶ مبلغ ۳ هزار و ۲۷۷ 
میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس 
مبلغ یک هزار و ۱۳۰ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت 
که در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۴درصد 
کاهش داشت. گفتنی است »تیپیکو« در سال ۹۵ مبلغ یک 
هزار و ۱۷۲ ریال س��ود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. 
با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در 
نهایت مبلغ ۵ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال سود 

انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فیبر ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که گ��روه صنعتی بوتان 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳,۸۱۳۴.۹۸کبورس
۹,۲۲۷۴,۹۶قصفها
۴,۴۰۴۴,۹۶قزوین
۴,۵۸۲۴,۹۵قهکمت
۱,۰۸۷۴,۹۲خکمک
۵,۰۶۸۴,۸غبهنوش
۱,۶۸۲۴,۷۳قثابت

 بیشترین درصد کاهش
داده پردازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع شیمیایی 
سینا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۹۹(۱۲,۱۰۰فرآور
)۴,۹۶(۲,۱۶۴فملي
)۴,۹۳(۳,۱۰۳کسرام
)۴,۹۱(۲,۵۱۷فسرب
)۴,۸۸(۱۳,۷۷۹کبافق
)۴,۶۸(۲,۲۱۸کاذر
)۴,۶۴(۲,۷۹۲کروي

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته ش��د. 
فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۵۳.۵۹۱ ۱۱۴۶خساپا
۲۹,۷۰۷ ۲۱۶۴فملي

۲۳,۰۸۴ ۱۵۰۵ومعادن
۱۵,۹۷۷ ۴۵ثاختح
۱۴,۵۲۹ ۵۰۹شپلي
۱۱,۴۷۱ ۱۸۸۱فوالد
۹,۹۲۷ ۲۶۹۳کگل

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دست آورد. زامیاد هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۶۴.۲۹۲ ۲۱۶۴فملي
۶۱,۳۹۷ ۱۱۴۶خساپا
۳۴,۷۴۴ ۱۵۰۵ومعادن
۲۶,۷۳۰ ۲۶۹۳کگل
۲۱,۵۷۳ ۱۸۸۱فوالد
۱۹,۸۴۶ ۲۳۵۶خودرو
۱۹,۱۸۰ ۳۰۹۲شپنا

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت 
ملت در این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۱۱۴۶۲۹۰۷خساپا
۲۳۵۶۱۰۵۶خودرو
۲۱۶۴۱۰۴۶فملی
۲۸۸۲۱۰۲۹ثاژن

۱۵۰۵۹۴۹ومعادن
۱۸۸۱۸۶۶فوالد
۵۰۹۸۱۵شپلی

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۴۹۶۳۹۹۳ددام
۴۴۴۸۸۹۰وآذر
۱۶۴۶۸۲۳کساپا

۲۲۱۶۵۵۴خمحور
۱۰۸۷۵۴۴خکمک
۲۰۷۳۵۱۸شپارس
۱۱۳۷۳۷۹خریخت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۳۹۴۰۱.۸۷کگاز
۷۸۰۲.۰۸وخارزم
۱۴۹۷۲.۷۷واعتبار
۱۱۰۳۳.۳۰پردیس
۱۰۶۶۳.۵۳وصنا
۱۸۴۳۳.۵۵وبانک

۱۸۰۹۳.۵۷ما

نماگر بازار سهام

ابوذر نجمی
کارشناس اقتصاد بین الملل

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع
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شماره 878

رئی��س  فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
جمهور، صادرات محصوالت شرکت های 
دانش بنی��ان کش��ورمان به کش��ورهای 
اس��امی را یک��ی از اه��داف حض��ور در 
نخس��تین اج��اس س��ران کش��ورهای 
اسامی در حوزه علم و فناوری بیان کرد. 
به گزارش ایس��نا، دکتر سورنا ستاری 
در حاشیه سفر به قزاقستان که به همراه 
رئیس جمهوری کش��ورمان برای حضور 
در نخس��تین اجاس س��ران کشورهای 
اس��امی در ح��وزه علم��ی و فن��اوری 
صورت گرفته اس��ت، تاش برای تسهیل 
حضور ش��رکت های دانش بنیان در حوزه 
کشورهای اسامی و همگام کردن سران 
کش��ورها برای اجرای طرح های مشترک 
علمی را مهم ترین دس��تاورد این اجاس 
نامید.  ستاری همچنین گفت: جمهوری 
اسامی ایران سال گذشته به لحاظ ارائه 
مق��االت علمی در س��طح جهان��ی رتبه 
نخس��ت را ب��ه خود اختص��اص داد و در 
بس��یاری از فناوری ه��ای نوین همچون 

نان��و، بیوتکنولوژی، هوافضا و پزش��کی با 
از کش��ورهای اسامی  فاصله ای معنادار 

قرار دارد. 

امضای سند 10 ساله برای 
همکاری های علمی و فناوری 

کشورهای مسلمان
 وی اف��زود: در ای��ن اجاس، س��ندی
 10 س��اله تحت عنوان 2026 به تصویب 
اعضا خواهد رس��ید که مباحثی همچون 
تبادل دانش��جو، ارتقای رتبه دانش��گاه ها، 
توسعه علوم جدید و اجرای مگاپروژه هایی 
که اجرای آن از توان مالی و نیروی انسانی 
یک کشور خارج است در آن گنجانده شده 
است.  معاون علمی وفناوری رئیس جمهور 
در ادامه تصریح کرد: جمهوری اس��امی 
ای��ران ب��ا وج��ود ت��وان ب��االی علمی و 
به ویژه  توس��عه ش��رکت های دانش بنیان 
در س��ال های اخی��ر جایگاه مناس��بی در 
تجاری سازی این دستاوردها نداشته است 
و لذا حرکت دادن شرکت های دانش بنیان 

به س��وی ص��ادرات ب��ه بازار کش��ورهای 
اس��امی مهم ترین هدف حض��ور در این 

اجاس است. 

زمینه بسیار خوب برای توسعه علوم 
جدید بین کشورهای اسالمی

ستاری ادامه داد: دیدگاه های مشترک 
فرهنگی و مذهبی با کش��ورهای اسامی 
زمینه بسیار خوبی را برای تولید مشترک 
نرم افزار و توسعه علوم جدید فراهم کرده 
اس��ت و امروز ش��رکت های بسیار خوبی 
در ایران در زمینه نانو فعال هس��تند که 
هم اکنون به کشورهای پیشرفته صادرات 
دارن��د و ب��ه راحتی می توانن��د در حوزه 

کشورهای اسامی فعال شوند. 
وی گف��ت: برگزاری این اجاس تغییر 
دیدگاه س��ران کش��ورهای اسامی را در 
زمین��ه همکاری ه��ای عل��وم و فناوری 
فراهم می کند و این بزرگ ترین دستاورد 
ای��ن اجاس خواهد بود. ام��ا برپایی این 
اجاس زمینه را برای برگزاری نشس��تی 

متش��کل از برخ��ی س��ران کش��ورهای 
اس��امی ب��رای اتخاذ موضع��ی واحد در 
علیه  ضدبش��ری  جنای��ات  محکومی��ت 

مسلمانان میانمار فراهم کرده است. 
 براس��اس اعام روابط عمومی معاونت 
علمی ریاست جمهوری، نخستین اجاس 
سران سازمان همکاری اسامی در حوزه 
عل��م و فناوری با حضور رئیس جمهوری 
کشورمان با همراهی دکتر سورنا ستاری 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور 
و س��ران و مقامات کش��ورهای عضو این 
س��ازمان، صبح دیروز در آستانه پایتخت 

قزاقستان گشایش یافت. 
این اجاس به بررس��ی روابط نوظهور 
بین علم و تکنولوژی و جایگاه کشورهای 
اسامی در این عرصه می پردازد. عاوه بر 
اسامی، شخصیت های  سران کشورهای 
علمی و فرهنگی و نیز رؤس��ای نهادهای 
بین الملل��ی در ای��ن اج��اس ش��رکت 
کرده ان��د و در پایان نشس��ت نی��ز بیانیه 

مشترکی منتشر خواهد شد. 

مدیرعام��ل اپرات��ور اول تلفن همراه ب��ا بیان اینکه 
پیامک اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال 
می شود، گفت اپراتور سرویس های ارزش افزوده دارد 
و این جزو حقوق اولیه اپراتور اس��ت که اگر سرویس 
جدی��دی دارد یا می خواه��د خدماتی ارائ��ه کند، از 

طریق پیامک به مشترک اطاع رسانی  کند. 
وحی��د صدوق��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درباره 
پیامک هایی که از طرف خود اپراتورها به مش��ترکان 
ارسال می ش��ود، اظهار کرد: اپراتور با مشتری ارتباط 
تنگاتنگ دارد و برخی از سرویس های خود را از طریق 
پیامک به آنها اعام می کند. این پیامک های تبلیغاتی 
و تج��اری از بیرون اپراتور نیس��ت که مزاحمت ایجاد 
کند، بلکه با سرش��ماره خود همراه اول ارس��ال شده 
و اپراتور اگر س��رویس  جدیدی راه اندازی کرده باشد، 

اعام و اطاع رسانی می کند.  وی با بیان اینکه پیامک 
اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال می شود 
و س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این سرویس 
را قطع نکرده است، افزود: اپراتور سرویس های ارزش 
اف��زوده دارد و این جزو حقوق اولیه اپراتور اس��ت که 
اگر سرویس جدیدی دارد یا می خواهد خدماتی ارائه 
کند، از طریق پیامک به مش��ترک اطاع رسانی  کند. 
البته می توان این امکان را فراهم کرد که اگر مشترک 
مایل نیس��ت این پیامک ها را ه��م دریافت نکند، اما 

تاکنون درخواستی مطرح نبوده است. 
مدیرعام��ل همراه اول ب��ا تأکید بر دلی��ل قابلیت 
لغ��و پیامک ه��ای تبلیغات��ی بیان ک��رد: پیامک های 
تبلیغات��ی برای مش��ترک آزاردهنده ب��ود. به همین 
دلی��ل رگوالتوری س��امانه ۸00 را راه ان��دازی کرد تا 

مش��ترکان از ای��ن طری��ق اعام کنن��د نمی خواهند 
پیامک تبلیغاتی دریافت کنن��د. در حال حاضر فقط 
ام��کان لغو آگهی ه��ای تجاری وج��ود دارد. بنابراین 
اگرچ��ه می توان پیش��نهاد ک��رد امکان لغ��و پیامک 
اپراتورها هم فراهم ش��ود، اما ای��ن پیامک ها تاکنون 
برای لغو مش��خص نشده است.  صدوقی همچنین در 
ادامه گفت: متاس��فانه برخی از پیامک های تبلیغاتی 
با سرش��ماره های دیگر ارسال می ش��ود. حتی برخی 
مش��ترکان گله مند هس��تند که با ش��ماره مشترکان 
برای آنها پیام تبلیغاتی ارسال می شود. اپراتورها ابتدا 
برای لغو ارس��ال این پیامک ها و مح��دود کردن آنها 
اع��ام آمادگی کردند، اما رگوالت��وری اعام کرد که 
این پیامک ها را محدود نکنید، بنابراین این پیامک ها 

اکنون در دسته بندی پیام های قابل لغو نیست. 

فقط لغو پیامک آگهی  تجاری امکان پذیر است

تالش برای حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی درکشورهای اسالمی

سندگسترشهمکاریهایعلمیکشورهایمسلمانامضامیشود

اخبار

 ایرانی ها 1600 میلیون دقیقه 
در روز بازی کامپیوتری می کنند 

 نشس��ت خبری سومین لیگ بازی های رایانه ای ایران 
با حضور حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای و عباس ارضی، مدیرعامل ش��رکت 
 )ESWC( نماینده جام جهانی ورزش های الکترونیکی
در ب��رج می��اد تهران همزم��ان با هفتمی��ن روز این 
مسابقات برگزار شد. به گزارش ایسنا کریمی قدوسی با 
بیان اینکه 2۳ میلیون نفر در کشور ما به طور متوسط 
روزی ۷0 دقیق��ه بازی می کنند، گفت: س��ومین لیگ 
بازی ه��ای رایانه ای با همکاری ش��رکت مکعب برگزار 
می ش��ود. همچنین برج میاد نی��ز برخاف دوره های 
پیش به عنوان یکی از برگزارکنندگان پای کار آمده که 
از این بابت از آنها تشکر می کنیم، چرا که حساسیت و 
اهمیت موضوع را مدنظر قرار داده اند. در لیگ امس��ال 
ما پذیرای نوجوانان، جوانان و حتی میانساالن از نقاط 

مختلف کشور هستیم. 
شرکت 6۹0۵ نفر در مسابقات

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با بیان اینکه 
امس��ال جهش بزرگی در تعداد ثبت نام کنندگان لیگ 
امس��ال داش��تیم گفت: درحالی که لیگ سال گذشته 
2100 نفر شرکت کننده داشت، امسال در سومین دوره 
لیگ 6۹0۵ نفر به رقابت می پردازند که 10درصد آنها 
را بانوان تشکیل می دهند. کریمی ادامه داد: بیشترین 
 Quiz ثبت نام کنندگان در لیگ امسال در بازی ایرانی
of Kings ب��ود که 2۴0۵ نف��ر در آن ثبت نام کردند. 
 PES 1۸0۴ در رش��ته فیف��ا 20۹۸ نف��ر، در رش��ته
نفر، در رش��ته کلش رویال ۴۸۳ نفر و در رش��ته کانتر 
استرایک نیز 2۳ تیم پنج نفره در حال رقابت هستند. 
وی با بیان اینکه برای مس��ابقات لیگ امس��ال جوایز 
ارزنده ای در نظر گرفته شده است گفت: جوایز امسال 
یک میلیارد ریال اس��ت. یک دستگاه خودرو 206 هم 
 Quiz به عنوان جایزه اصلی مسابقات، به قهرمان رشته
of Kings به عنوان پرمخاطب ترین رشته اهدا خواهد 
ش��د. مدیرعامل بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای درباره 
اعزام نمایندگان ایران به مس��ابقات جهانی ورزش های 
الکترونیکی پاری��س )ESWC( نیز توضیح داد: اعزام 
نماینده ایران در رش��ته کلش رویال در آبان ماه قطعی 
شده و در صورتی که مسابقات فیفا هم به عنوان یکی از 
رشته های بازی های جهانی برگزار شود، برای این رشته 
نیز نماینده اعزام خواهیم کرد. کریمی با تأکید بر اینکه 
حوزه مس��ابقات و گیمرها برای بنی��اد ملی بازی های 
رایانه ای اهمیت دارد گفت: تاش ما این اس��ت که به 
تروی��ج بازی های با مفهوم و محتوای مناس��ب و مورد 
تأیید وزارت ارش��اد کمک کنیم. متأس��فانه در برخی 
مسابقات، بازی هایی انتخاب می شوند که مجوز وزارت 
ارشاد ندارند و به زودی با این مسابقات برخورد خواهیم 
کرد. نباید تناقضی در کش��ور وجود داشته باشد و اگر 
بنیاد متولی کار اس��ت باید همه سازمان ها و نهادها به 
محتوای مورد تأیید بنیاد و وزارت ارشاد احترام بگذارند. 

انگشتر هوشمندی که جایگزین 
سوئیچ خودرو شد 

مهندسان حلقه های هوش��مندی را طراحی کرده اند که 
با اثرانگش��ت فعال شده و می تواند جایگزین پسورد، کلید و 
کارت اعتباری شود. به گزارش گروه چندرسانه ای »تیتریک«، 
به تازگی مهندسان فناوری، حلقه های هوشمندی را طراحی 
و تولید کرده اند که با اثرانگش��ت فعال می ش��ود. این حلقه 
هوشمند می تواند به جای پس��ورد، کلید، کارت اعتباری و 
چیزهای بسیار دیگری استفاده ش��ود. نحوه استفاده از این 
حلقه هوش��مند به این صورت اس��ت که در ابتدا اثرانگشت 
صاحب آن برای حلقه تعریف می شود، سپس تمام اطاعات 
شخصی و امنیتی فرد از جمله پسورد لپ تاپ، رمز در ورودی، 
رم��ز کارت اعتباری و . . . وارد حافظه این حلقه ش��ده و در 
صورت نیاز مورد اس��تفاده قرار می گیرد. حتی از این اختراع 
جالب می توان به جای س��وئیچ خودرو نیز استفاده کرد. این 
اختراع به دلیل امنیت باالیی که دارد و همچنین امکان حمل 
آسان، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. در حال حاضر 
1۵ میلیون از این نوع حلقه هوش��مند در ۹6 کشور جهان 
تولید و به بازار عرضه شده است. قیمت این حلقه حدود یک 

میلیون و 1۷0 هزار تومان است. 

 Sennheiser Ambeo هدست
صدای سه بعدی روی آیفون ضبط 

می کند
Sennheiser  در نمایش��گاه IFA 2017 برلین در هفته 
گذش��ته هدس��ت Ambeo را رونمایی کرد. این دستگاهی 
است که شرکت آن را به عنوان نخستین هدست ضبط کننده 
صدای س��ه بعدی در دنیا معرفی می کند. هدف اصلی در این 
محصول این اس��ت که کاربران بتوانند ص��دا را ضبط و آن را 
A m  ققیقا مانند نخستین باری که شنیده اند پخش کنند.
beo  به خوبی توانس��ته اس��ت به این مهم دس��ت پیدا کند. 
به گزارش هم رس��ان به نقل از ابرگیزمو، Ambeo سن هایزر 
از طریق میکروفون های موجود قادر به ضبط س��ه بعدی صدا 
است. این هدست با استفاده از یک اتصال الیتنینگ به آیفون 
 یا آی پد متصل می شود و در نتیجه در حال حاضر تنها برای

 آی او اس موجود است. سن هایزر اعام کرده است که نسخه ای 
از این محصول برای دستگاه های اندرویدی نیز ارائه خواهد شد. 
قرار اس��ت از اتصال یو اس بی  نوع س��ی نیز در این هدس��ت 
  SmartSlider استفاده ش��ود. روی کابل این هدس��ت یک
)اساید هوش��مند( وجود دارد که می توان برای قابلیت هایی 

نظیر تنظیم صدا و امکان حذف نویز از آن استفاده کرد. 

اخبار

 انجمن جهانی موبایل
ایران را تحریم کرد

در حالی که انجمن جهانی موبایل )GSMA( در 
زم��ان تحریم  به ایران ارائ��ه خدمت می کرد از زمان 
پ��س از رفع برخی تحریم ها، خدم��ت خود به ایران 

را قطع کرده است. 
ب��ه گ��زارش فارس، براس��اس کس��ب اط��اع از 
اپراتورهای تلفن هم��راه، در حالی  که GSMA در 
زم��ان تحریم ها به ایران ارائه خدمت می کرد پس از 
رفع برخی تحریم ها، ارائه خدمت مستقیم به ایران را 
قطع کرده اس��ت. هنوز علت این تحریم معلوم نشده 

است. 
GSMA انجم��ن جهان��ی موبای��ل اس��ت ک��ه 
هماهنگی های بین الملل��ی در حوزه موبایل را انجام 
می دهد.  یکی از خدمات GSMA، تعیین س��اختار 
شناس��ه جهانی تجهیزات موبای��ل )IMEI( مخفف 
 International Mobile Equipment

Identity( است. 
IMEI یک شماره منحصر به فرد برای هر گوشی 
موبایل اس��ت که از چندین جزء تش��کیل شده و هر 
جزء نش��ان دهنده اطاعاتی از جمله کشور سازنده، 

کمپانی سازنده و مدل است. 
IMEI ب��رای کاربرده��ای مختلف��ی از جمل��ه 
شناسایی دستگاه ها در شبکه موبایل کاربرد دارند. 

 GSMA کش��ورهایی که به صورت مس��تقیم با
ارتباط دارند لیس��ت به روزIMEI ها را از این مرجع 

جهانی دریافت می کنند. 
ع��اوه ب��ر ای��ن GSMA لیس��ت های رایگان��ی 
از IMEI ها را نیز ب��ه صورت محدود تر ارائه می کند 

که مورد استفاده قرار می گیرد. 

سونی از پروژکتوری با رزولوشن 
4K رونمایی می کند

پروژکتورهایی که رزولوشن 4K واقعی دارند از قیمت  
زیادی برخوردارند؛ شرکت سونی با معرفی یک پروژکتور 
جدید و خوش قیمت، خود را آماده رقابت با رقبا می کند. 
ممکن است خرید یک پروژکتور 4K مشکل ساز 
باش��د؛ زیرا بس��یاری از ش��رکت ها از رزولوشن های 
پایین تری استفاده می کنند و در کنار آن با استفاده 
از فناوری های��ی مانن��د جابه جایی پیکس��ل  )مثل 
ش��رکت های JVC و اپس��ون( یا پردازش های ویژه  
)مثل ش��رکت  اوپتوما(، رزولوشن تصویر را به صورت 

نرم افزاری به 4K می رسانند. 
فناوری  SXRD س��ونی رزولوشن واقعی 4K را 
برای کارب��ران به ارمغان م��ی آورد، ولی قیمت این 
محصوالت برای کاربران بس��یار زیاد است. کمپانی 
VPLm س��ونی این رون��د را ب��ا معرفی محص��ول
VW285ES در نمایشگاه س��یدیا در سن دیه گو 
به یک ویدئ��و پروژکتور با رزولوش��ن 4K، فناوری 
اچ دی آر  )HDR( و قیمت ۵000 دالر، تغییر داده 

است. 
البته این محصول در مقایس��ه ب��ا پروژکتورهایی 
مانند UHD60 اوپتوما با قیمت 2000 دالر ارزان 
به  نظر نمی رس��د؛ ولی در مقایسه با پروژکتور خود 
س��ونی که س��ال پیش معرفی کرد و قیمت آن 1۵ 
هزار دالر بود، قیمت بس��یار پایین ت��ری دارد. البته 
در صورتی که برای ش��ما قیمت مهم نباش��د، مدل 
VPLmVW385ES از کمپانی س��ونی با قیمت 
کمتر از ۸000 دالر که از فناوری پیش��رفته ایریس 
برای افزایش کنتراس��ت و جزیی��ات در مکان های 
تاری��ک اس��تفاده می کن��د، انتخاب بهتری اس��ت. 
ش��ما می توانید به دنبال پروژکتور جدید دیگری با 
نام VPLmVW885ES باش��ید؛ ای��ن پروژکتور 
جمع و ج��ور می تواند نوری با میزان ش��دت 2000 
لومن تولید کند و قیمت این محصول 2۵ هزار دالر 

است. 

 لباس هوشمندی که با کودک
 رشد می کند

یک متخصص طراحی، لباس هوشمندی را طراحی کرده 
اس��ت که همراه با کودک رش��د می کند. به گ��زارش ایرنا از 
سانیس دیلی، طراح این لباس هوشمند که برنده جایزه جیمز 
دایس��ون انگلیس شده است، ایده طراحی و ساخت لباس را 
زمانی عملی کرد که برای برادرزاده اش لباسی به عنوان هدیه 
خریداری کرده بود، اما زمانی که توانست لباس را به دست او 
برساند، برایش کوچک شده بود. این لباس، ضد آب و باد بوده 
و برای کودکان ۴ تا ۳6 ماهه طراحی شده است. کودکان در 
طول دو سال ابتدای عمر خود به اندازه ۷ سایز رشد می کنند 
و در این مدت هزین��ه زیادی صرف خرید لباس های جدید 
می ش��ود. اما لباس هوش��مند Petit Pli به گونه ای در تمام 
جهات رش��د می کند که می ت��وان از آن برای مدتی طوالنی 
استفاده کرد. مهم ترین ویژگی این لباس هوشمند در مقایسه 
با س��ایر نمونه های موجود در بازار این است که ساختار ویژه 
Petit Pli باعث می شود با رشد کودک و کشیده شدن پارچه 
لباس، بر خاف انتظار، پارچه نازک تر نمی شود، بلکه ضخامت 
آن نیز افزایش یابد. در حال حاضر طراح این لباس هوشمند 
در حال آزمایش مقاومت و پایداری آن است و انتظار می رود 
پس از اتمام این آزمایشات عاوه بر طراحی مدل های مختلف 
با استفاده از این پارچه هوشمند، با تولیدکنندگان مناسبی 

برای تولید انبوه و عرضه عمومی آن قرارداد منعقد کند. 

تازه های فنــاوری

گوشی میان رده گلکسی J7 پالس سامسونگ با دوربین دوگانه رونمایی شد.
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تسهیل  کمیس��یون  رئیس 
بازرگان��ی  ات��اق  کس��ب و کار 
ته��ران گفت ک��ه ۲۰ درصد 
از هزین��ه تولید هر دس��تگاه 
خودرو مربوط به تأمین مالی 

است. 
به گ��زارش ات��اق بازرگانی 
نجفی منش  تهران، محمدرضا 
درب��اره دس��تورالعمل بان��ک 
مرکزی برای کاهش نرخ سود 
س��پرده های بانکی که از روز 
شنبه ۱۱ ش��هریورماه اجرایی 
ش��ده اس��ت، گفت: نرخ سود 
بانکی و همچنین  سپرده های 
نرخ س��ود تسهیالت در کشور 

باالست. 
تس��هیالت  ن��رخ  ب��ه  وی 
کش��ورهای رقی��ب در زمینه 
تولی��د خ��ودرو اش��اره کرد و 
اف��زود: درحالی که نرخ س��ود 
تس��هیالت ب��رای تولی��د در 
چین تا ۴ درصد، در اروپا یک 
درص��د و در ژاپن یک درصد 
است، اما این رقم در ایران ۱۸ 

درصد تعیین شده است. 
عض��و هیأت مدی��ره انجمن 
قطعه س��ازان خودرو ب��ا بیان 
اینک��ه هزین��ه تأمی��ن مالی 
تولی��د ه��ر خ��ودرو در ایران 
۲۰درصد اس��ت، توضیح داد: 

اگر ی��ک خ��ودرو ۲۰میلیون 
تومان قیمت داش��ته باش��د، 
۴میلی��ون توم��ان آن مربوط 
ب��ه هزینه ه��ای تأمی��ن مالی 

می شود که بسیار باالست. 
تسهیل  کمیس��یون  رئیس 
بازرگان��ی  ات��اق  کس��ب و کار 
تهران نرخ س��ود باالی سپرده 
و تس��هیالت را آفت��ی ب��رای 
اقتصاد کشور دانست و افزود: 
در ح��ال حاض��ر ه��ر فردی 
س��رمایه داشته باشد، به جای 
کار و تولی��د ترجی��ح می دهد 
بانک ها سپرده گذاری کند  در 
و از آنجایی ک��ه با این نرخ ها 

تولید  رقابتی  کاالی  نمی توان 
کرد، بس��یاری از واحدها توان 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی 

را نخواهند داشت. 
نجفی من��ش با اس��تقبال از 
کاهش نرخ س��ود س��پرده ها 
پیشنهاد داد که بانک مرکزی 
به عنوان مقام ناظر در فواصل 
یک تا س��ه ماهه، نرخ س��ود 
را بازنگ��ری کند ت��ا نرخ های 
سپرده و تس��هیالت به سطح 

جهانی کاهش یابد. 
وی ب��ا انتقاد از رفتار برخی 
بانک ها در رقابت برای جذب 
س��پرده های بیش��تر ب��ا نرخ 

باالتر قبل از ۱۱ش��هریورماه، 
گفت: رفتار این بانک ها باعث 
فاجع��ه در اقتص��اد می ش��ود 
زیرا س��رمایه ها باید به سمت 
کارهای مولد و تولیدی سوق 

داده شود. 
عض��و هیأت مدی��ره انجمن 
قطعه سازان خودرو در پایان با 
تأکید بر لزوم واقعی شدن نرخ 
ارز، اظهار داش��ت: در صورتی 
ک��ه به دو مقول��ه کاهش نرخ 
سود بانکی و واقعی شدن نرخ 
ارز نپردازی��م، گرفتاری ه��ای 
اقتصادی کش��ور هیچ گاه حل 

نخواهند شد. 

ای��ران خودرو با نیس��ان موتور قرارداد 
هم��کاری منعقد می کند و ای��ن قرارداد 
می تواند منجر به حمای��ت از بازار فوالد 

داخلی شود. 
به گزارش »عصرخودرو« به نقل از سنا، 
ای��ران خودرو به عنوان یکی از اصلی ترین 
خودروس��ازان ایران، در ح��ال مذاکره با 
نیس��ان موتور در زمینه ماش��ین های با 

قیمت پایین در کشور است. 
این همکاری نه تنها ب��ه تقویت بخش 
خودروی داخلی کمک خواهد کرد، بلکه 
س��بب تقویت بخش ف��والد ایران به ویژه 
مقاطع تخ��ت هم خواهد ش��د. به گفته 

انتظار می رود  ایران خ��ودرو،  مدیرعامل 
این قرارداد در ماه مارس ۲۰۱۸ به امضا 
برس��د.  این توافقنامه، تولید خودروهای 
داتس��ون با قیمت مناسب را در ایران به 
ارمغ��ان می آورد و ایران خودرو نیز اجازه 
خ��روج برخی مدل ه��ای قدیمی خود را 
صادر کرده و آنها را از رده خارج می کند. 
گفت��ه می ش��ود نیس��ان ب��ه دنب��ال 
برنامه ریزی برای عرضه چند هزار خودرو 
در س��ال اس��ت و در نتیجه این قرارداد 
جدید می تواند س��بب توسعه و گسترش 
ب��ازار خودرویی این تولیدکننده در ایران 

باشد. 

صنعت خ��ودرو در ای��ران بزرگ ترین 
صنعت غیرنفتی کش��ور اس��ت که تولید 

ناخالص داخلی آن ۱۰درصد است. 
ایران قصد دارد با شرکت های ژاپنی در 
زمینه به روزآوری تکنولوژی و فناوری ها 
همکاری کنند و پیش از این سعی داشت 
با هوندا، تویوتا و میتسوبیش��ی همکاری 
کند.  با این اق��دام، صنعت فوالد داخلی 
کشور از توسعه بخش خودرویی بی بهره 
نمی ماند چون بخش��ی از مواد اولیه برای 
تولید خودروی داتسون به صورت محلی 

عرضه و تامین می شود. 
به گزارش متال اکسپرت، انتظار می رود 

ش��رکت ف��والد مبارکه ک��ه بزرگ ترین 
تولیدکننده مقاطع تخت کشور است، از 
این قرارداد بیشترین سود را ببرد.  به طور 
وی��ژه فوالد مبارک��ه در ۴چهار ماهه اول 
سال 96 بالغ بر 6۴درصد صادرات خود را 
کاهش داده و بر تامین نیاز داخلی تمرکز 

کرده است. 
مصرف داخلی مقاط��ع تخت در ایران 
در مدت مش��ابه چهار ماهه ۴.3 میلیون 
ت��ن بود که ح��دود ۲۴درصد بیش��تر از 
چه��ار ماهه اول س��ال 95 بوده اس��ت و 
تولید نیز ۱۴درصد رشد داشته و به 3.7 

میلیون تن رسیده است. 

ایران خودرو در پی تولیدات ارزان قیمت با همکاری نیسان

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از نرخ سود تسهیالت بانکی انتقاد کرد

هزینه باالی تأمین مالی در قیمت تمام شده خودرو در ایران
اخبار

جزییات آمار تولید خودرو در بخش 
خودروسازان خصوصی

به رغم آنکه خودروسازان بخش خصوصی همچنان سهم 
کمی از بازار خودروی کش��ور را در دست دارند، اما تیراژ 
تولید آنها در پنج ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزایش 56/۴5درصدی داشته است. 
طبق آمار اعالمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
پنج خودروساز خصوصی کشور در مجموع ۴9 هزار و ۱۰3 
دس��تگاه انواع محصوالت س��واری را در پنج ماه به تولید 
رسانده و در نتیجه 56/۴5درصد در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته افزایش تیراژ را تجربه کرده اند. بر این اساس 
سهم خودروس��ازان خصوصی از کل خودروهای تولیدی 
کشور تا پایان مردادماه امسال، ۸/9درصد برآورد می شود.  
به گزارش پدال نیوز، جزییات آمار اعالمی نش��ان می دهد 
بیش��ترین تیراژ در بین ش��رکت های بخش خصوصی، به 
»مدیران خودرو« رسیده، چه آنکه این شرکت توانسته در 
پنج ماه ابتدایی امس��ال ۲6 هزار و ۴۸5 دستگاه محصول 
متعلق به برند چری چین را در کشور مونتاژ کند. با توجه 
به این آمار، مدیران خودرو با افزایش 3/36درصدی تولید 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. 
بیش��ترین تیراژ در آمار تولید پنج ماه��ه مدیران خودرو 
نصی��ب مدل ام وی ام X22 ش��ده و کمتری��ن آن نیز به 
ام وی ام 3۱5 تعلق دارد. از سوی دیگر اما »کرمان موتور« 
نیز که ۱۸ هزار و 9۴7 دستگاه تیراژ طی پنج ماه ابتدایی 
امس��ال داشته، توانسته تولید خود را نسبت به بازه زمانی 
مشابه پارسال حدود 9/۴7درصد افزایش دهد. این شرکت 
محصوالت��ی از هیوندای، جک و لیفان را مونتاژ می کند و 
بیشترین تیراژ در این بین نیز متعلق به جک شاسی بلند 
مدل S5 است. بعد از کرمان موتور، »گروه بهمن« با تیراژ 
۲هزار و 5۴3 دس��تگاهی اش، 3/7۰درصد رشد تیراژ را به 
خود دیده اس��ت. این خودروس��از قدیمی در حال حاضر 
م��زدا3 و خودرویی چینی به نام بس��ترن B50 را مونتاژ 

می کند. 

ب ام و در تدارک تولید خودروهای 
پیل سوختی تا سال ۲۰۲۵

ب ام و در ح��ال تمرکز ش��دید روی فناوری الکتریکی 
است اما همچنان معتقد است که هیدروژن بهترین راهکار 
برای رانندگانی اس��ت که معموال مسافت های طوالنی را 
رانندگی می کنند. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
ب ام و قصد دارد در س��ال ۲۰۲5 نخستین خودروی پیل 

سوخت هیدروژنی خود را روانه بازار کند. 
کالوس فرولیخ رئیس بخش توسعه ب ام و در مصاحبه 
با نشریه انگلیسی اتوکار گفت: ما قصد داریم یک خودروی 
بزرگ با یک پیل سوختی در سال ۲۰۲5 بسازیم. پیل های 
سوختی خواهند آمد ولی هنوز مشخص نیست که ب ام و 

تا چه حد با آنها مرتبط خواهد بود. 
این خودروساز آلمانی چند دهه است که از فناوری پیل 
سوختی استفاده می کند و طی سال های گذشته چندین 
نس��خه اولیه از جمله یک خودرو بر پایه نسل E65 سری 
هفت س��اخته است. این شرکت سابقا هیدروژن را به طور 
مستقیم در یک موتور درون سوز اصالح شده وارد می کرد، 
اما نسخه های اولیه کنونی اش از این ماده برای تولید برق 
که سپس موتور را به حرکت درمی آورد، استفاده می کنند. 
این فناوری قرار است ظرف کمتر از یک دهه به تولید در 

سطح یک سری برسد. 

خودران ها قانونمند می شوند
ورود خودروه��ای خ��ودران به چرخ��ه زندگی، رنگ و 
بوی کامال جدی ب��ه خود گرفته تا جایی که مطرح ترین 
و معتبرترین خودروسازان دنیا هم وارد این عرصه شده اند. 
در ای��ن رده از خودروه��ا این هوش مصنوعی اس��ت که 
تصمیم می گیرد با س��رعت بیش��تری حرکت کند یا در 
موقعی مناس��ب از خ��ودروی جلویی س��بقت بگیرد، اما 
اگ��ر در یکی از این جابه جایی ه��ا تصادفی روی دهد، چه 
کس��ی مقصر است؟   به گزارش »عصر خودرو« به نقل از 
جام جم، نگرانی هایی از این دس��ت از مدت ها پیش یعنی 
همزمان با مطرح ش��دن ایده طراحی و توسعه خودروهای 
خودران از س��وی کارشناس��ان مطرح می ش��د و حاال در 
رویدادی بی س��ابقه مجلس نماین��دگان آمریکا به قانونی 
رأی می دهد که در نهایت به حمایت بیشتر از خودروهای 
 SELF«  خودران منجر خواهد ش��د. این قانون که با نام
DRIVE Act« شناخته می شود، به دنبال ایجاد شرایط 
بهتری برای خودروس��ازان است تا با فراغ بال بیشتری به 
آزمایش خودروهای بدون نیاز به راننده شان در جاده های 
آمریکا اقدام کنند. حاال همه چش��م ب��ه روزهای آینده و 
بررسی دقیق این قانون در مجلس نمایندگان آمریکا دارند. 
بسیاری از طرفداران فناوری خودروهای خودران امیدوارند 
ک��ه این قانون به تصویب برس��د و روند توس��عه فناوری 
خودروهای خودران شتاب بیشتری پیدا کند. پیشتر این 
قانون در کمیته انرژی و بازرگانی کنگره آمریکا به تصویب 
رسیده بود. براس��اس بندهایی از این قانون، خودروسازان 
اج��ازه پیدا می کنند که در س��ال نخس��ت از آغاز پروژه 
توسعه خودروهای خودران تا ۲5 هزار دستگاه از این نوع 
خودروها را در خیابان و جاده ها مورد آزمایش قرار دهند. 
در این قانون همچنین برای خودروسازان این امکان فراهم 
شده که شمار خودروهای خودران مورد آزمایش را ظرف 
مدت س��ه س��ال افزایش دهند و به ۱۰۰هزار دستگاه در 
سال برسانند. نکته قابل توجهی که در این قانون به چشم 
می خورد، این اس��ت که خودروسازان الزامی برای رعایت 

استانداردهای ایمنی مرتبط با خودروهای فعلی ندارند. 

اخبار

پیش فروش خودرو هایی که وجود 
ندارند! 

نزدیک به دو ماه از بسته ش��دن سایت ثبت سفارش 
خودرو می گذرد و باز ش��دن مجدد آن تا زمان تصویب 
طرح تصوی��ب س��اماندهی واردات خ��ودرو در دولت 
زمان می برد.  به گزارش افق تازه همچنان ش��رکت ها 
ب��ا ارائه آگهی های ف��روش، خودروهای��ی را که وجود 
خارج��ی ندارند، پیش فروش می کنند. در بس��یاری از 
ای��ن تبلیغات، قیمت خودروها ارزان ت��ر از قیمت بازار 
اعالم ش��ده که همی��ن امر مردم را تش��ویق به خرید 
می کند.   امراهلل امینی، کارشناس بازار خودرو در مورد 
طرح پیش فروش خودروهای وارداتی می گوید: »زمانی  
که مجوزی برای واردات وجود ندارد، چطور می توانند 
مس��ئله پیش فروش خودرو را مط��رح کنند، در حالی 
که همین موضوع می تواند مش��کالت بسیاری را برای 
مردمی که پول خود را به این ش��رکت ها می س��پارند، 
ایجاد کند.« ای��ن روزها با توجه به باالرفتن قیمت ارز 
و کاهش عرضه خودرو در ایران، در صفحات روزنامه ها 
و تبلیغات سراس��ری مختلف، چیزی که بیش از پیش 
به چش��م می خ��ورد، آگهی پیش ف��روش خودروهای 
وارداتی است، آن هم با شرایط ویژه اقساطی و تحویل 
بلندمدت. طرح ه��ای تحویل مدت دار خودرو راهکاری  
است که عرضه کنندگان خودرو از آن به عنوان منبعی 
برای درآمد بیش��تر در سال های اخیر استفاده کرده اند 
و برای دیرکرد در تحویل، س��ودی نیز برای آن در نظر 
گرفته  شده است. تحویل مدت دار خودرو با تسهیالت 
بیش��تر، اگرچه ممکن است با توان پرداخت مشتریان 
همخوانی داشته باشد، اما غافل از اینکه این پیشنهادها 
تنه��ا به س��ود واردکنندگان تمام خواهد ش��د. به نظر 
می رسد واردکنندگان خودرو در ایران سیستم عریض 
و طویل اقتصادی ندارند و برای جبران خسارات خود از 
جمله خواب خودرو، پرداخت جریمه و عدم ثبات نرخ 
ارز، فشار را بر مش��تریان خود وارد می کنند و همگی 
این مسائل ناشی از همان تصمیم های آنی و احساسی 
اس��ت که نتیجه ای جز ضرر و زیان برای مشتریان در 
بر ندارد و همین امر باعث از دست  رفتن امنیت خرید 
مشتریان در ایران خواهد شد. حتی برخی واردکنندگان 
پس از بس��تن قرارداد با مش��تری چندان اعتقادی به 
تحویل های به موقع خود ندارند و بسیاری از مشتریان 
را با تاکید بر سود دیرکرد، ماه های متمادی منتظر نگه 
می دارند. تحویل های بلندمدت و دیرکرد تحویل نه تنها 
ذهنیت خریداران را نس��بت به امنی��ت خرید خودرو 
خدش��ه دار می کند، بلکه بیش از آنکه به نفع مش��تری 
باشد، با احتس��اب خواب پول و زمان انتظار، به ضرر او 
تمام می ش��ود. تحویل فوری موجب افزایش رقابت در 
بازار و اعتماد بیش��تر مشتری می شود. هرچه بر میزان 
رقابت بازار افزوده شود، شرایط مناسبی در بازار به ویژه 
ب��رای خریدار رقم خواهد خورد و این در حالی  اس��ت 
که خریدار همواره به دنبال دو موضوع شرایط پرداخت 
آس��ان تر و تحویل سریع است. اگر بازار خودروی ایران 
به دنب��ال اقتصاد ب��از با تنوع خودرویی باالس��ت، باید 
تحویل ه��ای بلندمدت با س��ودهای آنچنان��ی را کنار 
بگذارد و کامال بر پایه میزان عرضه و تقاضا فعالیت کند. 

 
مسیرهای جذب کامل تکنولوژی 

در صنعت خودرو
انتق��ال دانش و تکنول��وژی روز در صنعت خودرو 
یکی از مهم ترین مباحثی است که دولت سعی دارد 
از طری��ق ایجاد الزام آن را به خودروس��ازی کش��ور 

تزریق کند. 
در حال��ی همه ت��الش سیاس��ت گذار صنعتی آن 
است که از طریق الزام داخلی سازی ۴۰ تا 7۰ درصد 
بخش��ی از دانش روز جهان را ب��ه صنعت خودروی 
کشورمان منتقل کند که یکی از پرسش های مهم در 
شرایط کنونی آن است، در صورتی که خودروسازان 
خارجی ظرف س��ه س��ال دانش و تکنولوژی به کار 
رفت��ه در تولیدات خ��ود را به ما منتق��ل کردند آیا 
صنع��ت خودروی ای��ران می تواند امیدوار باش��د که 
براس��اس دان��ش روز نیازهای خ��ود را تامین کند؟ 
پرسش مهم دیگر اینکه مبنای 7۰درصد برای انتقال 
دان��ش چیس��ت؟ 3۰درصد دیگری که خودروس��از 
خارج��ی حاضر نیس��ت آن را به صنع��ت خودروی 
کشور ما منتقل کند، شامل چه مواردی می شود که 

خارجی های قصد انتقال آن را به کشور ما ندارند؟ 
به گ��زارش خبرخ��ودرو، بح��ث انتق��ال تکنولوژی 
به منظور جبران عقب ماندگی  س��ال های تحریم یعنی 
مقطع زمانی سال های 9۱ تا 93 در شرایطی از اهمیت 
بسیار برخوردار است که مباحث متعددی در این زمینه 
مدنظر کارشناسان اس��ت. اهمیت جذب دانش روز در 
خودروس��ازی کش��ور از آن رو است که تولیدکنندگان 
داخلی می توانند با دس��تیابی ب��ه فناوری های جدید، 
به تولی��د خودروهایی با تکنولوژی جدی��د بپردازند و 
ضمن کسب بازار داخل، در بخش صادرات محصوالت 
خودرویی نیز موفق ظاهر شود.  بر این اساس، بسیاری از 
کارشناسان انتقال تکنولوژی به صنعت خودروی ایران را 
یکی از ملزومات اساسی می دانند که آینده خودروسازی 
کشور را تضمین می کند. به اعتقاد کارشناسان تنها یک 
حلق��ه از زنجیره صنعت خودرو نیاز ب��ه فناوری ندارد 
بلکه کل زنجیره خودرو از س��اخت و طراحی گرفته تا 
تأمین  کنن��دگان قطعه به فناوری ه��ای جدید نیازمند 
هستند. به اعتقاد آنها در بحث انتقال دانش و تکنولوژی 
باید س��ه سطح مهندسی، تامین قطعات و دانش تولید 

پلتفرم به خودروسازی کشور منتقل شود. 

تازه های خودرو

کادیالک - لوکس ترین شاسی بلند دنیا



 به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت  )دفتر توس��عه و کاربرد فناوری اطالعات( دومین جش��نواره 

وب کسب و کار در بنگاه های صنعتی، معدنی 
و تجاری را با هدف معطوف س��اختن توجه 
مدی��ران فن��اوری اطالع��ات در واحده��ای 
صنعت��ی، معدن��ی و بازرگانی ب��ه وضعیت 
پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها 
برگزار می کند. در این جش��نواره به شرایط 
و قابلیت ه��ای الزم ب��رای پیش��برد اهداف 
کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در 
عرصه تعامالت بین المللی و نیز ایجاد انگیزه 
برای این واحدها به سوی برنامه های توسعه 

کمی و کیفی پرداخته می شود. 
ارزیاب��ی وب س��ایت و پورت��ال براس��اس 
ش��اخص های محت��وا و طراح��ی، تعام��ل 

و خدم��ات الکترونیکی و فناوری و زیرس��اخت ص��ورت می گیرد و به 
برگزیدگان، نشان برتر تعامالت الکترونیکی اهدا می شود. 

بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و 

کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس  
 www. کوچک، متوسط و بزرگ( بنگاه تا 30 مهرماه 96 از طریق سایت(
 www. bizwebfestival. ir ی��ا webfestival. mimt. gov. ir

اقدام به ثبت نام کنند. 
»فن��اوری  ش��امل  صنای��ع  بخ��ش 
اطالعات«، »غذایی، دارویی و بهداش��تی«، 
»ماشین س��ازی و تجهی��زات«،  »ب��رق و 
الکترونی��ک«، »خ��ودرو و نیرومحرک��ه«،  
و  »نس��اجی  س��لولزی«،  و  »ش��یمیایی 
پوش��اک«،  »فل��زی، ل��وازم خانگ��ی« و 

»صنایع دستی و فرش دستبافت« است. 
بخش شاخه های بخش معادن و صنایع 
معدنی شامل س��یمان، شیشه، سرامیک، 
مصالح س��اختمانی، فلزات آهن��ی، فلزات 
کانی های صنعتی، س��اینده ها،  غیر آهنی، 
فروآلیاژه��ا و فرآورده ه��ای نس��وز اس��ت. 
همچنین ش��اخه های بخش تجارت و اصناف نیز مش��تمل بر تولیدی، 
توزیع��ی، خدمات��ی، خدمات فن، فروش��گاه های ب��زرگ و زنجیره ای و 

شرکت های بازرگانی )داخلی و خارجی( است. 

ش��رکت IBM و انس��تیتوی تکنولوژی ماساچوس��ت  )MIT(  اخیرا وارد 
همکاری تازه ای ش��ده و به تاسیس آزمایشگاهی پرداخته اند که قرار است طی 
ده��ه آتی، به دس��تاوردهای مهمی در زمینه هوش مصنوعی دس��ت یابد. این 

قرارداد، س��رمایه گذاری 240 میلی��ون دالری از 
سوی IBM را شامل می شود و یکی از بزرگ ترین 
قراردادهای تاریخ میان یک ش��رکت خصوصی و 

یک دانشگاه به حساب می آید. 
به گزارش دیجیاتو،  MITبا دنیای سازمان های 
تج��اری غریب��ه نیس��ت و آزمایش��گاه مدیا این 
انس��تیتو، پیش��تر چندین کمپانی اس��تارت آپ 
تأسیس کرده است، اما این قرارداد ابعاد به مراتب 
وسیع تری نسبت به تجربیات پیشین MIT دارد. 
این آزمایشگاه تازه که به عنوان شرکتی جدا عمل 
می کن��د، MIT-IBM Watson AI Lab نام 
دارد و روی پیشرفت های مفهومی هوش مصنوعی 
متمرکز خواهد بود؛ یک��ی از اصلی ترین خطوط 

مش��ی این شرکت نیز ترغیب سازمان ها به استفاده از خروجی های واقع گرایانه 
ابداع��ات هوش مصنوعی اس��ت.  MIT و IBM ضم��ن تایید این خبر، چهار 
رکن اساس��ی برای آزمایش��گاه جدید خود در نظر گرفته اند: توس��عه الگوریتم 

هوش مصنوعی، توس��عه صنعت هوش مصنوعی، تحقیق در زمینه پش��تیبانی 
س��خت افزاری از هوش مصنوعی کامپیوتری و در نهایت، کشف تاثیرات مثبت 
اقتصادی و اجتماعی ه��وش مصنوعی روی زندگی مردم در اقصی نقاط جهان. 
 MIT-IBM ،از منظر پروژه های در دست کار
Watson AI Lab قص��د دارد ابت��دا اهداف 
مش��خصی مانند تشخیص س��رطان به کمک 
ه��وش مصنوعی را دنبال کن��د و در عین حال 
بازوی دو پ��روژه دیگر MIT نی��ز خواهد بود. 
  The Engine پ��روژه نخس��ت، اس��تارت آپ
است که می خواهد س��ازمان های تازه تاسیس 
را به تجهیزات تخصصی، سرورها و متخصصان 
  MIT. Nano متصل کند. از طرف دیگر، پروژه
هم تاسیساتی در زمینه علوم نانو و نانوتکنولوژی 
است که تا سال 2018 افتتاح می شود.  همکاری 
ب��زرگ و جاه طلبان��ه MIT و IBM، می تواند 
نشان دهنده آینده ای باشد که باید برای ابداعات 
تکنولوژیک ترس��یم کنیم. با ظهور اتومبیل های خودران و تکنولوژی هایی که 
اتکای عمیقی به هوش مصنوعی دارند، این سرمایه گذاری بزرگ بدون شک به 

دستاوردهای مهم و هیجان انگیزی طی دهه آتی منجر می شود. 

مدی��رکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرمانش��اه، آخرین مهلت 
ثبت نام در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان را 11 مهر اعالم کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 

ثبت ن��ام  آغ��از  از  ی��اوری،  داود  کرمانش��اه، 
دوازدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر 
اس��تان کرمانشاه در س��ال 96 از 11 شهریور 

خبر داد. 
وی ه��دف از برگ��زاری جش��نواره امتنان 
از کارآفرین��ان را اش��اعه و تروی��ج فرهن��گ 
کارآفرین��ی، تاکید بر خالقیت و ن��وآوری در 
کسب و کار، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، 
خالقیت و نوآوری، شناس��ایی کارآفرینان در 
سراسر کش��ور و انتخاب برترین آنها و معرفی 
به عن��وان الگو به آحاد جامعه خصوصا جوانان، 
ایج��اد فضای تعامل و هم��کاری میان فعاالن 
عرصه ه��ای مختلف اقتص��ادی در بخش های 

صنعت، کشاورزی و خدمات، ایجاد نشاط و رقابت در فضاهای کسب و کار، 
هم افزایی و مشارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور و ترویج فرهنگ 
کار و کارآفرینی و تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم س��ازی کشور و 

سایر موارد عنوان کرد. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اعالم تاریخ ثبت نام 
در این جشنواره خاطرنشان کرد: ثبت نام از روز شنبه مورخ 11شهریورماه 
سال جاری آغاز و تا پایان روز سه شنبه مورخ 

11 مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. 
تمام��ی  ک��رد:  اظه��ار  همچنی��ن  وی 
و  ن��وآوری  دارای  کس��ب و کار  صاحب��ان 
خالقی��ت و اف��راد و ش��رکت هایی که واجد 
ش��رایط کارآفرین��ی هس��تند، می توانن��د 
 در مهل��ت اعالم ش��ده ب��ه آدرس اینترنتی

 www. karafarinanebartar. ir  
مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم های 

مربوطه و ارسال مستندات اقدام کنند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانش��اه ادامه داد: کارآفرینان برتر در سه 
بخش اقتصادی صنعت، کشاورزی و خدمات 
اس��تان انتخاب و پس از معرفی در جش��نواره اس��تانی، در صورت داشتن 
ش��رایط الزم و کسب امتیازات الزم به جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان 

برتر کشور معرفی خواهند شد. 

پس از انتشار خبری در مورد تهدید وسترن دیجیتال توسط اپل برای کنار 
کش��یدن از تصاحب بخش تراشه توشیبا، گزارش ها از افزایش پیشنهاد خرید 

SK Hynix به 22 میلیارد دالر حکایت دارند. 
به گزارش زومیت، اطالعات ارائه ش��ده نشان 
از این دارند که گروهی متشکل از شرکت های 
 Bain Capital کره جنوب��ی و SK Hynix
برای باال بردن ش��انس خود به منظور تصاحب 
بخش تولید تراش��ه های توشیبا، پیشنهاد خود 
را افزایش داده و به 22میلیارد دالر رس��انده  اند. 
شنیده ها نشان از آن دارند که این کنسرسیوم 
آمریکایی- کره ای که البته سرمایه گذاران ژاپنی 
نیز در آن حضور دارند، ابتدا پیش��نهادی 1۷.6 
میلی��ارد دالری ب��رای تصاحب بخ��ش تولید 
تراشه های توش��یبا ارائه کرده بود. کنسرسیوم 
آن  از  پ��س  نظ��ر  م��ورد  آمریکایی-ک��ره ای 
پیش��نهاد خود را افزایش داد که چندی پیش 

کنسرسیومی که وسترن دیجیتال نیز در آن حضور دارد، در آخرین مراحل 
مذاکره با سران توشیبا، پیشنهاد خود را افزایش داده بود. چنانچه زومیت را 
طی ماه های اخیر دنبال کرده باش��ید، احتماال می دانید که توشیبا به دلیل 

ضرردهی میلیون دالری نیروگاه های اتمی وستینگهاوس در آمریکا که متعلق 
به کمپانی توشیبا است، مجبور شده کسب وکار تراشه های خود را واگذار کند.  
توشیبا هفته گذشته اعالم کرد که پیشنهادهای ارائه شده توسط سه مشتری 
اصلی بخش تراشه خود را بررسی می کند که 
یکی از آنها فاکس کان اس��ت. هر سه گروهی 
که در پی تصاحب بخش تراش��ه های توشیبا 
هس��تند، به اپل و حمایت ه��ای این کمپانی 
آمریکایی نیاز دارند؛ البته منابع نزدیک به این 
نکته اش��اره کرده اند که اپل با تهدید وسترن 
دیجیتال به عدم خرید محصوالت این شرکت 
در آینده، به نوعی آن را وادار به کنار کش��یدن 
از تصاحب کسب و کار تراشه های توشیبا کرده 

است. 
اپل ک��ه از حافظه های Nand تولیدش��ده 
توسط توشیبا در آیفون  استفاده می کند، از این 
نگران است که ش��اید تصاحب توشیبا توسط 
وسترن باعث شود این کمپانی قیمت محصوالتش را افزایش دهد و اپل نتواند 
همچون گذش��ته رقیبی برای پایین نگه داشتن قیمت محصوالت وسترن در 

اختیار داشته باشد.  

همکاری240میلیوندالریMITوIBMبرایفتححوزهتحقیقاتهوشدومینجشنوارهوبکسبوکاردربنگاههایصنعتی،معدنیوتجاریبرگزارمیشود
مصنوعی

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانشاهخبرداد

پیشنهاد22میلیارددالریSK Hynixبرایتصاحببخشتولید۱۱مهرآخرینمهلتثبتنامدرجشنوارهامتنانازکارآفرینانبرتر
تراشهتوشیبا

ش��نیدن جزییات کد مالیاتی شاید شما را به هیجان نیاورد، اما بسیار مهم 
هس��تند و در نهایت ممکن اس��ت تغییر کند. در حقیق��ت، 12 ماه آینده به 
یک زمان حس��اس تبدیل می شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، با وجود 
ش��روعی ناهموار، اصالحات مالیاتی در دستور کار کنگره قرار دارد و ایده هایی 
که در نظر گرفته می ش��وند، به خصوص در مورد مالیات بر کس��ب و کار، صرفا 
اصالحاتی در سیستم انعطاف ناپذیر ما محسوب نمی شوند. آن تصمیمات به طور 
جدی چگونگی کسب درآمد دولت را تغییر می دهند و انگیزه تصمیم گیرندگان 
بخش  خصوصی را دگرگون می سازد. این برای کسانی که مثل من عالقه مند 
به سیاس��ت های مالیاتی هستند، بسیار جذاب اس��ت، اما درک آن برای همه 
اهمیت دارد. نیروی انگیزش��ی در پس اصالحات مالیات کسب و کار این است 
که نرخ مالیات قانونی بر ش��رکت ها در ایاالت متحده آمریکا یکی از باالترین ها 
 در جهان اس��ت. نرخ باال انواع رفتارهای ناس��ازگار را تشویق می کند، از قبیل 
نگه داشتن پول در شرکت های تابعه در خارج از کشور و دستکاری ساختارهای 
ش��رکتی برای سوءاس��تفاده از نرخ های پایین تر در خارج از کشور. مالیات بر 
ش��رکت های فعلی مورد قبول کوین آ. هاس��ت نیس��ت؛ اقتصاددانی که اخیرا 
به وسیله رئیس جمهور ترامپ به ریاست ش��ورای مشاوران اقتصادی منصوب 
شده اس��ت. برخی تحقیقات آقای »هاست« نشان می دهد که مالیات های ما 
بر ش��رکت های بزرگ ممکن است چنان تحریف شده باشد که کاهش در نرخ 
ممکن است درآمد مالیاتی را افزایش دهد. در یکی دیگر از مقاله ها، آقای هاست 
دریافت که مالیات بر شرکت ها دستمزد را برای کارگران بخش صنعتی کاهش 
می دهد. در جهانی که سرمایه  دارای تحرک است و نیروی کار نیست، سرمایه از 
کشورهای با مالیات باال فرار می کند و کارگران باید بار بهره وری کمتر و کاهش 
درآمد را تحمل کنند. با این حال بحث در کنگره فراتر از بحث ساده نرخ های 
مالیات اس��ت. نقشه راه بهتر، همان طور که به وسیله سخنگوی پارلمان پاول 
راین و نماینده  جمهوریخواه کنگره کوین بردی، مورد حمایت قرار گرفت، وعده 
تغییرات اساسی در ماهیت مالیات بر کسب و کار را می دهد که بیشتر این تغییرات 
 از نظر من، قدمی در مس��یر درست است، اما چهار مسئله کلیدی وجود دارد. 
جهانیدربرابرکش�وری: اکثر کشورها قصد دارند مالیات را بر فعالیت های 
اقتصادی که در داخل سرزمین ش��ان قرار دارد اعمال کنند. چنین سیستمی 
کشوری نامیده می شود. در مقابل، ایاالت متحده دارای مالیات بر شرکت هایی 
با سیستم جهانی است. اگر یک شرکت مستقر در ایاالت متحده یک محصول 
در خارج از کش��ور تولید و سپس آن را به خارج از کشور  بفروشد، خزانه داری 
ما هنگامی که آن محصول به داخل کش��ور بازگردانده می ش��ود، بخش��ی از 
س��ود را به عنوان مالیات از آن دریافت می کند. طرح مالیاتی مجلس سیستم 
ما را به س��مت اس��تانداردهای جهانی حرکت می دهد. شرکت های آمریکایی 
قادر به رقابت در خارج از کش��ور و با ش��رایطی برابر با شرکت های کشورهای 
 دیگر خواهند بود. انگیزه مالیاتی برای انحراف های شرکتی حذف خواهد شد. 
درآم�ددرمقاب�لمص�رف:بس��یاری از اقتصاددان��ان بح��ث کرده اند که 
مالیات بن��دی باید براس��اس مصرف و نه درآمد صورت گی��رد. مالیات های بر 
مصرف انگیزه س��رمایه گذاری و پس انداز را کمتر کاهش می دهند و در نتیجه 
برای رش��د اقتصادی مطلوب تر هس��تند. عالوه بر این، مالیات های بر مصرف 
به طور قابل توجهی عادالنه تر هس��تند؛ این مالیات ها بر اس��تاندارد زندگی ای 
که مردم از آن لذت می برند بسته می شوند و نه بر ارزش آنچه تولید می کنند. 
طرح مجلس به س��مت مالیات ب��ر مصرف حرکت می کن��د و اجازه می دهد 
کسب و کارها هزینه های س��رمایه گذاری خود را بالفاصله کسر کنند، برخالف 

حالتی که در آن کس��ب و کارها این هزینه ها را به آرامی و طی زمان مستهلک 
کنند. با معافیت کسب و کارها از مالیات بر درآمدهایی که مجددا سرمایه گذاری 
 می کنن��د، دول��ت اساس��ا س��ودهای مصرف ش��ده را مالیات بن��دی می کند. 
مالیاتبن�دیمبدا-مح�وردرمقاب�لمقصد-مح�ور: در ح��ال حاضر 
مالیات بندی مبدا-محور پایه اصلی سیس��تم مالیات بر شرکت ها است. در این 
سیس��تم مالیات بر س��ود کاالهایی که در ایاالت متحده تولید می شوند بسته 
می ش��وند و توجهی به جایی که این کاالها موردمصرف قرار می گیرند صورت 
نمی گیرد. جایگزین پیشنهاد شده در طرح مجلس، این گونه خواهد بود که در 
آن تمام کاالهای مصرف شده در ایاالت متحده، صرف نظر از جایی که ساخته 
شده اند مالیات بندی می شوند. این رویکرد مقصد-محور، واردات را مالیات بندی 
می کند و صادرات را از آن معاف می سازد، این سیستم گاهی اصالح مرز نامیده 
می ش��ود. به این ترتیب مالیات بر کسب و کار شباهت بسیاری به مالیات های 
ارزش افزوده در اروپا خواهد داش��ت. بعضی از طرفداران این سیستم استدالل 
می کنند که تغییر به مالیات مقصد-محور، کاالهای آمریکایی را رقابتی تر می کند 
و کسری تجاری ما را کاهش می دهد. برخی منتقدان نیز مطرح کرده اند که این 
کار به شدت به شرکت هایی که به واردات و مشتریان شان وابسته هستند، آسیب 
می رساند، اما هر دو استدالل احتماال اشتباه هستند. واضح است که تاثیر فوری 
این تغییر کاهش واردات و تش��ویق صادرات اس��ت، اما در عین حال به معنی 
کاهش عرضه  دالرهای آمریکایی در ب��ازار ارز خارجی و افزایش تقاضای دالر 
توس��ط خارجی ها است. در نتیجه، ارزش دالر افزایش خواهد یافت و کاالهای 
خارج��ی را برای آمریکایی ها ارزان تر و کاالهای آمریکایی را برای خارجی های 
گران تر می کند. تغییر نرخ ارز، تاثیر اولیه بر واردات و صادرات را جبران می کند. 
مزیت اصلی مالیات مقصد-محور آسان تر بودن شناسایی مکان مصرف یک کاال 
به نسبت شناسایی مکان تولید آن است. در دنیایی که شرکت های چندملیتی 
کاالها را با اس��تفاده از قطعاتی از سراس��ر جهان تولید می کنند، مالیات های 
مبدا-محور ش��رکت ها را تش��ویق می کند تا با دس��تکاری قیمت های انتقال، 
 سیس��تم را دور بزنند. مالیات بر مبنای مقصد به آسانی قابل دور زدن نیست.
بدهیدرمقابلسهام: در حال حاضر، بنگاه ها می توانند پرداخت های بهره ای 
به صاحبان اوراق قرضه را جزو کس��ورات مالیاتی قرار دهند، اما پرداخت های 
سهامی به صاحبان سهام جزو این کسورات قرار نمی گیرد. این روش، شرکت ها 
را تش��ویق می کند تا روش تامین مالی خود را به جای سهام، بر بدهی استوار 
کنند و این باعث آس��یب پذیری بیش��تر آنها از لحاظ مالی خواهد شد. طرح 
مجلس این رفتار نامتقارن با بدهی و س��هام را با پایان بخش��یدن به معافیت 
مالیاتی پرداخت های بهره ای اصالح می کند. در این طرح مالیات کس��ب و کار 
بر مبنای جریان وجوه نقدی آن خواهد بود؛ یعنی درآمد منهای پرداخت های 
دستمزدی و هزینه های سرمایه گذاری. حال اینکه پس از آن این جریان پول 
نقد چگونه و به چه ترتیبی به صاحبان سهام و صاحبان  بدهی پرداخت می شود 
بی اهمیت خواهد بود.در حالی که من گزینه های سیاستی پیشنهاد شده توسط 
طرح مجلس را می پس��ندم، اما همه اقتصاددانان در ای��ن مورد توافق ندارند. 
برخی این طرح را بسیار افراطی و با عواقب پیش بینی  نشده  بی شمار می دانند. 
دیگران نگران هستند که انتقال از سیستم قدیمی به سیستمی جدید، ارزش 
هزینه های ناشی از آن را ندارد، حتی اگر روش جدید بهتر باشد. بدون تردید، 
مناظره  پیش رو در این مورد با بازی های سیاسی فراوان همراه خواهد بود. هر 
گونه تغییر بزرگ مالیاتی برندگان و بازندگانی دارد و بازندگان مطمئنا کاری 
می کنند که صدای ش��ان شنیده ش��ود، اما مهم ترین مسئله این است که این 
تغییرات در کل برای ایاالت متحده و نه تنها برای ذی نفعان خاصی، بهتر باشد. 

هر چه رأی دهندگان بیشتر آگاه شوند، برای همه ما بهتر خواهد بود.

کافی اس��ت تصمیم به ش��روع یک کس��ب وکار جدید بگیرید تا به 
یکباره متوجه ش��وید، تمام اطرافیان ش��ما در ای��ن زمینه متخصص 
هس��تند. با هر فردی که در این بازه زمانی روبه رو شوید، افسانه   ای از 
سختی  های شروع یک کسب وکار جدید برای گفتن دارد؛ افسانه  هایی 
که لزوما حقیقت نداش��ته و تنها اش��تباهاتی هستند که دیگر افراد با 
توجه به ش��رایط مختلف مرتکب ش��ده   اند. اصول تبدیل شدن به یک 
پیش��گام و صاحب کس��ب وکار موفق، به چالش کشیدن همه چیز و 
س��وال درباره آنهاس��ت. به نقل از نوپانا در ادامه چهار افسانه  ای را که 
در مقابل راه  اندازی کس��ب وکار ها قرار گرفته   اند معرفی کرده و درباره 

حقیقت داشتن یا نداشتن آنها توضیح می  دهیم. 
ازقبولکردنکارتهایاعتباریخودداریکنید

ب��ا وجود زندگ��ی در ق��رن بیس��ت ویکم، هنوز هس��تند صاحبان 
کس��ب وکاری که در مقابله با کارت  های اعتباری شک و تردید دارند. 

دلیل اصلی این دسته از افراد 
به درصدی اختصاص دارد که 
ارائه کننده کارت  کمپانی  های 
اعتب��اری در زم��ان خرید از 
فروش��نده ک��م می کنند. بله، 
ما می  دانیم که این کمپانی  ها 
نیز تنها به فکر س��ود بیش��تر 
هس��تند ام��ا واقعی��ت ماجرا 
این اس��ت ک��ه م��ردم دیگر 
حوصل��ه و زمان پرداخت پول 
به ص��ورت نق��دی را ندارند. 
ج��دای از این موض��وع یکی 
از وظیفه  ه��ای اصلی صاحب 
کسب وکار این است که پیش 
روی مش��تری های خود چند 
راه پرداخت هزینه قرار دهد. 
دیگ��ر وظیفه ش��ما به عنوان 
مدیر یک کسب وکار این است 
که بهترین گزینه را برای نقل 
و انتق��االت مالی و کارت  های 
اعتباری پیدا کنید. اگر در هر 

کدام از این مس��یر ها با شکس��ت مواجه ش��وید، نتیجه  ای جز کاهش 
درآمد نمی  بینید. 

شماتنهاباانجامیککاربینقصبهکسبوکاریموفقمیرسید
در دنی��ای اقتصاد تصور غلطی وجود دارد که ش��ما برای ش��ناخته  
ش��دن در بازار تنها به یک محصول یا کار موف��ق نیاز دارید. با توجه 
به این دیدگاه غلط ش��اهد بنگاه  های اقتصادی بس��یاری هس��تیم که 
در طوالنی مدت، موفق به رس��اندن پیام خود به مخاطب نمی ش��وند. 
اینکه ش��ما برای رسیدن به موفقیت تنها نیاز دارید یک بار »وایرال« 
شوید، یکی دیگر از افسانه  های دنیای کسب وکار است. به جای انجام 
چنین کاری بهتر اس��ت تمرکز خود را روی حضور مداوم قرار دهید. 
بُعد دیگر این ماجرا زمانی ش��کل می  گیرد که صاحب کسب وکار تمام 
ت��الش خود را برای انجام کاری بی   نقص انج��ام می  دهد. با نگاهی به 
کس��ب وکارهای موفق متوجه می ش��وید که لزوما تمامی آنها بی  نقص 

نیس��تند. اصلی  ترین عامل موفقیت در بازار فعلی این اس��ت که پیام 
خ��ود را ب��ه مخاطب  های بیش��تری برس��انید و کمتر ب��ه تالش  های 

چندباره برای بی  نقص کردن یک محتوا یا محصول بپردازید. 
پولدرنویسندگی،خالقیتوکسبوکارهایمهارتینیست

دس��ته  ای از افراد وجود دارند که کاری جز نابود و مس��خره کردن 
ایده  های کس��ب وکاری دیگران بلد نیس��تند. معموالً هم با این جمله 
س��راغ ش��ما می  آیند که »به جای این کارها بهتر نیس��ت یک شغل 
واقع��ی پیدا کنی؟« حتی اگر با هدف کمک به ش��ما هم باش��د، باز 
هم این جمله و تفکر همواره حقیقت ندارد. یکی دیگر از افس��انه  های 
کس��ب وکار این اس��ت که اصوالً کار هایی که به خصوص در کشورمان 
تح��ت عنوان »هنری« ش��ناخته می ش��وند، پول آنچنان��ی به همراه 
ندارند. جالب است بدانید نظرس��نجی  های صورت گرفته، خالف این 
ماجرا را نش��ان می  دهند. نتایج به دس��ت آمده نشان می   دهد افرادی 
که ش��غل  های ثابت ی��ا بهتر 
اس��ت بگوییم دفت��ری را رها 
کرده و به کارهای خالقانه رو 
آورده  ان��د، در نهایت موفقیت 
در  به خص��وص  را  بیش��تری 
کرده  اند.  تجرب��ه  مالی  زمینه 
ای��ن  چال��ش  اصلی  تری��ن 
مهارت  های  یادگیری  مس��یر 
مدیریتی و اجرای آنها توسط 

خود شماست. 
بهدالیلمختلفمردم
نیازیبهمهارتمن

ندارند
نویسنده وب سایت بیزینس  
مهارت  های  که  کامیونیتی  تو 
کسب وکار را آموزش می  دهد 
در این قسمت خاطره  ای را از 
کرده  روایت  دانش  آموز هایش 
اس��ت. یک��ی از ش��اگرد های 
تنظیم  کنن��ده   حرف��ه   م��ن 
مرتب  کننده  یا  )تنظیم کننده 
ب��ه افرادی گفته می ش��ود که وس��ایل دیگ��ران را در خان��ه یا برای 
حمل و نق��ل طبقه  بندی و مرتب می کنند( را دنب��ال می کند و اعتقاد 
داش��ت برای حرفه او تنها توسط افراد مرفه تقاضا است. این در حالی 
ب��ود که دانش آموز دیگ��رم در همین لحظه توضیح داد که بس��یاری 
از اف��راد معمول��ی جامعه نیز برای انجام حمل ونقل از س��اختمانی به 
س��اختمان دیگر از تنظیم  کننده  ها اس��تفاده می کنند. دلیل اصلی که 
شاگردم چنین تفکری داشت این بود که تا همان   جای داستان یعنی 
تقاض��ای افراد مرفه را شناس��ایی کرده بود. زمانی که ب��ا ابعاد جدید 
حرفه    اش آش��نا ش��د، با بازاری کاماًل جدید برای کس��ب وکار روبه رو 
ش��د. نتیجه اصلی داس��تان توضیح داده ش��ده به این مسئله ارتباط 
دارد که برخی اوقات حد  ومرز کس��ب و  کار ها توس��ط اطالعات ناقص 
صاحبان کس��ب وکار تعیین می ش��ود و این به معن��ی وجود بازارهای 

دست نخورده برای آنهاست. 

کمپانیکوکاکوالبرایکسیکهبتواندمناسبترینمادهشیرینکنندهجایگزینبرای
شکرراپیداکند،جایزهیکمیلیوندالریدرنظرگرفتهاست.
بهگزارشزومیت،امروزههمهمردمسعیدارندازمصرفقنداضافهاجتنابکنند.
اینتمایلحتیزمانیکهآنهامشغولمصرفنوشیدنیهایموردعالقهشانهستند
نیزوجوددارد.درهمینراستاکمپانیکوکاکوالخبرازچالشییکمیلیوندالریداده
است.اینکمپانیبهدنبالمادهایجایگزینبرایشیرینکنندههایمصنوعیمیگردد.
شیرینکنندههایمصنوعیموادیهستندکهدستهقابلتوجهیازمصرفکنندگاننظر
مساعدیدرموردشانندارندوروزبهروزهمبهتعداداینافراداضافهمیشود.
Sweetnerاوایلماهآگوست،اینشرکتمستقردرآتالنتاچالشیموسومبه
)شیرینکننده(رویپلتفرمHeroXرامعرفیکرد.براساسگزارشاینوبسایت،
کوکاکوالازطریقمسابقهفوقدرجستوجویترکیبیطبیعی،بیخطر،کاهشیافته،
کمکالرییابدونکالریاستکهموجبایجادطعمومزهشکردرنوشیدنیهاوغذاها
شود.عالوهبراین،اینترکیبنبایدازمیوهمانک،استویا)شکربرگ(وهرمورددیگری
ازگونههایاموادحفاظتشدهبینالمللیتشکیلشدهباشد.
اگرطیاینچالش،جایگزینموردنظرشکرباموفقیتپیداشود،غولنوشیدنیساز
۱۳۱ساله،جایزهیکمیلیوندالریرادرماهاکتبر20۱۸بهفردبرندهاهداخواهدکرد.
رابرتالنگ،نایبرئیسارشدکوکاکوالومدیرارشدبخشنوآوریاینکمپانی،در
بیانیهایاعالمکردهاست:
ماهمیشهبهدنبالموادجدیدوبهترهستیمومیدانیمکهایدههایشگفتانگیزازهر
جاییمیتواندوجودداشتهباشد.
اگرچهکوکاکوالدرحالحاضرازطیفوسیعیازشیرینکنندههایکمیابدونکالری
درنوشیدنیهایشاستفادهمیکندوازاینموضوعهمراضیاست،اماآنهابایدبهدنبال
موادجدیدباشندتاطعمهایجدیدومتنوعوشیوههاینورانیزبرایمصرفکنندگان
خودارائهکنند.
ازآنجاکهفروشنوشابهگازدارهمچنانروبهکاهشاست،رقابتفوقبرایپیداکردن
جایگزینهایکمکالریدرنظرگرفتهشدهاست.
جیمزکوئینسی،مدیرعاملکوکاکوال،درماهجوالیسالجاریاعالمکردهبود:ما
همزمانباآنکهنمونهکارهایخودراگسترشمیدهیم،درحالپذیرشیکذهنیت
مبتنیبرامتحانویادگیرینیزهستیم.مامیبینیمکهمصرفکنندگانچهمیخواهند
وبیدرنگتغییراتالزمرااعمالمیکنیم؛چراکهدرانتها،سرعتوهوشیاریبهعنوان
عاملتعیینکنندهدراینچشماندازبهسرعتدرحالتغییرازسویمصرفکنندگان
خواهدبود.
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یادداشـتیادداشت

اخیرا گزارش��اتی مبنی بر احتمال خرید ش��رکت HTC توسط گوگل منتشر شده که 
می تواند به معنی پایان کار نخس��تین تولید کننده موبایل اندرویدی یعنی HTC باشد. به 
گزارش دیجیاتو، روز گذشته وب سایت معتبر تایوانی »Commercial Times« گزارشی 
در همین رابطه منتش��ر کرد که ش��امل توضیحاتی درباره تالش گوگل ب��رای تولید انبوه 
سخت افزارهای مورد نیاز برای تولید موبایل و یکپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار به روشی 
مشابه اپل است. گفتنی است که این دو شرکت قبال قرارداد تولید موبایل های پیکسل را امضا 
کرده بودند که به فروش باالیی هم دست یافت، بنابراین ممکن است گوگل به دنبال ادامه 
این روند باشد. از طرف دیگر HTC زیرساخت های الزم برای تولید گجت های پیشرفته را 
دارد، اما توان رقابت با غول هایی مثل سامسونگ را از دست داده است، بنابراین تصاحب این 

شرکت امکان تولید دائمی موبایل و رقابت با اپل و سامسونگ را برای گوگل فراهم می کند.

HTCآیاگوگلبهدنبالخرید
است؟

اپل با مشکل بزرگی مواجه است؛ حتی اگر طرفداران متعصب با این موضوع مخالف 
باش��ند و سران این کمپانی بزرگ به روی خودش��ان نیاورند، اوضاع رشد کسب و کار 
آنها چندان مس��اعد نیست. موسسه گوگنهایم  )Guggenheim Securities( به 
تازگی نموداری را منتشر کرده است که نشان می دهد پنج سال قبل تمام بخش های 
کسب و کار اپل از جمله آیفون، آیپد، مک، خدمات و . . . با افزایش درآمد مواجه بود، اما 
این روند ادامه نیافت و این اواخر فقط رشد بخش خدمات و دیگر محصوالت را شاهد 
بوده ایم. آیفون اکس و دو مدل دیگر که دو روز دیگر معرفی می شوند، رشد انفجاری 
بخش موبایل اپل را به همراه خواهند داشت، اما این وضعیت به سه دلیل نشانه خوبی 
به شمار نمی رود:  هیجان مقطعی به زودی کاهش می یابد، اپل وابستگی بیشتری به 
آیفون پیدا می کند و هیچ نشانه ای از محصول جدید در افق این شرکت دیده نمی شود.

آیندهاپلباتوجهبهوابستگیشدید
بهآیفون؟

مترجمان:یوسفحاجیقاسمیوسامانپناهی



در شماره های قبل گفتیم که در عصر 
تبلیغات  راه اندازی کمپی��ن  دیجیت��ال، 
آنالی��ن موف��ق ب��رای کس��ب وکارهای 
کوچک ضروری اس��ت. کس��ب وکارهای 
کوچ��ک برای یافتن مش��تریان جدید و 
کس��ب موفقیت بیش��تر نیاز به تبلیغات 
آنالی��ن دارن��د. ب��رای تبلیغ��ات آنالین 
گزینه های مختلفی پیش روی شماست؛ 
رس��انه های پولی، پرداخ��ت در ازای هر 
کلیک )PPC(، نمایش آنالین، پرداخت 
برای قرار گرفتن در نتایج جست وجوها، 
اس��تفاده از اپلیکیش��ن ها و...، همچنین 
درب��اره ان��واع تبلیغات آنالی��ن و نقش 
کلمات کلیدی توضیحاتی ارائه ش��د. در 
 chetor ادامه بح��ث به نقل از س��ایت
قصد داریم درباره عناصر تبلیغات آنالین 

صحبت کنیم. 

عناصر تبلیغات آنالین
کمپین ه��ای  در  مختلف��ی  عناص��ر 

تبلیغاتی وجود دارند که عبارتند از: 
۱- بازاریابی از طریق پست الکترونیک
بازاریاب��ی پس��ت الکترونی��ک یکی از 
عناصر رای��ج در کمپین ه��ای تبلیغاتی 
اس��ت. این روش در بعضی از موارد برای 
ارسال محتوای تبلیغاتی یا اطالع رسانی 
استفاده می ش��ود و در مواردی نیز برای 
تکمیل س��ایر بخش ه��ای کمپین از آن 
بهره گرفته می ش��ود. بازاریابی از طریق 
پس��ت الکترونی��ک می توان��د انتخ��اب 

مناسبی برای تبلیغات امروز باشد.
 

۲- صفحات فرود
وقتی کاربری روی یک آگهی تبلیغاتی 
کلیک می کند، ب��ه صفحات فرود ارجاع 
داده می ش��ود. درواقع کاربران از طریق 
موتورهای جست وجو یا کمپین تبلیغاتی 
ش��ما به این صفح��ات وارد می ش��وند. 
ای��ن صفحات به اقدامات��ی مانند خرید، 
مطالعه محتوا یا تکمیل درخواست و… 
می انجامن��د و مخاطب��ان بالقوه را هدف 

می گیرند. 

3- محتوای حمایت شده
به ش��کل های  می توان��د  روش  ای��ن 

مختلفی مورداس��تفاده قرار بگیرد. مانند 
رپرت��اژ آگهی ها یا محت��وای موجود در 
س��ایت مرتب��ط ب��ا موضوعی ک��ه قصد 
تبلیغ��ش را دارید. از این نوع تبلیغات با 
عنوان تبلیغات بومی نیز یاد می شود که 
در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک 

و توییتر هم رواج دارند. 

ث�مرب�خش�ی  م�ی توان  چ�گونه 
تبلیغات آنالین را سنجید؟ 

بای��د بدانی��د ک��ه عملک��رد کمپی��ن 
تبلیغاتی ت��ان به چ��ه صورت اس��ت. با 
تجزیه وتحلیل می توان س��نجش الزم را 
صورت داد. مثال باید بدانید که مخاطبان 
چگونه وب سایت شما را پیدا می کنند و 
با آن تعامل دارند. برای بررس��ی عملکرد 
کمپین های تبلیغاتی باید از س��نجه های 
مختل��ف کم��ک بگیری��د. در ادام��ه به 
تعدادی از س��نجه ها برای بررسی اوضاع 
و احوال کمپین های تبلیغاتی اشاره شده 

است. 

1- بازدید کلی
اول  مقص��د  بای��د  ش��ما  وب س��ایت 
مش��تریان اصلی و بالقوه باش��د. در این 
ص��ورت می توانید با دی��دی کالن روند 
کمپین خود را بررس��ی کنید. اگر میزان 
بازدیدهای وب سایت تان دچار افت شد، 
باید حتما س��ایر کانال ه��ای بازاریابی را 

بررسی کنید. 

)session( ۲- نشست
این س��نجه که در تجزیه وتحلیل های 
تع��داد  اس��ت،  موج��ود  گ��وگل 
جدی��د  و  قدیم��ی  بازدیدکنن��دگان 
وب س��ایت ش��ما را نش��ان می دهد. این 
سنجه نش��ان می دهد که وب سایت شما 
تا چ��ه اندازه کاربران را به بازگش��ت به 
س��ایت تش��ویق می کند و ثمربخش��ی 

کمپین تان را مشخص می کند.
 گاهی اوقات برای بازگشت مخاطبان 
قبلی و جذب مخاطبان تازه الزم است به 
عقب بازگردید و بنابر ش��رایط، تغییرات 
الزم را در محتوا یا س��اختار وب س��ایت 

خود ایجاد کنید. 

3- ترافیک ویژه کانال
این سنجه به تفکیک ترافیک از نقطه 
ش��روع کمک می کن��د و در کمپین های 
تبلیغاتی نقش مهمی ایف��ا می کند زیرا 
برخ��الف بازدید کلی، تعداد بازدیدها در 
هر کانال را به طور مجزا بررسی می کند. 
چهار کانال اصلی که باید موردتوجه قرار 

بگیرند، به این شرح هستند. 
- دایرکت: نش��ان دهنده تعداد افرادی 
است که مس��تقیما از سایت شما بازدید 

کرده اند. 
پیونده��ای  ریف��رال: نش��ان دهنده   -
خارج��ی از س��ایر س��ایت ها به س��ایت 

شماست. 
- ارگانیک: نشان دهنده تعداد کاربرانی 
است که بعد از جست وجو به سایت شما 

راه پیدا کرده اند. 
تع��داد  نش��ان دهنده  سوش��یال:   -
بازدیدکنندگان��ی اس��ت ک��ه از طری��ق 
ش��بکه های اجتماعی به س��ایت ش��ما 
دست یافته اند. سوش��یال برای سنجش 
 ،SEO میزان قدرت بهینه س��ازی سایت
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی، بازاریابی 
محتوا و کمپین های س��نتی بازاریابی و 

تبلیغات مفید است. 

4- نسبت نزدیکی فروش
موفقیت هر کسب وکار بیش از هر چیز 

به فروش وابسته است. 
زمین��ه  در  ش��ما  تالش ه��ای  تم��ام 
تبلیغات، بدون فروش مناسب به معنای 
شکس��ت اس��ت. تعداد فروش خود را بر 
تعداد مشتریان بالقوه تقسیم کنید تا این 

نرخ را بیابید. 

5- ضریب بازگشت
تع��داد  از  نش��ان  بازگش��ت  ضری��ب 
ب��دون  ک��ه  دارد  بازدیدکنندگان��ی 
را  آن  ش��ما،  س��ایت  در  گش��ت وگذار 
ت��رک می کنند یعنی کارب��ر بدون اینکه 
از قس��مت های مختلف س��ایت ش��ما و 
پیوندهای گوناگون آن دیدن کند، سایت 

را ترک می کند.
 هرچه ضریب بازگش��ت کمتر باش��د 
بهتر است و SEO نیز افزایش می یابد. 

ک���ل���ی  تب��دی��ل   -6 
)Total conversion(

این س��نجه یکی از مهم ترین سنجه ها 
برای بررس��ی س��ودآوری اقدامات کلی 
بازاریابی شماست. تبدیل را در قالب ها و 
شکل های مختلفی می توان تعریف کرد، 
مثال پ��ر کردن فرم یا بازدید از س��ایتی 
در زمینه تجارت الکترونیک، همه و همه 
در گس��تره این س��نجه ق��رار می گیرند. 
اگ��ر میزان تبدیل کلی یا توتال کانورژن 
وب سایت ش��ما پایین است باید علت را 
در مواردی همچون پیشنهادات ارائه شده 
ضعیف، طراحی نامناسب سایت و درآخر 

عدم عالقه کاربران به بازدید جست. 

8- نرخ نگهداشت مشتری
۴۱درص��د از درآمد ف��روش اینترنتی 
از طری��ق ۸درصد از مش��تریان صورت 
افزای��ش ۵ درص��دی ن��رخ  می گی��رد. 
نگهداش��ت مش��تری یعنی نگهداش��ت 
مش��تریانی که به بازدی��د پرداخته اند و 
مج��ددا ب��رای خرید به س��ایت مراجعه 
ت��ا   ۲۵ افزای��ش  باع��ث  می کنن��د، 
۱۲۵درصدی سود می ش��ود. اگر چرخه 
خری��د محصول ش��ما طوالنی اس��ت یا 
کس��ب و کارتان تنها ب��ر محوریت یک بار 
فروش اس��ت یا فرآیند خریدتان طوالنی 
اس��ت، افزایش نرخ نگهداش��ت مشتری 

دشوارتر می شود. 
تمام کسب و کارها باید با بررسی میزان 
بازگش��ت مش��تریان، این ن��رخ مهم را 
بررسی کنند و پایین بودن آن را ضعفی 
ج��دی در محصول یا خدمت��ی که ارائه 

می کنند به حساب بیاورند. 

آینده تبلیغات آنالین چیست؟ 
اس��تفاده از تبلیغ��ات آنالی��ن ب��رای 
تبدیل  امروزی  کس��ب وکارهای کوچک 
به ضرورت شده اس��ت. این روزها مردم 
بیش از گذش��ته برای خرید و آشنایی با 
محصوالت و خدمات مختلف به اینترنت 
مراجع��ه می کنند پ��س حتم��ا باید به 
تبلیغ��ات آنالی��ن در کمپین ه��ای خود 

توجه بفرمایید. 
metroannex :برگرفته از

واقعیت هایی درباره تبلیغات آنالین )بخش سوم(
کلید

)AIDAS( مدل آیداس
مدل اولیه AIDA براس��اس روان شناسی تبلیغات و 
رفتار مصرف کننده حدود ۸۰ سال قبل طراحی شده که 
در سال های اخیر به AIDAS به عنوان یک ابزر آموزشی 

معتبر و تکامل یافته تبدیل شده است. 
به گزارش هورموند، این مدل ترکیبی اس��ت از حروف 
اول کلم��ات Attention به معنی توجه،  Interest  به 
معنی عالقه، Desire  به معنی تمایل، Action  به معنی 
عمل و تصمیم خرید و Satisfaction  به معنی رضایت. 
به موجب این م��دل، عامل ارتباط یا تبلیغ کننده باید 
در یک جلس��ه مالقات یا در یک دوره کوتاه و در ارتباط 
با مش��تری احتمالی، ابت��دا م��دل AIDA را اجرا و در 
بلند مدت و با کس��ب رضایت مش��تری آن را به صورت 

AIDAS گسترش دهد. 
در ادامه به بررسی اجزای مدل آیداس می پردازیم. 

جلب توج�ه: برای جلب توجه مخاطب یا مش��تری 
احتمالی می توان با بر شمردن صفات و ویژگی های متمایز 
محص��ول یا موارد کاهش هزینه و صرفه جویی های مالی 
ای��ن عمل را انجام داد. تأکید بر تمای��زات، جدید بودن، 
آخرین تکنولوژی، کمیاب بودن از جمله شیوه های جلب 

توجه است. 
عالق�ه: حس کنج��کاوی مخاطب باید جلب ش��ود 
تا حاضر ش��ود به پیام عامل تبلیغات گ��وش دهد. ذکر 
مثال هایی از خشنودی مشتریان قبلی از جمله روش های 

تحریک عالقه آنهاست.
تمایل: پس از اینکه مخاطب پیام های عامل تبلیغات 
را گ��وش داد و نیاز به محصول معرفی ش��ده را پذیرفت 
و ب��ا اطالع از رضایت مش��تریان قبلی به منافع محصول 
تبلیغ شده آگاه شد، اکنون باید نسبت به القای حس در 
اختیار داشتن محصول اقدام شود. وعده تخفیف یا جایزه 
و امتیازاتی از این قبیل از موارد ایجاد این میل درونی در 

مخاطب است. 
عم�ل: در این مرحله مخاطب باید مجاب ش��ود و به 
حس و درکی برسد که این کاال یا برند از انواع مشابه بهتر 
است و زودتر و کم هزینه تر نیاز او را برآورده می کند تا در 

نهایت منجر به عمل خرید شود. 

رضایت: حالت خوشحالی یا شادمانی مخاطب پس از 
مصرف محصول منجر به تداوم خرید و گرایش مثبت به 

یک کاال یا برند یا بنگاه اقتصادی می شود. 

آمیخته پیشبرد فروش
 )Promotional Mix( آمیخته پیش��برد ف��روش
مجموع��ه روش های��ی اس��ت ک��ه می توان��د در تعقیب 
هدف های ارتباطی و هدف های فروش، مشتری احتمالی 
را نس��بت به کاال یا خدمت یا بنگاه اقتصادی آگاه کند و 
در او تمایل به مصرف ایجاد کرده و درنهایت با تمرکز بر 
تمایزها و ایجاد ترجیح در مصرف کننده، موجب انتخاب 

و خرید شود. 
به گزارش هورموند، آمیخته پیشبرد فروش شامل موارد 

زیر است. 
 )Media Advertising(   ۱- تبلیغات رسانه ای

ارائه غیرشخصی و معرفی محصوالت و خدمات و ایده ها 
به وسیله یک عامل شناخته شده و مسئول مانند آژانس یا 

مجری تبلیغات در قبال پرداخت هزینه آن. 

 )Sales Promotion(  ۲- پیشبرد و ترویج فروش
ترویج و توس��عه ف��روش از طریق ایج��اد محرک ها و 

انگیزه ها در کوتاه مدت برای فروش محصوالت.

 )Public Relations(  3- روابط عمومی
هر عملی که با ایجاد تقاضا به کمک ارائه و انتشار اخبار 
مناسب و شایان توجه یا دستکاری در روحیات و عواطف 
مخاطب و با کمترین هزینه نظر مثبت او را نسبت به کاال 

یا خدمات یا بنگاه جلب کند.
 

 )Personal Selling(  ۴- فروش حضوری
فروش شخصی یا فروش حضوری به معنی ارائه اطالعات 
و معرفی و نش��ان دادن کاال در نمایش��گاه ها و فروشگاه ها 
به وس��یله فروشندگان متخصص یا ایجاد جلسات فروش و 

مصاحبه ها به گونه ای زنده و رودررو و تعاملی است. 

 )Direct Marketing(  ۵- بازاریابی مستقیم
مجموعه عملیات فروش پستی، فروش تلفنی، فروش 

اینترنتی و فروش از طریق SMS است. 
نکته مهمی که باید توجه داشت اینکه اجرای همزمان 
و هماهنگ پنج عامل فوق در ترکیب متناسب با آمیخته 
 )IMC( 4، ارتباطات یکپارچ��ه بازاریابیPs بازاریاب��ی
نامیده می شود. درصورتی که IMC به درستی برنامه ریزی 

و اجرا شود، ایجاد سینرژی و هم افزایی خواهد کرد. 
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ایستگاه تبلیغات

 HP جدید ترین آگهی تبلیغاتی 
در قالب یک داستان غم انگیز

جدید ترین آگه��ی تبلیغاتی HP در قالب یک 
داس��تان غم انگیز با تم بازگش��ت به مدرس��ه به 
رابط��ه میان یک پدر و دخت��ر و البته یک چاپگر 

می پردازد. 
این آگهی تبلیغاتی داستان دختری است که در 
آستانه رفتن به کالس ششم قرار دارد. درحالی که 
او روز اول مدرسه از خواب برمی خیزد شاهد همه 

نشانه های یک کودک پیش دبستانی هستیم. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، پدر مخفیانه و س��ریع 
 » Sprocket«به چ��اپ عکس از طریق چاپگ��ر

محصول HP می پردازد.
این چاپگ��ر کوچک می تواند فورا اقدام به چاپ 
عکس موجود در گوش��ی هوشمند و ُسر دادن آن 
داخل ظرف ناهار دانش آموز کند، اما حتی هنگام 
کش��ف آن وقت ناهار، دختر عکس را به سرعت از 

دید دوستانش دور نگه می دارد. 
لحظه احساس��ی به شکلی اجتناب ناپذیر زمانی 
رخ می دهد که به محض ورود پدر به خانه، ظاهرا 

دختر همچنان او را نادیده می گیرد. 
پدر به اتاق دخترش می رود، به طور نوستالژیک 
یک کره شیش��ه ای برف��ی را برمی دارد، آش��کارا 
احس��اس شکس��ت می کند، ام��ا در نهایت روی 
تختخ��واب عکس های��ی را می بین��د ک��ه یادآور 
همراهی پدر و دختر در روز اول مدرسه امسال و 

سال های گذشته هستند. 
در ای��ن آگهی تبلیغاتی، HP  با یک داس��تان 
احساسی و نمایش رابطه عمیق میان پدر و مادر و 
فرزند مس��یر خوب و موفق خود در سال جاری را 
 ادامه می دهد. چنین اقدام خوبی شامل نقش مهم و 
هیج��ان انگی��ز یک محص��ول در قالب داس��تان 

می شود.
 در ادام��ه، این فیلم بهان��ه ای خوب برای گریه 

بچه ها در روز اول مدرسه نیز به حساب می آید.

 Ikea دختری که همه کاتالوگ 
را حفظ است

امسال کاتالوگ Ikea واقعا به یاد ماندنی شده 
است.

 در همی��ن رابطه، یانجا وینترس��ول، دختر ۲3 
س��اله ای که برای دو س��ال جایزه قهرمان حافظه 
جهان را به دس��ت آورد، فقط در طول یک هفته 
هم��ه جزیی��ات کاتالوگ 3۲۸ صفح��ه ای ۲۰۱۸ 
Ikea را فرا گرفت. به گزارش  ام بی ای نیوز، به این 
ترتیب با انتخاب تصادف��ی هر صفحه از کاتالوگ 
3۲۸ صفحه ای Ikea، وینترسول می تواند تقریبا 

تمام جزییات آن را از حفظ بخواند. 
آژانس تبلیغاتی BBH سنگاپور کمپین فوق را 
در قالب یک س��ری فیلم های محتوا، فعالیت های 
دیجیتال و اجتماعی، چاپی و خارج از خانه برگزار 

کرد. 

پاستایی که شما را دوست دارد
ش��هر رس��توران های  بهتری��ن  از   یک��ی 
 San Remo کمپین��ی را جه��ت معرفی طیف 
جدید و متنوعی از انواع پاستا به مصرف کنندگان 
 به راه انداخته اس��ت. به جای آرد گندم س��نتی،
 Borlotti از نخود، عدس و لوبیا Pulse Pasta 

ساخته می شود. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، چنین غذایی از لحاظ 
حجم پروتئین بیش��تر، کربوهیدرات کمتر و فیبر 
رژیمی افزون تر در مقایس��ه با پاس��تای س��نتی 
یک س��ری فایده های گوناگون برای همگان دارد. 
به هر ح��ال این کمپی��ن از تلویزی��ون و عناصر 
دیجیتال برای تمرک��ز روی یک غذای محبوب و 

اشتهابرانگیز استفاده می کند.
 بخ��ار بلن��د ش��ده از روی غذا ب��ا به کارگیری 
تکنیک ه��ای انیمیش��نی ب��ه ش��کل ی��ک قلب 
درمی آی��د و در نتیج��ه ضمن اش��اره به پاس��تا 
به عنوان یک غذای خوشمزه، فواید آن را از لحاظ 
پزشکی به وضوع به شما نشان می دهد. به عبارت 
دیگر این پاستا دوست دارد شما یک بار دیگر آن 

را امتحان کنید. 
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بازاریابی از طریق پیام کوتاه تبدیل به یکی 
از روش های متداول بازاریابی برای بیش��تر 
شرکت ها در چند سال اخیر شده است. اگر 
تا ب��ه حال از این روش اس��تفاده نکرده اید، 
ممکن اس��ت به خاطر تفکر اشتباهی باشد 
ک��ه از اس ام اس مارکتینگ در ذهن دارید. 
استفاده درست از این روش بازاریابی، آن را 
به ابزاری قدرتمند برای دسترس��ی به افراد 
گریزان اما س��ودآور )نس��ل ج��وان( تبدیل 

می کند. 

ویژگی های بازاریابی پیامکی
دوستان عزیزم، به آمارهای زیر دقت کنید 
تا به تأثیرات مطلوب بازاریابی از طریق پیام 

کوتاه بیشتر پی ببرید. 
1- اس ام اس تنه��ا ابزار بازاریابی اس��ت 
که به صورت گس��ترده اس��تفاده می شود، 
همچنین می توان از آن به عنوان قدیمی ترین 
ابزار بازاریابی نام برد. به همین دلیل اس��ت 
که 97 درصد بازاریابان در کش��ور آمریکا از 

بازاریابی پیامکی استفاده می کنند. 
2- مخاطبان��ی ک��ه برای آنه��ا اس ام اس 
ارسال می ش��ود 40 درصد بیشتر از کسانی 
ک��ه اس ام اس دریاف��ت نمی کنند، ش��انس 

تبدیل شدن به مشتری را دارند. 
3- اس ام اس ها ش��انس 98درصدی برای 
خوانده ش��دن توسط مخاطب را دارند. )این 
شانس برای ایمیل 20 درصد است!( هرچند 
فق��ط خوان��دن اس ام اس توس��ط مخاطب 
ش��انس تبدیل شدن او به مشتری را بیشتر 
نمی کند، بلکه م��وارد دیگری مانند تعیین 
مخاطب هدف و نیز برنامه ارسال اس ام اس 

نیز در آن بسیار مؤثر هستند. 

اصول بازاریابی پیامکی
اکنون که با مزای��ای بازاریابی پیامکی تا 
حدودی آشنا شده  و پتانسیل موجود در آن 
را درک کرده اید، زمان آن فرارس��یده است 

که در مورد نحوه بازاریابی پیامکی نکاتی را با 
شما مطرح کنم. 

- گزینش مخاطب برای ارسال پیامک
اگ��ر مخاطب��ی را به منظور ارس��ال پیام 
در نظر نگرفته باش��ید، بازاریابی پیامکی با 
موفقیت همراه نخواهد بود. بهترین کاری که 
می توانید انجام دهید، دادن حق انتخاب به 
مخاطبان از طریق پرسیدن سوال به صورت 
آنالین یا درخواس��ت از آنها برای ارسال یک 
متن مش��خص به شماره ای ویژه است. شما 
باید متنی را ارسال کنید که دقیقا مخاطبان 
انتظار دریاف��ت آن را دارند. نکته آخر آنکه 
باید از مخاطبان درخواست کنید که به شما 
اجازه ارسال پیام را بدهند تا مطمئن شوید 

که آنها نس��بت به 
پیامک  دریاف��ت 
ش��ما  ط��رف  از 
عالقه مند هستند. 

- متن کوتاه و 
واضح باشد

را  محتوای��ی 
که  کنید  ارس��ال 
کافی  ان��دازه  ب��ه 

کوتاه باشد و مستقیما به هدف و نکته ای که 
در ذهن دارید، اش��اره کند. هر محتوایی که 
بیش��تر از 160کاراکتر باشد، باعث به وجود 
آمدن مس��ائل مختلفی از قبیل مشکل در 
ارس��ال پیامک به مخاط��ب و عدم دریافت 
توس��ط او می ش��ود، همچنی��ن هزینه های 
اضاف��ی را به مال��کان کس��ب و کار تحمیل 

می کند. 
بنابرای��ن محتوای��ی را تهی��ه کنید که با 
اس��تفاده از پاس��خگویی از طرف مخاطب 
ادام��ه پیدا کند. ب��ه این ترتی��ب عالوه بر 
آنکه مخاطب به طور کامل متوجه می ش��ود 
ک��ه در هر مرحله باید چ��ه اقدامی را انجام 
دهد، ش��ما می توانید تمام محتوای خود را 
در حداکثر 160 کاراکتر به پایان برس��انید 
و از دریافت آن به وس��یله مخاطب مطمئن 

ش��وید. همچنین این روش انتش��ار محتوا 
باعث می شود تا مخاطب با متن درگیر شود. 
استفاده از شماره تلفن یا url ، مثال های 
بس��یار خ��وب و خالقان��ه ای از هنر نمایش 
تبلیغات هس��تند. دوستان عزیزم، شما تنها 
افرادی نیس��تید که برای کسب و کار خود از 
بازاریابی پیامکی استفاده می کنید، بنابراین 
باید مطمئن شوید که می توانید در بازاریابی 
پی��ام کوتاه در برابر رقبای خود ایس��تادگی 

کنید و پیروز شوید. 

 زمانبندی همه چیز است
ش��ما نباید خیلی زود یا خیلی دیر اقدام 
به ارسال پیام کوتاه به مخاطبان خود کنید، 
همچنی��ن بای��د 
فرص��ت کافی را 
نیز ب��ه آنها برای 
نش��ان  واکن��ش 
دادن نس��بت به 

پیامک بدهید. 
مث��ال مس��لما 
ما  از  هیچ ک��دام 
ن��دارد  دوس��ت 
را  تخفیف  کوپن 
بع��د از اینکه اقدام به خرید ک��رد، دریافت 
کن��د! ای��ن اتف��اق س��بب تخری��ب وجهه 
کسب و کار ش��ما خواهد شد، همچنین باید 
تعداد دفعات ارس��ال پیامک به مخاطبان را 
در نظر بگیرید. ش��ما نباید با ارسال بیش از 
حد پیامک باعث اذیت و کالفه ش��دن آنها 
شوید. این باعث می شود که مخاطب شروع 
ب��ه حذف و در نظر نگرفتن پیام های ش��ما 
کند. بیشتر کسب و کارهایی که در بازاریابی 
پیامکی موفق می شوند، یکی از دالیل آن را 
ارسال یک پیامک در هفته به مخاطبان بیان 
می کنند. حتی شرکت هایی وجود دارند که 
هر دو هفته یک بار اقدام به ارس��ال پیامک 
می کنند ک��ه همین موضوع س��بب جلب 
اعتماد بیش��تر مخاطبان می ش��ود و تأثیر 

مثبت بیشتری بر آنها می گذارد. 

 ارائه پیشنهادات متنوع
در بازاریابی پیامکی ش��ما باید همیش��ه 
پیش��نهادات خود را به روز کنید. همچنین 
باید توجه کنید که یک پیامک مشابه را برای 
مخاطبانی که قب��ال آن را دریافت کرده اند، 
ارسال نکنید. بنابراین این اطمینان را حاصل 
کنید که محتوای شما همیشه تغییر می کند 
و مطالبی که مخاطب به آن عالقه مند است 

در متن حفظ می شود. 
همچنین نسبت به پیشنهادی که از طریق 
بازاریابی پیامکی ارائه می دهید باید حساس 
باش��ید. به زبان س��اده باید پیشنهادی را از 
طری��ق پیامک ارائه دهید که آن را از طریق 
شبکه های اجتماعی یا ایمیل ارائه نداده اید. 
اگر پیش��نهاد ارائه شده از طریق پیام کوتاه 
کامال مش��ابه پیشنهاد ارائه ش��ده از طریق 
شبکه های اجتماعی یا ایمیل باشد، مخاطب 

به آن واکنشی نشان نخواهد داد. 

به روزرسانی پایگاه داده
ش��ماره های تلفن مخاطبان همیش��ه در 
حال تغییر است، بنابراین باید هر چند وقت 
یک بار پایگاه داده را به روزرسانی کنید. این 
کمک می کند که مطمئن ش��وید همیشه 
پیامک شما به افراد مناسب ارسال می شود، 
بنابرای��ن از طری��ق راه ه��ای ارتباطی که با 
مخاطب��ان خود در اختی��ار دارید از صحیح 
بودن ش��ماره تلف��ن همراه آنه��ا اطمینان 

حاصل کنید. 

در اختیار گذاشتن امکان انصراف
یکی از راه های کس��ب اعتماد، در اختیار 
گذاشتن امکان انصراف برای مخاطب جهت 
جلوگیری از دریافت پیامک تبلیغاتی است، 
عالوه بر آن ش��ما می توانید این اطمینان را 
پیدا کنید که مخاطبان ش��ما عالقه مند به 
دریافت پیامک بوده و با کس��ب و کار ش��ما 
مرتبط هس��تند. ب��ا اس��تفاده از این روش 
می توانید به��ره وری بیش��تری از بازاریابی 

پیامکی داشته باشید. 

بازاریابی در عصر متالطمبازاریابی پیامکی و موفقیت در آن
رکود ش��دید اقتصادی 2008 تا 2009 باعث ش��د 
مارکترها در مورد بهترین اقدامات مدیریتی بازاندیشی 
کنند. فیلیپ کاتلر و جان کاسلین مدیریت را در حال 
قدم گذاشتن به عصر جدیدی از تالطم می بینند که در 
آن هرج ومرج، مخاطره و عدم قطعیت جزو ویژگی های 
بسیاری از صنایع، بازارها و شرکت ها شده است. طبق 
نظر این افراد، تالطم دیگر یک چیز عادی است که در 
بی��ن آن فوران هایی از رونق و رک��ود دوره ای و گاه و 
بی گاه )به همراه رکودهای بسط یافته که به بحران و 
رکود شدید می انجامند( دیده می شود. آنها چالش های 
زیاد جدی��دی در آینده قاب��ل پیش بینی می بینند و 
برخالف بحران های اقتصادی درگذش��ته ممکن است 
دیگر تضمینی به بازگشت به اقدامات مدیریتی گذشته 

که به موفقیت بینجامد وجود نداشته باشد. 
ب��ه گزارش هورموند، طبق نظر کاتلر و کاس��لین، 
بازاریاب ها )مارکترها( همیش��ه بای��د آمادگی فعال 
کردن واکنش های خودکار به تالطم هایی که ممکن 
است ایجاد ش��وند و هرج ومرج هایی که ممکن است 
به بار بیایند داش��ته باشند. توصیه آنها این است که 
بازاریاب ها این هش��ت عامل را زمانی که می خواهند  
»اس��تراتژی های بازاریابی )صحی��ح آن مارکتینگ( 
زمان هرج ومرج« را فراهم کنند در ذهن داشته باشند. 
- سهم بازار خود را از بخش های اصلی مشتریان به 
دست آورید. االن وقت طمع کردن نیست؛ به همین 
خاطر بخش های اصلی مشتریان خود را محکم حفظ 
کنید و آمادگی این را داشته باشید که جلوی حمالت 
رقبایی که سعی دارند مشتریان سودآور و وفادار شما 

را بگیرند سد کنید. 
- برای به دس��ت آوردن سهم بیش��تری از بازار، با 
قدرت هرچه تمام تالش کنید. همه شرکت ها در پی 
سهم بیشتری از بازار هستند و در زمان های پرتالطم 
و هرج ومرج بسیاری از آنها تضعیف می شوند. کاهش 
بودجه های بازاریابی، هزینه های سفرهای فروش جزو 
عالئم حتمی این مس��ئله است که رقیب تحت  فشار 
است. در این شرایط که رقیب تان تضعیف شده است، 
تمام تالش تان را بکنید تا بخش های اصلی مشتری 

را به دست آورید. 
- در ح��ال حاض��ر مش��تریان را م��ورد پژوهش 
قرار دهید زی��را نیازها و خواس��ته های آنها در حال 
نوسان اس��ت. در زمان های تالطم و هرج ومرج همه 
تحت فشار هستند و همه مشتریان )حتی آنهایی که 
در بخش های اصلی شما هستند و شما آنها را خوب 
می شناسید( در حال تغییر هستند. بیش از هر زمانی 
نس��بت به گذشته نزدیک آنها بمانید و در مورد آنها 

تحقیق کنید. 
- حداقل سعی کنید بودجه بازاریابی  خود را حفظ 
و ت��الش کنید ک��ه آن را افزایش دهی��د. با توجه به 
اینکه رقبای ش��ما به شدت مش��تریان اصلی شما را 
مورد هدف فعالیت های بازاریابی خود قرار می دهند، 
هم اکنون بدترین زمان برای اندیشیدن به کاهش هر 
چیزی در بودجه بازاریابی شماس��ت که آنها را مورد 
هدف قرار می دهد. حقیقت آن اس��ت که بهتر است 
ش��ما یا بر آن بیفزایید یا پول خود را از این یورش ها 
دور کرده و در بخش های کامال جدیدی از مشتریان 

صرف کنید.
- روی تمام چیزهایی که ایمن اس��ت تمرکز و بر 
ارزش های اصلی تأکی��د کنید. وقتی تالطم در همه 
وحش��ت ایجاد کرده اس��ت، اکثر مشتریان به دنبال 
جای امن می گردند. آنها نیاز دارند در مورد ش��رکت، 
محصوالت و خدمات ش��ما احس��اس ایمنی داشته 
باش��ند. هر آنچه را که در توان تان هست انجام دهید 
تا به آنها بگویید که ادامه فعالیت تجاری با شما برای 
آنها خطری ندارد و نیز محصوالت و خدماتی را به آنها 

بفروشید که به آنها حس امنیت خاطر دهد. 
- برنامه هایی که اهداف ش��ما را تأمین نمی کنند 
سریع کنار بگذارید. بودجه های بازاریابی شما همیشه 
)چه در زمان هایی که ش��رایط خوب اس��ت و چه در 
شرایط بد( به دقت بررسی می شوند. اگر کسی اقدام به 
حذف یکی از برنامه های شما کرد، مخالفت نکنید. اگر 
شما حواس تان نیست، مطمئن باشید که فرد دیگری 
مراقب است، ازجمله همکاران خودتان که بودجه های 

آنها از این تبر در امان نبوده  است. 
- روی بهتری��ن مارک های ت��ان تخفی��ف ندهید. 
تخفی��ف دادن روی موفق تری��ن و جاافتاده تری��ن 
مارک های تان دو پیام را برای بازار ارسال می کند که؛ 
قیمت های شما درگذشته بیش ازحد باال بوده  و دوم 
اینکه در آینده اگر تخفیف از روی محصوالت ش��ما 
برداشته شود، دیگر ارزش آن قیمت را نخواهد داشت. 
اگر می خواهید به چشم مشتریانی که بیشتر صرفه جو 
هستند خوشایند بیاید مارس جدیدی باقیمت های 
پایین خلق کنید. این کار باعث می شود مشتریانی که 
توجهی خاص به ارزش محصوالت دارند نزدیکی خود 
را به ش��ما حفظ کنند، بدون آنکه آنهایی را که هنوز 
حاضرند بهای بیشتری را برای مارک های باقیمت های 

باالتر پرداخت کنند از خود دور کنید. 
- قوی را حفظ کنید، از شر ضعیف خالص شوید. 
در بازارهای پرتالطم قوی ترین مارک ها و محصوالت 
شما باید حتی قوی تر شوند. زمان یا پول تان را برای 
مارک ها یا محصوالت حاشیه ای که  ارزش و جایگاه 
محکمی نزد مشتری ندارند، هدر ندهید. برای تقویت 
مارک ه��ا، محص��والت و خدمات ق��وی روی ایمنی 
و ارزش محص��ول تأکید کنی��د. فراموش نکنید که 
مارک های شما هیچ گاه نمی توانند به اندازه کافی قوی 
باشند، به خصوص در برابر موجی از اقتصاد متالطم. 

آیا به ریبرندینگ نیاز دارید؟ 
 دستیابی به برندینگ مؤثر و قوی کار بسیار سختی برای 
کسب وکارها است. برندهای خوب به دلیل احساساتی که 
در کاربران القا می کنند، کامال مش��خص و واضح هستند. 
برندینگ در واقع درک کاربران از کس��ب وکار شما است. 
برند فقط لوگو، شعار یا یک طرح نیست؛ برند تصوری است 

که مخاطب از یک کسب وکار دارد. 
به گزارشibazaryabi ، یک کس��ب وکار ممکن است 
برندی برای خود ساخته باشد، اما هنگام ایجاد آن اشتباهاتی 
 را مرتکب ش��ود. ریبرندینگ فرآیند تغیی��ر پیام برندینگ 
کسب وکارها است. ریبرندینگ دارای مزایای فراوانی است، 
اما تنها برای کس��ب وکارهایی ارزش��مند است که واقعا به 
فرآیند ریبرندینگ نیازمند بوده اند. بسیاری از کسب وکارها 
بدون اینکه نیاز شدید خود به ریبرندینگ را احساس کنند، 
ب��ه آن اق��دام می کنند، اما آیا این کار درس��تی اس��ت؟ آیا 

می توان قبل از ریبرندینگ از نیاز به آن مطمئن شد؟ 
ریبرندینگ چیست؟ 

ریبرندینگ یعنی تغیی��ر دادن ظاهر برندتان یا به طور 
کلی حسی که مخاطبان نسبت به برندتان دارند با هدف 

ایجاد تفاوت با رقبا. 
 هنگام ریبرندینگ شما ممکن است لوگو، بسته بندی ها، 
طراحی س��ایت، متریال های بازاریاب��ی، عناصر تبلیغاتی، 
دکوراسیون و هر چیز دیگری را که مربوط به کسب وکارتان 

است تغییر دهید و به شکل و شمایل جدیدی درآورید. 
در این مقاله با چند نش��انه که ثابت می کنند ش��ما به 

ریبرندینگ نیاز دارید یا نه آشنا خواهید شد.
 برند شما شفافیت کافی را ندارد

اگر برند شما به صراحت به مخاطبان تان نمی گوید که 
شما چه کسی هس��تید و چه کاری انجام می دهید، شما 
به ریبرندینگ نیاز دارید. در چنین ش��رایطی یا پیام برند 
شما بسیار مبهم است یا کس��ب وکارهای بسیاری از آن 

بهره مند می شوند. 
برند شما به یادماندنی نیست

برندهای خوب در بین جمعیت برجس��ته هستند. اگر 
شما شناخته شده و برجسته نیستید، باید به ریبرندینگ و 

تجدید پیام برندینگ خود دوباره فکر کنید. 
رقبای خود را بررس��ی کنید، آیا ش��ما بیش��تر در بین 

جمعیت شناخته شده هستید یا آنها؟ 
برند شما منحصربه فرد نیست

اگر برند ش��ما به یاد ماندنی نیس��ت، ب��ه احتمال زیاد 
منحصر به فرد هم نیست. 

برند شما باید پیامی را به مخاطبان ارسال کند؛ پیامی 
که تنها برند ش��ما آن را ارائه می کند و مش��کلی که تنها 
برند ش��ما آن را حل می کند. اگر چنین پیامی ندارید به 
ریبرندینگ نیاز دارید. شما باید پیام برند خود را بازنویسی 

کنید، به طوری  که این پیام شما را از رقبا متمایز سازد. 
برند شما با مخاطبانش ارتباط احساسی ندارد

اگر مخاطبان شما احساس نکنند که شخصا با برند شما 
در ارتباط هستند، با آن ارتباط برقرار نخواهند کرد. 

برندینگ به شدت وابسته به مشارکت عاطفی مخاطبان 
دارد. اگر در چنین وضعیتی قرار دارید، تمرکز تالش های 
بازاریابی ش��ما باید روی ایجاد احساس در مخاطب شکل 

گیرد، به طوری که تالش کند آنها را به برند وابسته کند. 
برند شما اعتبار کافی را بین مخاطبان تان ندارد

اگر برند ش��ما انتظارات مخاطبانش را برآورده نمی کند 
و همواره نارضایتی  و شکایت  دریافت می کند، شما نیاز به 
یک برند معتبرتری دارید. شما باید تالش کنید با یک پیام 

کیفیت محور روی اعتبار برند خود تالش کنید. 
مطمئنا پیرو این پیام، باید کیفیت محصوالت شما نیز 
باال باش��د و با یک محصول ضعیف ب��ه هیچ وجه قادر به 
س��اخت اعتبار نخواهید بود. پیام تبلیغاتی خود را مجددا 
طراحی کنی��د. روی یک ویژگی خارق العاده و منحصر به 
فرد خود تمرکز کنید و مطمئن باشید پیام شما با آنچه در 

واقعیت وجود دارد، هماهنگ باشد. 
برند شما به مخاطبان صحیح خود دست نیافته است

این مش��کل زمانی رخ می دهد که ش��ما قبل از شروع 
کار انتظارات و خواسته های مخاطبان خود را مدنظر قرار 
ندهید. هنگامی که شما به مخاطبان خود فکر نکنید، پیام 

اشتباهی را به افراد اشتباهی خواهید رساند. 
ریبرندینگ در چنین مواردی بس��یار ضروری اس��ت؛ 
بازخورد از مشتریان و نظرس��نجی ها می تواند در هدایت 

برند جدید بسیار مؤثر واقع شود. 
برند شما متغیر است

یک برند واقعی، در زمان حال به آنچه در گذشته بود و 
آنچه می خواهد در آینده باشد، مرتبط است. 

اگر کسب وکار کنونی شما بسیار متفاوت تر از قبل است 
یا اهدافی دارد که هیچ ربطی به برند کنونی اش ندارد، باید 

ریبرندینگ انجام دهید. 
ی��ک برند خ��وب با یک ه��دف همواره به دنب��ال ارائه 
خدمات عالی، تمرکز بر قیمت مناسب و یافتن راه حل های 

ساده برای حل مشکالت است. 
برند شما می خواهد محصول یا خدمات 

جدیدتری ارائه کند
اگر تغییراتی در محصوالت یا س��رویس های مهم خود 
ایجاد کرده اید، باید از طریق ریبرندینگ آن را به مخاطبان 
نشان دهید. برندینگ شما باید همواره متناسب با کارهایی 

که انجام می دهید، باشد. 
برند شما می خواهد مخاطبان جدیدی را هدف 

قرار دهد
اگر می خواهید مخاطبان جدیدی را هدف قرار دهید

باید پیام برندینگی متناسب با نیازها و خواسته های آنها 
ایجاد کنید، به عنوان مثال، اگر ش��ما مخاطب هدف خود 
را از زنان 70-60 س��ال به زنانی با بچه های کوچک تغییر 

دهید، مطمئنا برندینگ شما باید حول آن شکل گیرد. 
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بازاریابی نوینکارگاه برندینگ

بازاریابی خالق

بازاریابی خالق برای فیلم بیل را بکش.

مخاطبانی که برای آنها 
 اس ام اس ارسال می شود 

40 درصد بیشتر از کسانی که 
اس ام اس دریافت نمی کنند، 

شانس تبدیل شدن به مشتری 
را دارند

امیر قمصری

BRAND



چرا کارآفرینان نباید ارتباط شان را با 
دنیای واقعی از دست بدهند

بسیاری از کارآفرینان پس از پیشرفت حرفه ای، بینش و 
بصیرت اولیه خود را از دست می دهند و فراموش می کنند 

با چه هدفی حرکت در این مسیر را شروع کرده بودند. 
به گزارش زومی��ت، جامعه جهانی امروزی، کارآفرینان 
را س��تایش می کند. بااین حال عده کمی از مردم هستند 
که می دانند کارآفرینان روی مرز باریک بین شادی و رنج، 

ریسک پذیری و پاداش حرکت می کنند. 
بس��یاری از مردم می خواهند نیمه کارآفرین باش��ند و 
از آداب اداری ش��رکت های س��نتی خ��اص ش��وند و به 
آزادی و اس��تقال حرفه ای برسند. مشکل اینجا است که 
ای��ن نیمه کارآفرینان هرگز نمی توانند از ش��بکه کاری با 
دیگران فارغ شوند و اغلب پس از مواجه  شدن با نخستین 

نشانه های مشکات، فرار می کنند. 
بااین حال کارآفرینان واقعی با پایداری در شرایط سخت 
و دوران  دشوار، آب دیده می شوند و توانایی های شان افزایش 
پیدا می کند. این پایداری، یک ویژگی قابل تحسین است 
اما هزینه های باالیی دارد؛ کارآفرینانی که در کس��ب وکار 
خ��ود غرق و محو اهداف کاری خود می ش��وند، به تدریج 
هویت فردی خود را از دس��ت می دهند، روابط آنها دچار 
مشکل می شود، رضایتمندی و لذت های زندگی غیر کاری 
خود را از دست می دهند و عایق انسانی آنها به خاطراتی 
فراموش شده تبدیل می شود. خوشبختانه برای بازگشت به 
عقب و بازیابی آنچه از دست  داده ایم، هیچ وقت دیر نیست. 
کارآفرینان هم می توانند با خودآگاهی و درک مشکات، 

تعادل را دوباره به زندگی شان برگردانند. 

برای درون نگری، وقت بگذارید
کارآفرینی مستلزم شجاعت و فداکاری و اعتمادبه نفس 
است، ولی متأسفانه ویژگی های کارآفرینی، شمشیر دولبه 
است؛ کارآفرینان به آسانی زندگی شان را در دستاوردهای 
خاقانه خود گم می کنند، ش��جاعت و ش��ور و اشتیاق و 
ایثارگری آنها به عقده و وسواس تبدیل می شود و زمانی که 
این اتفاق می افتد، همان صفاتی که آنها را به جلو حرکت 

می داد باعث عقبگرد آنها می شود. 
کلید اجتناب از چنین مشکاتی، هنر درون نگری است. 
در عصر و روزگار فعلی، ما تحت بمباران انواع محرک های 
خارجی هس��تیم، از پیام های متنی گرفت��ه تا آالرم های 
هوش��مند و اتصال ۲۴ س��اعته به اینترن��ت. این جریان 
اطاعات برای کارآفرینان به واسطه حرفه ای که دارند، ۱۰ 
برابر می ش��ود. ما وقت زیادی صرف پاسخ دادن و واکنش 
نشان دادن به چیزهایی می کنیم که اغلب اوقات از بازتاب 

آنها روی افکارمان غافلیم. 
اگ��ر به خودمان ی��اد بدهیم که س��کوت را در آغوش 
بگیریم، ذهن م��ان را آرام کنیم و با خودمان به گفت وگو 

بنشینیم، همه چیز تغییر می کند. 
تأم��ل و نگاه به درون باعث می ش��ود بین اش��تیاق و 
وسواس تمایز قائل شویم و عیوب رفتاری مان را شناسایی 
کنیم. این س��طح از خودآگاهی، کلید درک هویت فردی 
مبتنی بر واقعیت و نه آمیخته و ترکیب ش��ده با هیاهوی 

کسب وکار شما است. 
با دنیای واقعی دوباره ارتباط برقرار کنید

تش��خیص این موضوع که از دنیای واقعی جدا شده اید 
کمی ترس��ناک اس��ت، ول��ی ب��رای پیدا ک��ردن تعادل 
در زندگ��ی، گامی ضروری اس��ت. ما پ��ول جمع  کردن 
را ب��ا موفقی��ت واقعی، ش��هرت و نام آوری را با عش��ق و 
بلندپروازی های مان را با اهداف واقعی اش��تباه می گیریم. 
ما باید ب��رای پیدا کردن حقیقت در بطن همه چیز، خود 
را به چالش بکش��یم. اگر قرار باشد ش��هرت به قیمت از 
دس��ت دادن عش��ق مان به خانواده تمام شود، چه ارزشی 
خواهد داشت؟ یا اگر برای دستیابی به ثروت مجبور باشید 
روی ارزش های خود معامل��ه کنید، آیا این پول برای تان 

ارضاکننده خواهد بود؟ 
ش��ما به عنوان کارآفرین باید از تعقیب سایه های گذرا 
دس��ت  بردارید و به جای آن، برای ارتباط با دنیای واقعی 

وقت بگذارید. 
به یاد داشته باشید که همه چیز گذرا است

بس��یاری از مواقع کارآفرینان پس از دستیابی به آنچه 
برای س��اخت آن تاش کرده اند، فراموش می کنند که با 
چه بینش و دیدگاهی این کار را ش��روع کرده بودند. برای 
برخی از آنان، مسئله فراهم کردن یک زندگی راحت برای 
خانواده های شان است. برای برخی دیگر، کارآفرینی راهی 
برای به وجود آوردن تغییرات کوچک یا بزرگ در جهانی 
اس��ت که در آن زندگی می کنند. ع��ده ای هم می گویند 
کارآفرینی را برگزیده اند چون صرفا می خواستند کارآفرین 
باش��ند. در هر صورت، بدون داشتن یک هدف مشخص، 
کار س��خت، ریسک پذیری و آن همه فداکاری، چه ارزشی 

می تواند داشته باشد؟ 
باید به یاد داشته باشیم که هیچ چیز تا ابد باقی نمی ماند. 
تمام کس��ب وکارهایی که می س��ازیم و ب��رای آنها تاش 
می کنیم، در نهایت ناپدید می ش��وند یا بدون ما به رش��د 
خ��ود ادامه می دهند. بااین وج��ود، دالیل اصلی خلق این 

کسب وکارها هستند که از خودشان فراتر می روند. 
اگر اجازه بدهیم که فارغ از اهداف ارزش��مند پیش��ین، 
در دس��تاوردهای خود غرق شویم، درنهایت دست  خالی 
و تنها خواهیم ماند. ش��کی نیست که کارآفرینی یکی از 
انرژی های خوب و قدرتمند جهان هستی است، بااین حال 
بپذیرید که عمل تولید و ساخت، بسیار اغواکننده است و 
به همین دلیل بس��یاری از کارآفرینان مسیر خود را گم 
می کنند. شما فقط با درون نگری دقیق و تأمل در افکارتان 
می توانی��د افق دید خود را محفوظ نگ��ه  دارید و واقعیت 

دنیای خود را تشخیص دهید. 
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شماره 878

ب��ه   Entrepreneur س��ایت
تازگ��ی سلس��له مصاحبه هایی را 
ب��ا برخ��ی از کارآفرین��ان ج��وان 
و موف��ق ترتی��ب داده اس��ت. در 
ای��ن گفت وگوها پرس��ش هایی به 
منظور فهم دقی��ق راهکار هرکدام 
از کارآفرینان در بازار کس��ب وکار 
ط��رح می ش��ود و در م��ورد نحوه 
همچنی��ن  و  موفقی��ت  کس��ب 
کس��ب وکار  پس��تی وبلندی های 

گپ وگفتی زده خواهد شد. 
littleBits  ی��ک اس��تارت آپ 
آمریکایی اس��ت که نخس��تین بار 
در ش��هر نیوی��ورک وارد مرحل��ه 
عملیاتی ش��د. این اس��تارت آپ به 
منظور ساده س��ازی نحوه س��اخت 
و طراح��ی مداره��ای تکنولوژیک 
نس��بتا پیچی��ده طراح��ی ش��ده 
است. بر این اس��اس همه افراد، به 
خصوص ک��ودکان و نوجوانان، به 
راحتی و با کمک دفترچه راهنمای 
محصوالت شرکت قادر به طراحی 
ابزارهای پیچیده دنیای تکنولوژی 
خواهند ب��ود. در ای��ن مصاحبه با 
 ،littleBitsآی��ا بدیی��ر، موس��س
ب��ه گفت وگ��و نشس��ته ایم. بدییر 
در س��ال ۲۰۱۱ ای��ده خ��ود را در 
قالب بس��ته های گوناگ��ون حاوی 
تکه ه��ای موردنیاز برای س��اخت 
مداره��ای مختلف به ب��ازار عرضه 
کرد. به طور خاص��ه هدف بدییر، 
 تحریک افراد به آزادسازی خاقیت 
س��رکوب شده ش��ان اس��ت. ب��ه 
ای��ن ترتیب هرکس با هر س��طح 
و  اخت��راع  توانای��ی  اطاع��ات، 
س��اخت ابزارهای موردنی��ازش را 
خواهد داش��ت. نباید تص��ور کرد 
که محص��والت این ش��رکت تنها 
ب��ه ابزاره��ای الکترونیکی محدود 
می شود. امروزه شارژر موبایل تا ساز 
موس��یقی را می توان با کمک ایده 

خاقانه بدییر شخصی سازی کرد. 
آیا بدییر فارغ التحصیل دانشگاه 
MIT اس��ت و پس از شش سال 
فعالیت 6۲.3۴ میلیون دالر درآمد 
کسب کرده اس��ت. در حال حاضر 

littleBits با ۲۰هزار مدرس��ه در 
سراس��ر آمریکا همکاری می کند و 
۲5جایزه مختلف در حوزه ایده های 
نوین تجاری و آموزشی کسب کرده 
است. در ادامه متن کامل مصاحبه 
وی ب��ا نین��ا زیپکی��ن، خبرن��گار 
مطالع��ه  را    Entrepreneur

خواهید کرد. 
پرس�ش نخس�ت من بسیار 
س�اده اس�ت؛ به عن�وان ی�ک 
کارآفری�ن موف�ق روز خود را 

چگونه آغاز می کنید؟ 
مادر و یکی از خواهرانم در بیروت 
زندگی می کنن��د و بقیه خواهر ها 
س��اکن لن��دن هس��تند. برهمین 
اساس و با توجه به اختاف زمانی 
میان محل سکونت مان ابتدای صبح 
 Whatsapp تعداد زیادی پیام در
دارم. اگر بحث یا مشاجره ای میان 
اعضای خانواده صورت گیرد، بیش 
از ۴۰۰ پیام را باید مطالعه کنم که 

کار دشواری است. 
اگر خوش شانس باشم و خبری از 
دعوا نباشد، هشتگ littleBits را 
در توییتر و اینستاگرام جست وجو 
خواه��م ک��رد. این فعالی��ت مورد 
عاقه ام برای آغاز ی��ک روز کاری 
اس��ت. دوست دارم از نظر و ایده ها 
و به ط��ور کلی هرچی��ز مرتبط با 
برندم مطلع ش��وم. جست وجو در 
شبکه های اجتماعی راحت ترین و 
مطمئن ترین شیوه برای دستیابی 

به این هدف است. 
 آخ�ر ش�ب چط�ور؟ بازهم 
خب�ری از پیام ه�ای خانوادگی 

هست؟ 
خوشبختانه نه. از آنجایی که من 
و همسرم کارآفرین هستیم، معموال 
تا دیروقت مشغول فعالیت هستیم. 
بنابرای��ن اگر منظورت��ان وضعیت 
من در س��اعت ۱۰ شب است، باید 
بگویم ک��ه مش��غول فعالیت های 
مرتبط با کس��ب وکار هستم. پس 
از پایان کار با همس��رم یک سریال 
به مدت یک س��اعت یا کمتر نگاه 
می کنی��م. این کار باعث می ش��ود 
حداقل برای یک ساعت به چیزی 

جز کسب وکار فکر کنیم. 

چه کتابی تأثی�ر زیادی روی 
شما داش�ته و مطالعه اش را به 

دیگران توصیه می کنید؟ 
الکس��اندر اس��تروالدر و ی��وس 
پیگنیور کتابی تحت عنوان »الگوی 
تکامل کسب وکار« منتشر کرده اند 
ک��ه بیش��ترین تأثی��ر را روی من 
داش��ته اس��ت. گمان می کنم این 
کتاب راهنمای خوبی برای آشنایی 
ب��ا الگوه��ای مختلف کس��ب وکار 
در زمینه ه��ای گوناگون��ی از قبیل 
س��خت افزار، خدم��ات، مدیریت و 
کسب وکارهای مس��تقل و محلی 
باش��د. با ای��ن حال نکت��ه مهم تر 
مقایس��ه الگوهای مختلف و فعال 

شدن قوه خاقیت  است. 
 بسیاری از افراد مشکل تمرکز 
دارند. ش�ما چطور با این مسئله 

دست وپنجه نرم کرده اید؟ 
راهکار من بس��یار س��اده است؛ 
کارهایی را ک��ه می خواهید انجام 
دهید فهرس��ت کنی��د. تنها چند 
دقیقه از ابت��دای روز را به این کار 
اختص��اص دهید و در ط��ول روز 
هرک��دام از م��وارد را ک��ه اولویت 
بیش��تری یافتند به باالی فهرست 
منتقل کنی��د. این راه��کار اگر نه 
به طور کامل، حداقل بخش زیادی 
از مش��کل شما را رفع خواهد کرد. 
مشکل بس��یاری از افراد، خشکی 
بیش از اندازه برنامه شان است. اگر 
نتوانید خ��ود را با اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی کسب وکار در طول روز 
هماهنگ سازید، تاش برای تدوین 
یک برنامه راه به جایی نخواهد برد. 
در پایان روز نیز برنامه تان را مرور 
و هرکاری را ک��ه باقی ماند به روز 

بعد موکول کنید. 
چه درسی از بدترین رئیسی که 

تاکنون داشتید یادگرفته اید؟ 
عش��ق بی اندازه به کار. زمانی در 
یک شرکت مشغول به فعالیت بودم 
که اصا فضای مناس��بی نداشت. 
همه کارمندان از کار کم استقبال 
می کردند و کار زی��اد نوعی توبیخ 
ی��ا تنبیه از س��وی مدیران ارش��د 
زمانی  اوضاع  محس��وب می ش��د. 
بدتر شد که طی چند روز نخست 

فهمی��دم مدی��ران ش��رکت نیز از 
کار زیاد ناراضی خواهند ش��د. آن 
شرکت یک فاجعه به تمام معنا بود 
و ب��ه همین دلیل هنوز هم در یک 
بازار محدود محلی مشغول فعالیت 

است. 
آن زمان به خودم گفتم که باید 
کسب وکاری داشته باشم که همه 
افراد درگیر به آن عاقه مند باشند 

نه متنفر. 
 حال که صحب�ت از بدترین 
رئیس شد، الگوی ریاست  شما 

چه کسی است؟ 
بدون ش��ک مادرم. او همیش��ه 
یک کارآفرین بوده، هست و خواهد 
بود. هرچی��ز را که در اطرافش بود 
با نگاه خاقانه مش��اهده می کرد و 
در ص��ورت نی��از از ناکارآمدترین 
ابزارهای ممکن نهایت اس��تفاده را 
می کرد. همچنین مادرم ترس��ی از 
امروزه مشکل  نداش��ت.  یادگیری 
اصلی بسیاری از کارمندان ترس از 

یادگیری از دیگران است. 
در کمتر از ش�ش سال یکی 
از خالقانه ترین کسب وکارها را 
راه اندازی کرده اید، منبع الهام 

شما چیست؟ 
اکتش��اف های علمی، م��ن را به 
وجد می آورد. گم��ان می کنم اگر 
قرار اس��ت تحولی در دنی��ا ایجاد 
کنیم، باید از ای��ن راه عمل کنیم. 
م��ن از بازس��ازی ایده های قدیمی 
)مگر در مواردی که آن ایده به طور 
کامل زیر و رو شود( متنفرم. وقتی 
می توان ایده تازه ای خلق کرد چرا 

به گذشته نگاه کنیم؟ 
 نخستین ایده تجاری بدییر 
چ�ه بود و سرنوش�تش چگونه 

رقم خورد؟ 
نخس��تین ایده تج��اری من به 
بازمی گردد.  دبیرس��تان  سال های 
آن زمان در بی��روت بودم و همراه 
ش��روع  صمیم��ی ام  دوس��ت  دو 
ب��ه راه ان��دازی ی��ک کارگاه تولید 
اس��باب بازی کردی��م. اگر به لبنان 
س��فر کرده باش��ید، در طول سال 
کارناوال های مختلفی برای کودکان 
برگزار می شود. استفاده از ایده ها و 

ابزارهای تکراری در آن مراس��م ها 
ذه��ن مرا ب��ه خود درگی��ر کرد تا 

ایده ای نو را گسترش دهم. 
طرح م��ا راه اندازی ی��ک کارگاه 
تولید اس��باب بازی بود که کودکان 
در آن هرچه را که می خواس��تند با 
استفاده از ابزارهای موجود ساخته 
و همراه خود به خانه می بردند. در 
طول دو س��الی که این کار را ادامه 
دادم، ح��دود ۱5۰۰ ک��ودک ب��ه 
کارگاه آمدند. پ��س از آن به دلیل 
عاق��ه ام به پیگی��ری تحصیل آن 

کارگاه را بستم. 
 ت�ا به حال در محی�ط کار از 

کوره در رفته اید؟ 
فعالی��ت  نخس��ت  س��ال های 
بس��یار عصبی ب��ودم، به طوری که 
حداق��ل روز یکب��ار جی��غ و داد 
می ک��ردم. ب��ا این ح��ال در طول 
 چند س��ال اخی��ر آرام تر ش��ده ام.

 چگونه؟ 
خب راه ه��ای مختلف��ی برای 
ای��ن کار وج��ود دارد. راهکار من 
اس��تفاده از تعطیات آخر هفته 
به منظور بازیابی آرامش و توان از 
دست رفته ام در طول هفته است. 
گشت وگذار در یک مکان تفریحی 
یا مس��افرتی کوتاه به ش��هرهای 
اط��راف ذه��ن را از دردس��رهای 
بی پایان کسب وکار نجات خواهد 
داد، مخصوص��ا اگ��ر دوس��تان و 

خانواده  نیز در کنارمان باشند. 
 هنگام�ی ک�ه اس�تارت آپ 
littleBits را به مرحله اجرایی 
ضرره�ای  نگ�ران  رس�اندید، 

احتمالی یا سود کم نبودید؟ 
 ب��رای م��ن س��ود و درآمد 
همه چیز نیست. در واقع دنیای 
کارآفرینی برای من بیشتر یک 
آموزش��ی  محیط  و  دانش��گاه 
است تا فضایی خشک و جدی. 
اگر از کاری که انجام می دهیم 
لذت ببریم، دیگر درآمد گزینه 
نهایی س��نجش کیفی��ت کار 
نخواهد بود. این الگویی اس��ت 
که م��ن در کارنام��ه حرفه ای 
خود همواره دنب��ال کرده ام و 

امیدوارم آن را ادامه دهم. 

Entrepreneur  مصاحبه اختصاصی آیا بدییر با سایت

درآمد همه چیز نیست
استارتآپ کارتابل

مدیریت استرس در محیط کار
فرصت امروز: در دهه اخیر موضوع اس��ترس و آثار 
آن در س��ازمان ها یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار 
سازمانی را به خود اختصاص داده است زیرا فشار عصبی 
در محیط های کاری همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل 
داده و از بی��ن می برد. همه ما در زندگی با فش��ارهای 
زیادی مواجهیم. استرس های خیلی شدید یا فشارهایی 
که بد کنترل می شوند، می توانند ما را مضطرب سازند، 
سا متی مان را به خطر اندازند و از کارآمدی مان بکاهند. 
اگر بتوانیم فشار را به اندازه کافی کنترل کنیم، می تواند 
ما را برانگیزد. فشارهای خوب کنترل شده می توانند ما 
را قوی تر سازند و عملکردمان را افزایش دهند، چرا که 
امروزه مقدار کمی از استرس ال زم است. همچنین این 
مس��ئله بر موفقیت ما، در خان��ه و محل کار می افزاید. 
یکی از وظایف کارفرما فراهم آوردن محیطی س��الم و 
مطمئن برای کارکنان اس��ت. موارد زیادی از ش��کایت 
کارکنان علیه کارفرمایان، به دلیل اس��ترس های ناشی 
 از کار وج��ود دارد. امروزه قوانی��ن مربوط به این موارد، 
دو برابر گذش��ته  اس��ت. موفقیت دادخواهی کارکنان 
می توان��د هزینه ه��ای مال��ی بس��یار س��نگینی برای 
کارفرمایان داشته  باش��د. حتی بدون جریمه مالی نیز 
سازمان نمی خواهد چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد. 
نه تنه��ا باید اهداف و مأموریت های س��ازمان را در نظر 
بگیریم، بلک��ه باید کارکنان و هم��کاران را نیز مدنظر 
قرار دهیم. الزم است در سازمان های امروزی، کارکنان 
مقدم ترین و مهم ترین منابع باش��ند، چرا که در دنیای 
امروز مقوله مهم منابع انس��انی در جایگاه نخست قرار 
دارد. بدین ترتیب اهداف، که باید به وس��یله این منابع 
تحق��ق یابند، در درجه دوم اهمی��ت قرار می گیرند. به 
همین خاطر اس��ت که بدون کارکنان خوب و س��الم، 
اهداف به طور مستمر محقق نمی شوند. این امر ممکن 
اس��ت تصمیم گیری های مشکل و شجاعانه ای را درباره 
اینکه چه وقت مدیران باید اهداف، آرمان ها و حیطه های 

زمانی ناکارآمد را تغییر دهند، بخواهد. 
بعضی از فش��ارها اجتناب ناپذیر و در نتیجه ضروری 
هس��تند و برخ��ی اجتناب پذی��ر و غیرضروری اند. در 
مجموع فش��ارهایی که جزو ماهیت ش��غل هس��تند، 
 اجتناب ناپذیرند. این دسته، به جز در مواردی که بسیار 
ش��دید هس��تند،  تأثیر زیادی بر افراد ندارند و به عنوان 
قسمتی از کار پذیرفته  شده و به طور اختیاری وارد کار 
همه افراد می شوند؛ برای نمونه، پزشکانی که به تازگی 
استخدام شده اند، می پذیرند که مجبورند با موضوعات 
مربوط به زندگی سروکار داشته باشند؛ وکا می پذیرند 
که باید بیشتر وقت خود را با انتظارات باال  سپری کنند؛ 
خلبانان، خدمه هواپیم��ا و رانندگان اتوبوس مجبورند 
بسیار مسافرت کنند. بعید است چنین فشارهایی در این 
مشاغل به فشارهای روانی منجر شوند، مگر اینکه بسیار 
شدید باش��ند. در برخی اوقات متأسفانه این فشارهای 
روانی بس��یار شدید می ش��وند. این درصورتی است که 
اف��راد به طور کامل ماهیت کار خ��ود را درک نکرده اند، 
برای انج��ام آن کاما آگاهی ندارند یا متناس��ب با آن 
پیش نمی روند. به همین خاطر الزم اس��ت در راستای 
موفقیت، برای کاهش اس��ترس خ��ود و کارمندان تان 

طرحی داشته باشید.

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- استخدام و به کارگیری افراد ضعیف می تواند منجر 
به مشکا ت و مسائل پی درپی و جدی شود. اگر تناسب 
شغل و شاغل به خوبی رعایت نشده  باشد، احتماال ً دیر 
یا زود مش��کا ت بروز  خواهند ک��رد. تقریبا در تمامی 
پژوهش ه��ای پیمایش��ی، درباره منابع اس��ترس زا، بر 
»ارتباط ضعیف شغل و شاغل« تأیید شده است. ارتباط 
 مناس��ب، به ویژه در م��ورد افرادی که خارج از کش��ور

 به سر می برند یا تنها هستند، بسیار اهمیت دارد. تجربه 
نشان می دهد افراد می توانند در بسیاری از سازمان ها و 
کارخانجات صنعتی، فشارهای بسیار شدیدی را تحمل 
کنند، اگر فقط احساس کنند به حرف های شان گوش 
داده می ش��ود، برای آنها اهمیت قائلند و به اصطا ح به 

حساب آورده می شوند. 
- مدی��ران باید تا آنجا که ممکن اس��ت تا ش کنند 
جلوی هرگونه فش��ار روانی قابل اجتناب را بر کارکنان 
بگیرن��د و هنگامی که فش��ارها غیرقاب��ل اجتنابند، از 
کارکنان خود حمایت کنند. این پشتیبانی باید شامل 

آموزش افراد برای مقابله با استرس باشد.
- عدم پرداخت حقوق و امکانات مناسب و اختافات 
بی��ن نتایج کار و ارزیابی عملکرد انجام گرفته، خصوصا 
هنگام��ی که این اختافات ناش��ی از تعصبات نژادی و 
مسائل جنسیتی باشد باعث ناامیدی در پرسنل می شود. 
- س��عی کنید اوقات خود را با کس��انی بگذرانید که 
مصاحبت با آنها برای تان لذت بخش باشد و نه با کسانی 

که انتقاد کننده و خرده گیر هستند.
- وقتی لبخند می زنید یا می خندید، نه تنها بار ذهنی 
شما سبک می ش��ود، بلکه تغییرات جسمی مثبتی در 
بدن ش��ما به وجود می آید. لبخند زدن باعث می شود 
اطرافیان شما نیز احساس راحتی بیشتری داشته باشند. 
به عاوه، هر کسی دوست دارد با افرادی سرو کار داشته 
باش��د که مثبت هستند و لبخند زدن را به اخم کردن 
مداوم ترجیح می دهند. اگر به طور خاص، روز سختی را 
شروع کرده اید، سعی کنید نکته ها و جوک های خنده دار 
پی��دا کنید و بخوانید، به تخته تأثیرگذارتان نگاه کنید 
یا در زمان های اس��تراحت و ناهار کنار دوس��تان بامزه 
بنش��ینید. این کار ها باعث می ش��ود هر چالش��ی را با 
شوخی پشت سر بگذارید و در این صورت نه تنها انجام 
وظایف تان آسان تر می شود، بلکه برای همکاران هم فرد 

قابل تحملی خواهید بود. 

ترجمه: علی آل علی

پیشنهادکسبوکار

فروشگاه سبز - همان طور که افراد بیشتر و بیشتری از چگونگی آسیب دیدن زمین به دست انسان آگاه می شوند، به سمت محصوالتی 
گرایش پیدا می کنند که به محیط زیس�ت آسیب نمی زنند. یک فروشگاه سبز و ترجیح آنالین راه اندازی کنید، زیرا دسترسی به چنین 

محصوالتی همیشه ساده نیست. این کار می تواند هم مشکل گشا و هم ایده  خوبی برای کسب درآمد باشد.
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تبلیغ به معنی رس��اندن پیام است. پس هنگامی 
که تبلیغ می کنید یعنی می خواهید پیامی را برسانید. 
حال هرچه روش رس��اندن پیام ش��ما هوشمندانه تر 
باش��د در نتیجه تأثیر بیشتری دارد. در اینجا به نقل 
از سایت مکتب نوین به چند روش تبلیغ موثر اشاره 

می کنیم. 
1- چه چیز برای تبلیغ مؤثر دارید 

اگر چیزی برای تبلیغ ندارید پول و وقت خودتان 
را هدر ندهید. شما باید چیزی داشته باشید که مردم 
حاضر باش��ند تبلیغ ش��ما را بخوانند یا برای خرید 

بیایند. 
ش��ما چه چیز برای تبلیغ دارید؟ کیفیت اجناس 
خوب��ی دارید؟ خوب خدمت می دهید؟ اجناس ارزان 
دارید؟ ش��یک و مد روز هس��تید؟ مدل های کمیاب 
دارید؟ مش��تری مدار هستید؟ باالخره چه چیز برای 

تبلیغ دارید؟ 
2-تبلیغ مؤثر با تکرار تبلیغ 

تکرار، ای��ن یک راز بزرگ اس��ت. اگر می خواهید 
تبلیغ مؤثر داش��ته باش��ید آن را تکرار کنید و گرنه 

مردم شما را فراموش می کنند. 
تحقیقات نش��ان داده حداقل بای��د پنج بار تبلیغ 
کنید تا مشتری به سمت مغازه شما بیاید. مهم ترین 

عامل مؤثر در تبلیغ، تکرار تبلیغ است
3- تبلیغ مؤثر با جمالتی که مردم فکر کنند 

مهلتی ندارند 
بسیاری از مردم کارشان را در دقیقه نود یا در وقت 
اضاف��ه انجام می دهند و بس��یاری از مردم تا مجبور 
نشوند کاری را انجام نمی دهند، بنابراین عبارت هایی 
که حس عجله و مهلت داش��ته باشد در تبلیغ به کار 

ببرید. 
مثاًل: فقط به مدت سه روز، فقط دو بسته دیگر 
مانده، تعداد محدود و همین االن تماس بگیرید تا 

تخفیف بیشتر بگیرید. 
4- تبلیغ مؤثر با کلم�ات تحریک کننده 

احساس مشتری 
اغلب تصمیمات ما به صورت احساسی گرفته و 

سپس با منطق توجیه می شوند. 
موضوع مهم این است که احساسات تحت تأثیر 
حواس پنچگانه ما ثبت و وارد مغز می شوند پس 
باید حواس مختلف ش��خص را در فروش لحاظ 

کنیم. 
تحقیقات نش��ان داده که پخش یک موسیقی 
خاص ب��ر تصمیمات خری��دار تأثی��ر می گذارد. 
همچنین ثابت شده که استفاده از بوی وانیل در 

لباس فروشی باعث فروش بیشتر شده است. 
به ط��ور خالص��ه هر عامل��ی که باع��ث ایجاد 
احساس بهتر در مشتری ش��ود می تواند فرآیند 
تصمیم گیری خرید را س��ادتر کند، پس از خود 
بپرسید چگونه تبلیغ کنیم و چه کلمات احساسی 
در تبلیغ به کار ببرم تا بیش��ترین اثر را داش��ته 

باشد؟ 
کلمات قدرت فوق العاده ای دارند. مثاًل: سریع، 
آس��ان، بس��یار ارزان، تضمین، لذت ببرید، پول 

بیشتر، زمان کمتر، در خانه. 
شما: کلمه بسیار ساده ای است. این کلمه باعث 
می شود مخاطب به عنوان بخشی از گفت وگو قرار 

بگیرد. 
می توانید: این کلمه ای است که القا می کند من 

می توانم کار انجام بدهم. 
آسان: نشان می دهد که قرار نیست کار مشکلی 
انجام ش��ود و به دس��ت آوردن چیزی به راحتی 

امکان پذیر است. 
جدید: یعنی من نخستین کسی هستم که آن 

را ارائه می کنم. 
اختصاصی: این چیزی اس��ت که مختص من 

است و من را متمایز نمایش می دهد. 
بهترین: نشان دهنده تمایز و نوعی بزرگی است. 

5- تبلیغ مؤثر با تعداد جمالت کمتر 
چگون��ه تبلی��غ کنیم ت��ا کمتری��ن جمالت، 

بیشترین تأثیر را روی مشتری داشته باشند؟ 
در حقیقت شما باید با سه عبارت یا جمله نظر 
مشتری را به تبلیغ جلب کنید تا او اشتیاق پیدا 

کند که بقیه را هم بخو اند. 
مثالً: 

-تضمین قطعی یا برگشت شهریه
-قدرت، سرعت، یک شاهکار

-صرفه جوی��ی در وقت، صرفه جوی��ی در پول، 
نتیجه ای فوری

-تحویل رایگان هدی��ه و جایزه، اینها کلماتی 
هستند که اشتیاق در مشتری ایجاد می کنند. 

6- تبلیغ مؤثر با اس�تفاده از عدد ها کوچک 
یا بزرگ 

اگر 10درصد تخفیف دارید ننویس��ید 10درصد، 
چون عدد کمی است، بلکه آن را جمع ببندید. 

مثاًل: ی��ک روس��ری داری��د 25000توم��ان و با 
10درصد تخفیف می شود2500تومان. 

اگر می خواهید عدد آن زیاد به نظر برسد این گونه 
بنویسید: با خرید تنها سه عدد روسری از ما تا 7500 

تومان صرفه جویی می کنید. 
قیمت محصوالت در ایران چندین صفر دارد، مثاًل 
کتاب 90000ریال اس��ت و وقتی قیمت ها را از ریال 
به تومان می کنیم اس��تقبال و فروش بیشتر می شود 
یعنی ب��ه جای کتاب 90000ریال بنویس��ید 9هزار 

تومان فروش بیشتر می شود. 
وقت��ی می خواهید قیمت ب��ه نمای��ش بگذارید از 
حداقل صفر استفاده کنید. وقتی می خواهید هدیه ای 
را ب��ه محصول یا خدمات اضافه کنید حتماً صفر ها را 
بنویسید. مثاًل قیمت کتاب 9 هزار تومان و هزینه پست 

که توسط ما پرداخت می شود 30000ریال است.
7- تبلیغ مؤثر با راستی و صداقت

چیزی را تبلیغ کنید که هستید: 
اگر چیزی را تبلیغ کنید که نیستید یا از عهده آن 

نمی توانید برآیید این به ضرر شماست. 
بعضی در تبلیغات شان می نویسند: بدون کارمزد،

بدون پیش پرداخت و یا با اقساط شش ماه.
وقت��ی برای خری��د می روید آنه��ا می گویند فقط 

زمانی بدون کارمزد و بدون پیش پرداخت می فروشیم 
که ش��ما سه کاال از ما بخرید، بنابراین اول آن کار را 
انجام دهید، اگر دیدید می توانید انجام دهید بعد آن 

را تبلیغ کنید. 
8- تبلیغ مؤثر با استفاده از رنگ 

از چه رنگ هایی در تبلیغ اس��تفاده کنیم تا تأثیر 
مورد نظر را به مش��تری القا کند؟ دوس��ت دارید در 
نگاه اول کاال یا خدمات تان چه حسی را در مخاطب 

برانگیزاند؟ 
صداق��ت و اعتم��اد: آبی را انتخاب کنید. ش��ور و 
هیجان: قرمز را انتخاب کنید. ریسک پذیری: نارنجی 
را انتخاب کنید. س��رگرمی و تفری��ح: زرد را انتخاب 
کنید. دوستی با محیط زیست: سبز را انتخاب کنید. 

احتیاط: آبی را انتخاب کنید. توجه و دقت: صورتی، 
آبی، س��بز، سبز آبی را انتخاب کنید. زیبایی: مشکی 
و نقره ای را انتخاب کنید. کیفیت: مش��کی و نقره ای 
و بنف��ش را انتخاب کنید. ث��روت و تجمل: طالیی و 
مش��کی و نقره ای و بنفش را انتخ��اب کنید. قدرت: 

مشکی را انتخاب کنید. 
بنابراین بهتر اس��ت آگاه باش��یم ک��ه رنگ مورد 

استفاده  ما بر مخاطب چه تأثیری می گذارد. 
یک مثال س��اده: آیا متوجه ش��ده اید که بیش��تر 
رس��توران های عرضه کنن��ده خ��وراک حاضری در 
دکوراس��یون خود از رنگ های قرمز روشن و نارنجی 

استفاده می کنند؟ 
علت آن س��رعت باالی این رنگ ه��ا و تأثیر روی 

مش��تری اس��ت، زی��را رنگ ه��ای قرم��ز و نارنجی، 
مش��تری ها را تش��ویق می کن��د ت��ا هر چ��ه زودتر 
غذای شان را بخورند و رستوران را ترک کنند. یعنی 
همان کاری که صاحبان این قبیل رستوران ها از شما 

انتظار دارند.
9- تبلیغ مؤثر اندازه فونت 

باید آنچه را به نفع مشتریان است بزرگ تر بنویسید، 
اطالعات تماس و نام فروشگاه را ریزتر بنویسید. 

10- تبلیغ مؤثر با اس�تفاده از مکان نوش�تن 
جمله ها: 

از باال به پایین ابتدا آنچه به نفع مش��تری اس��ت 
بنویسید و در آخر نام فروشگاه، آدرس و... را بنویسید. 

11- تبلیغ مؤثر با استفاده از محل تبلیغ 
تبلیغ ش��ما به درد چه کسی می خورد؟ مثاًل لوازم 
خانگی را ب��رای خانم ها باید تبلی��غ کرد، مخصوصا 

خانم های دم بخت. 
بازاریاب ه��ا به این محل می گوین��د بازار هدف. به 
قول معروف بازار هدف شغل شما چه کسانی هستند؟ 

12-تبلیغ مؤثر با استفاده از طنز 
ایرانی ها عاشق طنز هستند، جمالت یا تصویرهایی 

که طنز دارند فوق العاده هستند. 
استفاده از طنز و شوخی در تبلیغ موجب برجسته 
و منحصربه فرد ش��دن تبلیغ ش��ما نس��بت به بقیه 

تبلیغ ها می شود. 
13- چ�ه بنویس�یم ت�ا تبلیغ مؤثر داش�ته 

باشیم؟ 
کمتر از خودتان بگویید و بیش��تر اینکه چه نیازی 
را می توانی��د رفع کنید، بگویید. ارزش کاالی خود را 

بیان کنید. 
14- برای مؤثرتر شدن تبلیغ خدمتی هم به 

مردم کنید 
مث��اًل تقوی��م می دهند و در تقویم خ��ود را تبلیغ 

می کنند. 
15- کاری کنید که تبلیغ شما را دور نیندازند 
تبلیغات تاکس��ی تلفنی را دیده ام که آیه الکرسی 
زیبا روی یک برگه گالس��ه براق نوشته بود. مطمئناً 

خیلی ها این تبلیغ را نگه می دارند. 
16- تبلیغ مؤثر با تست انواع تبلیغ 

حتما قبل از توزیع تبلیغ��ات آن را با چند نفر در 
میان بگذارید، یک دفعه ای یک تبلیغ را س��ه هزار تا 

چاپ نکنید، بلکه چند تا تبلیغ بنویسید 10 یا 100 
تا کپی بگیرید و ببینید کدام یک مش��تری بیشتری 
برای شما جلب می کند، آن وقت تعداد زیادی از آن 

منتشر کنید. 
17- تبلیغ مؤثر با استفاده از اطالعات تماس 
اطالعات تماس فقط شماره تلفن و موبایل ندهید. 
50 درص��د ایرانی��ان درون گرا هس��تند و حاضر 
نیستند به شما زنگ بزنند. آنها دوست دارند به شما 
پیامک بزنند، یا ایمیل ارسال کنند، راهی برای تماس 

درون گرایان بگذارید. 
18-تبلیغ مؤثر با استفاده از عکس به جای حرف 

اگ��ر بتوانید با یک عکس منظور خود را برس��انید 
خیلی بهتر از این است که جمله بنویسید، زیرا ذهن 
انسان تصویر را بهتر و زود تر از جمله دریافت می کند. 

19- تبلیغ مؤثر با خالقیت 
یکی از ملزومات تبلیغات اثربخش، داشتن خالقیت 
است. خالقیت عامل ایجاد کننده تمایز در میان سیل 
انبوه تبلیغات اس��ت. خالقیت در تبلیغ ابزاری است 
که برای جلب توجه بیشتر مردم به کار می رود تا در 
نهایت بتواند ایجاد درگیری ذهنی در مشتری ایجاد 
کند،پس بهتر اس��ت متفاوت تبلیغ کنید تا در ذهن 

مشتری بماند. 
20- تبلیغ مؤثر با اس�تفاده از فروش قبل از 

موقع 
اگر مشتریان با شما و محصول تان آشنا نیستند، در 
ابتدای آگهی سراغ فروش نروید، بلکه ابتدا اطالعات 
کافی در اختیار خواننده قرار دهید و او را متمایل به 
خرید کنید و سپس از قیمت و فروش صحبت کنید. 

21- نکته طالیی در تبلیغ کارآمد 
بس��یاری از مغازه ها برای جلب مش��تری تبلیغات 
می کنن��د، ام��ا اکثر تبلیغ��ات آنها جذب مش��تری 

نمی کند، یا بسیار کم جذب می کند.
چرا تبلی��غ ما آن طور که باید ج��واب نمی دهد؟ 
دلیل آن این است که اکثر تبلیغات به گونه ای نوشته 
می ش��ود که مغازه دار خودش را معرفی می کند و در 
اینجا مش��تری با خود می گوید»خوب به من چه که 

تو کی هستی«.
اگر می خواهید تبلیغ مؤثر داش��ته باشید، به جای 
معرفی خود به مشتری، بگویید اگر از شما خرید کنند 

چه منافعی می برند. 

چگونه می توان با کمترین هزینه تبلیغاتی بیشترین فروش را داشت؟ 
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اخبار

تبریز – اسد فالح- شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی برای سومین سال پیاپی به عنوان دستگاه برتر استانی 
در جشنواره شهید رجایی س��ال 1395معرفی شد .به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اس��تان، شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به عنوان 
دس��تگاه برتر استانی ) برای سومین س��ال پیاپی ( در مجموع 
شاخص های عمومی و اختصاصی در سال 1395 حائز رتبه برتر 
انتخاب و معرفی ش��د.این ارزیابی در دو بعد اختصاصی شامل: 
 تامین آب شرب، بهبود و توسعه سامانه های پساب و فاضالب،
 ارتق��ای بهره وری در تاسیس��ات آب و مدیریت مصرف، پایش 
کیفی آب شرب، آبرسانی به شهرها و روستاهای کشور، بازسازی 
خطوط انتقال آب بزرگ کش��ور، هوشمندس��ازي سامانه هاي 
آبرساني شهري و بعد عمومی شامل برنامه های مهندسی نقش 
و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، 
مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت 

از حقوق مردم و س��المت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت 
عملکرد انجام شد.الزم به ذکر است مراسم تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و جمعی از مسئولین استان و مدیران دستگاههای 
اجرایی برگزار ش��د. خاطرنشان می شود شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در سال 95 با انجام اقدامات ذیل نقش مهمی 
در توسعه استان داشته است: 1-اصالح  و توسعه 226 کیلومتر 

شبکه آب و واگذاری 39 هزار فقره انشعاب آب، بازسازی شبکه 
توزی��ع آب بطول 91 کیلومتر و خط��وط انتقال آب بطول 6/2 
کیلومتر، بهره برداری از تصفیه خانه آب بخش��ایش و جلفا به 
روش اس��مز معکوس  RO 2-اصالح و توس��عه 170 کیلومتر 
شبکه فاضالب و واگذاری 41 هزار فقره انشعاب فاضالب، بهره 
برداری از تصفیه خانه فاضالب بن��اب به روش USBF برای 
جمعیت 85 هزار نفر و به حجم 21600 مترمکعب در ش��بانه 
روز 3- تامین صد درصدی آب مشترکین تحت پوشش شرکت 
و گذر از فصل گرما بدون هیچگونه محدودیت و مشکل تامین 
آب بخصوص در شهرهایی که دارای تنش آبی هستند 4- اجرای 
طرح های پژوهشی کاربردی شامل: احداث پایلوت پیشرفته ترین 
واحد تصفیه فاضالب به روشSBR گرانوله، طراحی و احداث 
سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پالسمایی با 
ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه، اجرای پایلوت سامانه قرائت از راه دور 

کنتورهای مشترکین خانگی و غیرخانگی.

اصفهان – قاس�م اس�د - مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
 استان اصفهان با پل گاالگر وزیر خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کرد. 
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی در دیدار با پل گاالگر 
وزیر خارجه واتیکان با بیان اینکه خوشبختیم که در اصفهان میزبان 
شما هس��تیم، گفت: اصفهان از دیرباز محل زندگی ادیان توحیدی 
بوده و یهویان، مسیحیان، زرتشتیان و مسلمانان در کنار هم زندگی 
می کردند و 115 سال قبل در محلی با نام صفاخانه با هم به گفتگو 
می پرداختند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به تاس��یس دبیرخانه ادیان توحیدی در اصفهان اظهار کرد: 7 سال 
قبل با تاس��یس این دبیرخانه تالش کردیم فضای گفتگو بین ادیان 
و مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و صابئین را مجدد احیا 
نماییم. وی افزود: هر سال همایش بزرگ ادیان توحیدی را در اصفهان 

برگزار نموده و در آن پیرامون وحدت و گفتگو ادیان، صلح و مقابله با 
افراطی گری صحبت می نماییم و امیدواریم در برنامه سال های بعد در 
این همایش حضور داشته باشید. حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه 
پیام حضرت مسیح)عج( و حضرت محمد)صل اهلل علیه و آله و سلم( 
صلح، محبت و رحمت بود، صریح کرد: در اصفهان بیش از 20 کلیسا، 
بیش از 10 کنیس��ه و یک معبد متعلق به زرتش��تیان وجود دارد و 

ادیان توحیدی به راحتی مراسم های مذهبی خود را دنبال می کنند. 
پل گاالگر وزیر خارجه واتیکان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از 
سفر به اصفهان گفت: در دومین روز از سفرم به ایران به اصفهان آمده 
و در خدمت شما هستم و روز گذشته با وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی پیرامون مسائل منطقه و بین الملل به گفتگو نشستیم و پس 
از آن نیز با دکتر س��ید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مورد مسائل فرهنگی گفتگو کردیم. وی خاطرنشان کرد: در این 
دیدارها احساس کردم درک متقابلی بین دو ملت وجود دارد و اهمیت 
ارزش هایی مانند خانواده در ایران بسیار باال است. خاطرنشان می شود، 
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با  وزیر خارجه 
واتیکان با حضور لئو بوگاردی سفیر واتیکان در جمهوری اسالمی و 

هیات همراه 16 شهریور در  استانداری اصفهان برگزار شد.

اراک – مینورستمی - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اس��تان مرکزی، به تشریح عملکرد منطقه استان مرکزی در 
خصوص برند و برندسازی در سطح جایگاه های عرضه سوخت پرداخت.  
به گزارش روابط عمومی این شرکت، عبداهلل گیتی منش در خصوص 
عملکرد سه ماه گذشته منطقه در خصوص برندسازی در سطح جایگاه 
عرضه س��وخت و اقدامات موثر در این زمینه، گفت: در طول سه ماه 
گذش��ته پنج جلسه با رویکرد اطالع رس��انی، آموزش، شفاف سازی و 
آگاهی بیشتر طرف های ذینفع تشکیل دهنده برند، تشکیل شد و قطعا 
این مهم در تهیه و ساختار یک بستر مناسب می تواند موثر باشد .  وی 
عنوان کرد: در این جلس��ات مجموعا 120 نف��ر از افراد درون و برون  
س��ازمانی مرتبط با این طرح مشارکت داشتند به طوری که می توان 
به 400 نفر ساعت مشارکت در این زمینه اشاره کرد .  مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی، بیان کرد: جلسات 

برای جمعی از کارکنان واحدهای منطقه، تعدادی از مدیران صاحب 
صالحی��ت برند با تجربه موثر در اجرا، مدی��ران و مالکان جایگاه ها و 
مدیران عامل ناوگان حمل و نقل شرکت که می توانند در تغییر رویکرد 
نسبت به این فرآیند نوین موثر باشند، برگزار شد .  وی مصوبات این 
جلس��ات را بیش از 30 مورد ذکر کرد و گفت: پیگیری این مصوبات 
می تواند در ارتقا جلسات بعدی موثر و زمینه ساز بستر مناسبی در این 
زمینه باشد .  گیتی منش مهمترین چالش پیش روی طرح برندسازی 

در سطح جایگاه ها را وجود برخی ابهامات و پرسش های مدیران، مالکان 
جایگاه ها و ناوگان حمل و نقل بیان کرد و ادامه داد: در همایش اخیر که 
برگزار شد، در منطقه برخی از این سواالت از طرف مدیران صاحب برند 
با تجربه پاسخ داده شد که امید است موثر واقع شود .  وی با اشاره به 
اینکه فرآیند آموزش یک فرآیند مهم در اجرای این طرح است، اظهار 
کرد: به همت منطقه استان مرکزی جزوه آموزشی آشنایی با ادبیات 
برند و برندسازی و چندین پاورپوینت آموزشی دیگر تهیه شده است که 
می تواند در تحول افکار مخاطبین موثر باشد .  گیتی منش حضور مدیر 
و معاونین را در نواحی و تشکیل جلسات با مالکین مجاری عرضه در 
خصوص طرح برند از دیگر برنامه های آتی منطقه عنوان کرد و گفت: 
قطعا برپایی این گونه جلسات در سطح نواحی می تواند در بهبود شرایط 
موثر باشد. شفاف سازی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی همراه با تعامل و 
صداقت در بین ذینفعان از مهمترین عوامل موفقیت این طرح است . 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعام��ل منطقه ویژه 
اقتص��ادی انرژی پارس گفت: در چهار س��ال فعالیت دولت یازدهم 
ص��ادرات میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی در این منطقه با 
افزای��ش 2 برابری از 17 میلیون تن به 34.2 میلیون تن رس��ید. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس ، یوسفی در نشست با 
اصحاب رسانه استان بوشهر با اعالم این خبر افزود: همچنین با تکمیل 
و افتتاح فازهای اولویت دار پارس جنوبی در سه سال گذشته برداشت 
و تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی با افزایش 2 برابری از 270 
میلیون متر مکعب به 600 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته 
به گونه ای که امروز برداشت گاز میدان مشترک پارس جنوبی با کشور 
قطر برابر ش��ده اس��ت.  وی اضافه کرد: عالوه براین تا فروردین سال 
جاری میزان تولید نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صفر بود 

که درسال جاری تولید و صادرات نفت از این میدان مشترک آغاز شد. 
یوسفی ادامه داد: در پایان سال 92 شمار واحدهای پتروشیمی منطقه 
ویژه انرژی پارس 12 واحد بود که این شمار امروز به 16 واحد افزایش 
یافته است. وی با اشاره به اینکه 14 واحد پتروشیمی در منطقه ویژه 
انرژی پارس در دست ساخت است گفت: تا پایان سال جاری 2 واحد 
پتروشیمی مرجان و بوشهر به بهره برداری خواهد رسید. وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر 

ضرورت نامگذاری یکی از میدان های شهر بوشهر به نام پارس جنوبی 
گفت: برای نامگذاری یک میدان شهر بوشهر به نام پارس جنوبی و 
نصب المان مورد نیاز آن در صورت تمایل شورای جدید شهر بوشهر 
آمادگی کامل داریم. یوس��فی در ارتباط با میزان کمک های وزارت 
نفت در قالب مسئولیت های اجتماعی به مناطق پیرامونی بیان کرد: 
افزون بر 6 هزار میلیارد ریال طرح های عام المنفعه در مناطق مختلف 
استان بوشهر اجرا ش��ده که از این میزان در طول سه سال کمتر از 
100 میلیارد ریال به بخش ورزش استان کمک شده که نتیجه شادی 

و نشاط حاصل از آن بیشتر از سایر بخش ها بود.
وی گف��ت: منطق��ه ویژه انرژی پ��ارس به ارج نه��ادن به جایگاه 
خبرنگاران اهتمام ویژه ای داشته و بر خود الزم می داند در طول سال 

حداقل یکبار با آنها نشست و گفت و گو داشته باشد.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی با خانواده تعدادی از شهداء و جانبازان دیدار و 
گفت وگو کرد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، به مناس��بت هفته 
دولت مهندس علیرضا ایمانلو، رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و تعدادی از مسئولین 
این شرکت در منزل شهید پاشایی با خانواده شهید دیدار و یاد و 
خاطره او را گرامی داشتند و همچنین با آقای سلیمی نیا جانباز 70 
درصد 8 سال دفاع مقدس نیز دیدار کردند.مدیرعامل شرکت آبفا 
استان آذربایجان ش��رقی در این دیدار معنوی اظهار داشت: امروز 

جامعه اسالمی و همه کسانی که در آن با آسایش و آرامش زندگی 
می کنند، مرهون خون پاک و مجاهدت هزاران ش��هید و جانبازی 

اس��ت که در دفاع از ارزش های اسالمی، جانفشانی کردند.ایمانلو 
افزود: تالش همه ما در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شهدا 
و خدمت به جانبازان و آزادگان و ایثارگران وظیفه اخالقی، عرفی و 
دینی و البته کمترین کار ممکن است. وی اضافه کرد: این خانواده ها 
مایه افتخار جامعه، میراث داران انقالب اس��المی و س��رمایه های 
معنوی کشور به شمار می روند و خدمت به آنها افتخاری بسیاربزرگ 
محسوب می شود. در ادامه، پدر و مادر مکرم آن شهید سرافزار نیز 
ضمن تشریح ابعاد شخصیتی و خصوصیات بارز اخالقی، خاطراتی 

را از فرزند برومندشان بیان کردند.

برای سومین سال پیاپی

شرکت آبفا آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه برتر استانی شناخته شد

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با وزیر خارجه واتیکان 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی خبرداد

پیگیری طرح برندسازی در سطح جایگاه های عرضه سوخت استان مرکزی

صادرات از پارس جنوبی در دولت یازدهم 2 برابر شد

دیدار مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی با خانواده های شهدا و جانبازان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- فوالد هرمزگان با شرکت 
در آزمون کفایت تخصصی ) PT ( و قبولی مجدد آزمایش��گاه فوالد 
هرمزگان در این آزمون  برای سومین بار گواهی نامه عالی آزمایشگاه 
آب در برنامه آزمون کفایت تخصصی کس��ب ک��رد. عباس اباذری نیا 
رئیس آزمایشگاه ها ش��رکت فوالد هرمزگان گفت: در این آزمون که 
65 آزمایشگاه از 12 کشور جهان از جمله اتریش ، بلژیک ، جمهوری، 
چک ، سوئد ، روسیه ، ترکیه ، لهستان و  مجارستان شرکت داشتند، 
آزمایش��گاه فوالد هرمزگان نیز شرکت داشت و نتیجه ای بسیار عالی 
کس��ب کرد . این سومین بار اس��ت که آزمایشگاه فوالد هرمزگان در 
 آزمون کفایت تخصصی سازمان دهنده برنامه ) PT Body  ( شرکت

 می نماید. وی بیان داشت:آزمون کفایت تخصصي )PT( ابزاري است 
که براي ارزیابي عملکرد آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون با استفاده 
از مقایس��ات بین آزمایشگاهي به کار مي رود و آزمایشگاه هاي صنایع 

مختلف مي توانند با مشارکت مستمر در این برنامه ها اعتبار اندازه گیري 
هاي خود را به مش��تریان نهادهاي قانوني و مراجع اعتباردهي اثبات 
کنند. وی خاطرنشان کرد: تایید عملکرد مناسب آزمایشگاه ، شناسایی 
مشکالت آزمون ها و اندازه گیری ها ، مقایسه توانمندی های کارکنان ، 
دسترسی به مواد مرجع برای انجام فعالیت های کنترل کیفیت داخلی 
، تعیین دقت و صحت روش ها ، ایجاد اعتماد در کارکنان ، مدیریت و 

مشتریان آزمایشگاه از دیگر مزایای این برنامه می باشد اباذری افزود: این 
آزمون  توسط سازمان دهنده  برنامه شرکت SPL جمهوری چک که 
از معتبرترین مراجع این آزمون در دنیا می باشد برگزار شده است که 
شامل عناصر کربن ، منگنز ، سیلیسیم ، فسفر ، گوگرد ، کروم ، نیکل، 
مس ، آلومینیوم در آزمون کوانتومتری و کربن ، گوگرد و نیتروژن در 
آزمون عنصری است ضمنا آزمون آهن کل و اکسید آهن II نیز توسط 
NIL برگزار شده است .  وی گفت: از مزایای بزرگی که شرکت  در این 
آزمون ها می تواند در پی داشته باشد آگاهی مشتریان و سایر ذینفعان و 
اعتماد سازی آن ها از صحت و دقت نتایج می باشد.  وی در پایان گفت: 
با توجه به اینکه یکی ازوظایف آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمونها ست 
که با آماده به کاری تجهیزات )های تک( آزمایشگاهی محقق می گردد 
واین امر با تداوم همکاری واحدهای پشتیانی اعم از خرید و تعمیرات 

تجهیزات آزمایشگاهی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

فوالد هرمزگان  برای سومین بار 

گواهی نامه عالی آزمایشگاه آب را در برنامه کفایت تخصصی دریافت کرد

گرامیداشت دهه امامت و والیت در راه و شهرسازي گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت اداره کل ، مدیریت ها و کارکنان اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان گلستان با 
برگزاري مراسمي، اعیاد قربان و غدیر و دهه امامت و والیت را گرامي داشتند.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي 
استان گلستان، در این مراسم امام جماعت این دستگاه اجرایي با برشمردن فضیلت هاي این دهه و انتخاب ولي و جانشین در امت 
 اسالمي؛ واقعه غدیر را از بارزترین وقایع دیني در تاریخ اسالم دانست.به گفته حجت االسالم والمسلمین"رضا قلم زن"، در این واقعه

 امام علي )ع( بعنوان جانشین صالح پیامبر در امت اسالمي برگزیده شد که آیات فراوانی از قرآن مجید نیز به بیان و اثبات امامت 
حضرت علی )ع( داللت دارد.برگزاري مسابقه فرهنگي و تقدیر از برندگان آن بخش پایاني این مراسم بود.

نشست مشترک مدیران عامل صنعت آب گلستان با فرماندار کردکوی 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در این  نشس��ت که با حضورمدیران عامل و معاونین صنعت آب اس��تان ومدیر امور آبفار 
شهرستان کردکوی با فرماندار این شهرستان برگزار گردید وضعیت آّب شرب در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .  به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان در این نشست در ابتدا مدیران عامل صنعت آب  
اس��تان در خصوص وضعیت منابع آب و مس��ائل و مشکالت مربوط به آب شرب در حوزه های شهری و روستایی  مطالبی را ایراد 
نمودند. مهندس ش��کیبافر در این نشس��ت اعتبارات هزینه شده در سال 95 در بحث  پروژه های آبرسانی را 22699 میلیون ریال 
عنوان نمود و اظهار داشت جهت تکمیل پروژه های آبرسانی روستاهای این شهرستان 218 میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.  ایشان 
اعتبارات تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی را 100 درصد واز محل اعتبارات استانی تنها 2.7 درصد اعالم نمود. وی شاخص 
بهره مندی شهرستان کردکوی در پایان سال 95 را 85.35 درصد و متوسط این شاخص در استان را 70.16 درصد اعالم نمود . وی 
افزود: شرکت آب و فاضالب روستایی استان تمام توان خود را برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم روستاهای استان به کار می گیرد 
و از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد.  جمالی فرماندار شهرستان کردکوی در این نشست فعالیت های انجام شده توسط شرکت آب و 

فاضالب روستایی استان را ستود و خواهان استمرار این فعالیت ها برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان شد.

جزئیات بخش برادران چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن در ارومیه
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم و المسلمین مقنی رئیس 
امور قرآنی اوقاف و امورخیریه در گفتگو با ستادخبری به نخستین روز رقابت ها 
 که ش��نبه 11 شهریور آغاز ش��د، اشاره کرد و گفت: متس��ابقین در رشته های
 مدیحه س��رایی در 15 گروه 6 نفره به رقابت پرداختند. وی ادامه داد: در رش��ته 
تفسیر و معارف 34 نفر از شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی شرکت کرده و پس 
از گذراندن مراحل کتبی و شفاهی 15 نفر در جایگاه نیمه نهایی و 5 نفر به عنوان 
نفر برتر انتخاب شدند. این مسئول از حضور 18 نفر متسابق رشته حفظ حدیث و نهج البالغه در دومین روز مسابقات خبر داد و 
افزود:مسابقات در دو مرحله نیمه نهایی و نهایی تا نماز مغرب و عشا ادامه داشت و پس از آن در آئین اختتامیه نفرات برتر معرفی 
ش��دند. وی ادامه داد: رش��ته های دعا خوانی و اذان، هر کدام با 34 شرکت کننده، نفرات برتر خود را به مرحله نهایی راهی کردند. 
مقنی تعداد متسابقین مرحله مقدماتی در رشته حفظ موضوعی که روز دوشنبه 13 شهریورماه برگزارشد، 22 نفر خواند و گفت: 5 
نفر برگزیده این دوره جوایز خود را 18 شهریورماه در آئین اختتامیه مسابقات قرائت و حفظ دریافت خواهند کرد. وی افزود: 75 قاری 

رقابت خود را در  سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی آغاز کرده و سپس 10 نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. 

افتتاح جایگاه اختصاصی صفاری در منطقه لرستان به مناسبت هفته دولت
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه لرس��تان ، به مناس��بت هفت��ه دولت جایگاه 
اختصاص��ی صفاری روز دوش��نبه م��ورخ 96/6/6 با حضور فرمان��دار خرم آباد ، 
مدیرمنطقه و مسئولین شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید . مهندس بهرامی 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان با اشاره به اینکه این 
طرح زمینه اش��تغال 10 نفر را در این شهرستان فراهم کرده است ، گفت: برای 
راه اندازی این جایگاه  مبلغ 40 میلیارد ریال هزینه شده ، این جایگاه مجهز به 3سکوی سوختگیری، دارای6 تلمبه و 16 نازل بنزین 
و در زمینی به مساحت 750متر مربع احداث گردیده است. وی افزود: با بهره برداری از این جایگاه آمار جایگاه های منطقه لرستان 

به 77 باب افزایش یافته است .

ارائه 3 مقاله علمی توسط کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان در کنفرانس های علمی
اهواز – شبنم قجاوند - 3 مقاله علمي نگارش شده توسط پرسنل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در کنفرانس هاي 
علمي پذیرش و ارایه ش��د . این فعالیت هاي علمي ش��امل ارایه 2 مقاله با عناوین " مطالعه و بررس��ي رابطه بین استراتژي وزارت 
نفت و سرمایه هاي انساني با عملکرد کارکنان در شاخه هاي تولیدي و پشتیباني نفت " و " مطالعه و بررسي تأثیر توانمند سازي 
مهارت هاي فني و ارتباطي بر عملکرد شغلي کارکنان در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب " توسط علي فرزین پور دانش آموخته 
کارشناسي ارشد مدیریت استراتژیک و شاغل در اداره  خدمات مهندسي در هفتمین کنفرانس بین المللي حسابداري و مدیریت مي 
باشد .   مقاله  دیگر با عنوان " پارامترهاي موثر بر سنتز آیروژل آلومینا " مي باشد که توسط سحر قاسمي راد کارشناس فرآورش 
اداره مهندسي بهره برداري این شرکت تهیه و در پنجمین کنفرانس بین المللي شیمي ، مهندسي شیمي و نانو ایران که 9 شهریور 

در تهران برگزار شد ارایه گردید .  

در پنج ماهه اول سال جاری صورت پذیرفت
رشد3درصدي جابه جایی کاال توسط ناوگان باری در استان مازندران

ساری - دهقان - در پنج ماهه نخست امسال5میلیون299 هزار و 268تن کاال از استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شده  
که نسبت به سال گذشته 3درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس علی نصیری معاون حمل و نقل این 
اداره کل ضمن اعالم این خبر افزود : تعداد بارنامه هاي مصرفی پنج  ماه سالجاري 409هزارو 217فقره ذکر کرده که نسبت به  مشابه 
سال گذشته 5درصد افزایش  داشته است. وی عمده کاال ي جابجا شده از استان در این مدت به ترتیب شن وماسه-  فرآورده هاي 
لبنیاتي - انواع بذر- جو -  سیمان فله اي-سیمان- ذرت انساني- سیمان کیسه اي-ام دي اف- نئوپان- سایر عنوان نمود. معاون 
حمل و نقل  اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مازندران خاطر نشان ساخت :124شرکت حمل ونقل و شعبات در سطح 

استان مازندران فعال هستند.

درخشش سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با کسب 3 عنوان برتر کشوری
 کرمانش�اه - دش�تی - رئیس اداره روابط عمومی س��ازمان جهادکشاورزی استان کرمانش��اه با اعالم خبر فوق گفت: سازمان 
جهادکشاورزی استان کرمانشاه با کسب 3 عنوان برتر کشوری در پنجمین گردهمایی سراسری کشت های پائیزه درخشید. کوروش 
مهرابی افزود: در پنجمین گردهمایی سراسری کشت پائیزه که با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد 
برای اولین بار سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه 3 عنوان برتر کشوری را کسب کرد. مهرابی با اشاره به توانمندیهای بخش 
کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد:  در 4 سال اول دولت تدبیر و امید روند اجرای طرحها و پروژه های بخش کشاورزی استان 
سرعت بیشتری گرفته و خصوصا در دوسال اخیر با تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی ریاست سازمان جهادکشاورزی استان آقای 
دکتر شهبازی و پرسنل این سازمان  روحیه دوستی، همدلی و همکاری در بین کارکنان افزایش یافته و باعث تقویت تالش بیشتر 
آنها جهت ایجاد همراهی و همدلی بین کش��اورزان، انتقال آخرین یافته های علمی به بهره برداران بخش کش��اورزی و اثر گذاری 
کارشناسان مراکز جهادکشاورزی در روستاها شده است.  وی افزود: موفقیت های چشمگیر استان کرمانشاه در تولید محصوالت 
مختلف زراعی، باغی، دامی، شیالتی، اجرای سیستم های نوین آبیاری، جذب بیش از یک سوم اعتبارات اجرای شبکه های فرعی و 
سیستم های آبیاری رودخانه های مرزی کشور و صدها دستاورد دیگر فقط قسمتی از موفقیتهای کسب شده توسط بخش کشاورزی 
استان کرمانشاه در دو سال اخیر است. رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تاکیدکرد: در راستای تداوم 
این موفقیتها، طی مراسمی که در تهران برگزار شد از دکتر سید افشین صفوی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی 
استان کرمانشاه به نمایندگی از این سازمان، توسط وزیر جهادکشاورزی تقدیر به عمل آمده و این معاونت  عنوان برتر کشور را کسب 
کرد. مهرابی با اشاره به دو عنوان برتر دیگر خاطر نشان کرد: در این مراسم همچنین آقای عادل نوری از شهرستان روانسر بعنوان 
برترین نخود کار کشور که توانسته با تولید 2600 کیلوگرم نخود در هکتار بهترین عملکرد تولید نخود دیم را در واحد سطح داشته و 
آقای مصطفی محمدی از شهرستان کرمانشاه به عنوان کلزا کار نمونه کشور که توانسته بود با تولید بیش از 9271 کیلوگرم در هکتار 

رکورد تولید کلزای کشور را بشکند انتخاب و توسط مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

دو روستای اسدی و میانج از توابع کوهین در هفته دولت گازدار شدند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفتمین روز از هفته دولت دو روستای اسدی و میانج از توابع کوهین در استان 
قزوین از نعمت گاز بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، مراسم افتتاحیه این دو روستا با حضور علی 
فرخ زاد معاون عمرانی استانداری ، سید علی موسوی فرماندار شهرستان قزوین، احمد دانایی سرپرست خدمات فنی و مهندسی 
شرکت گاز استان قزوین و جمعی از مسئولین محلی در روستای اسدی و میانج برگزار شد. معاون عمرانی استانداری در این مراسم با 
اشاره به نقش و اهمیت گاز طبیعي در ایجاد رفاه و رونق در روستاها گفت : با تالش هاي شرکت گاز استان براي گازرساني به روستاها 

امیدواریم شاهد رفاه و آسایش هرچه بیشتر روستانشینان عزیز باشیم.



ش��رکت نه تنه��ا بای��د به نح��و مؤثری با مش��تری ها، 
تأمین کنندگان و واس��طه ها در ارتباط باش��د، بلکه باید 
ب��ا تعداد بیش��تری از جوام��ع ذی نفع نیز پیوند داش��ته 
باش��د. یک جامعه به هر گروهی اطالق می ش��ود که در 
توانایی شرکت در دستیابی به اهداف خود سهم بالقوه یا 
بالفعل داش��ته یا بر آن مؤثر باش��د. روابط عمومی شامل 
 برنامه ه��ای مختلف��ی در تبلی��غ یا حمای��ت از وجهه یا

 تک تک محصوالت یک شرکت است. 
به گزارش هورموند، یک شرکت هوشمند جهت مدیریت 
موفق ارتباط با جوامع کلیدی دس��ت به اقدامی مش��خص 

می زن��د. اکثر ش��رکت ها دارای یک بخ��ش روابط عمومی 
هس��تند که رویکردهای عمومی سازمان و توزیع اطالعات 
و ارتباطات جهت ایجاد رضایت و اعتبار را زیر نظر دارد. 

برتری��ن روابط عمومی ها به مدیریت ارش��د ش��رکت 
مش��اوره می دهند تا برنامه های مطلوب��ی را اتخاذ کرده 
و اقدام��ات ب��دون توجیه را حذف کنند تا در نخس��تین 
مرحله نتیجه ای منفی حاصل نشود. پنج اقدام زیر توسط 

مشاوره روابط عمومی پیشنهاد می شود. 
- رواب�ط با نش�ریات: ارائه اخب��ار و اطالعات درباره 

سازمان در مطلوب ترین شرایط

- تبلیغ محصول: تالش ه��ای حمایتی جهت تبلیغ 
محصوالت خاص

- روابط ش�رکت: افزایش آگاهی از شرکت از طریق 
روابط داخلی و خارجی

- اعم�ال نف�وذ: برقراری ارتب��اط با قانونگ��ذاران و 
مس��ئوالن دولتی ب��رای حمایت یا رد ک��ردن قوانین و 

مقررات
- مش�اوره: ارائه توصیه به مدیریت در مورد مس��ائل 
عمومی و جایگاه و وجهه ش��رکت در ش��رایط مناسب یا 

بحرانی. 

برترین مشاوره روابط عمومی

نوشدارو

موبایل رده باالی اپل احتماال »آیفون X« نام خواهد داشت

 چه کارهایی را باید پیش از ساعت
 ۸ صبح انجام دهیم؟ )بخش اول(

تغییر عادات صبحگاهی کار آس��انی نیست، اما می تواند 
جلوه دیگری از زندگی را به ش��ما نش��ان دهد و شما را در 
مسیر بی وقفه موفقیت قرار دهد. به گزارش زومیت، زندگی 
پرمشغله امروزه، باعث می شود حس کنیم حرکت به سمت 
رؤیاها و اهداف مان غیر ممکن است. به خصوص اگر خانواده 
و شغل تمام وقت داشته باشید، کار سخت تر می شود. پس 
چطور می توانید پیشرفت کنید؟ اگر به صورت هدفمند برای 
بهبود و پیشرفت خود برنامه ریزی نکنید، همه زمان تان را 
در روزمرگی ها از دس��ت می دهید. پی��ش از آنکه به خود 
بیایید، خسته، فرسوده و پیر می شوید و متعجب می مانید 
که چطور هم��ه عمرتان را ازدس��ت  داده اید. همانطور که 
پروفسور هارولد هیلد می گوید: »شما در حسرت فرداهای 
نیامده اید و متوجه نیستید که دیروزهای تان چیزی به جز 
روزهای پوچ و خالی نیست.« در مورد زندگی تان دوباره فکر 
کنید و تنها به زن��ده  بودن قناعت نکنید. هدف این مقاله 
این است که با به چالش کشیدن شما، به شما کمک کند 
رویکرد کلی زندگی تان را بار دیگر مرور کنید و به سادگی به 
اصول اولیه زندگی بازگردید. متأسفانه زندگی اغلب مردم، 
با حواشی، مسائل غیر ضروری و ناسازگاری ها پر شده است. 
آنه��ا فرصت نمی کنند به چیزی پ��ر مفهوم و معنادار فکر 

کنند. درواقع، آنها فقط زنده هستند. شما چطور؟ 
وقتی به اطراف مان ن��گاه می کنیم، می بینیم که عده 
کمی از مردم، خودش��ان زمام زندگی ش��ان را در دست 
گرفته اند و بس��یاری از جوانان امروز، ای��ن روند را ادامه 
می دهند، چون این سبک زندگی، تنها جهان بینی است 
ک��ه برای آن آم��وزش  دیده اند. با این وج��ود، کیفیتی از 
خودآگاهی جمعی وج��ود دارد که به کمک آن می توان 
در کنار ساعت های طوالنی کار و زندگی پرمشغله، بازهم 
هرلحظه از روزتان را زندگی کنید. شما طراح سرنوشت 
خودتان هستید. شما مسئول زندگی تان هستید. خودتان 
تصمی��م می گیرید یا ب��ه بیانی بهتر، بای��د بتوانید برای 
خودتان تصمیم بگیرید، چراکه اگر شما این کار را نکنید، 
فرد دیگری برای تان تصمیم خواهد گرفت. با این عادات 
صبحگاهی، زندگی شما به سرعت تغییر می کند. ممکن 
است فهرس��تی طوالنی به نظر برسد، ولی کامال ساده و 

دست یافتنی است.
- از خواب بیدار شوید.

- تمرکز کنید.
- بلند شوید و حرکت کنید.

- مواد غذایی مناسبی به بدن تان برسانید.
- آماده شوید.

- انگیزه های تان را بیابید.
- هدف تان را مشخص کنید.

- کاری انجام دهید که شما را روبه جلو سوق دهد.
حداقل 7 ساعت خواب مفید داشته باشید

بگذارید با این حقیقت روبه رو ش��ویم؛ خواب مفید به 
اندازه غذا خوردن و آب نوشیدن ضروری است. بااین حال 
اغلب مردم به اندازه کافی نمی خوابند و بالطبع، عوارض و 

مشکالت ناخوشایندی را تجربه می کنند. 
بنیاد ملی تحقیق��ات آمریکا می گوی��د حداقل ۴۰میلیون 
آمریکای��ی از اختالالت بی خوابی )که به ۷۰ دس��ته تقس��یم 
می ش��وند( رنج می برند. ۶۰درصد از بزرگساالن و ۶۹درصد از 
کودکان، در طول یک هفته بیش از یک بار مشکالت بی خوابی یا 
بدخوابی را تجربه می کنند. عالوه بر این، ۴۰درصد از بزرگساالن، 
احساس خواب آلودگی روزانه را مشکلی جدی در فعالیت های 
کاری خود ذکر می کنن��د. ۲۰درصد از این افراد می گویند در 

طول یک هفته، حداقل چند شب بی خوابی داشته اند. 
در نظر داشته باش��ید که خواب کافی، نتایج متعددی در 

پی دارد: 
- افزایش حافظه

- افزایش عمر
- کاهش زودرنجی و عصبانیت

- افزایش خالقیت
- افزایش تمرکز و توجه

- کاهش چربی و عضله سازی  )در کنار ورزش(
- استرس کمتر

- کاهش وابستگی به محرک هایی مثل کافئین
- کاهش ریسک سوانح

- کاهش ریسک ابتال به افسردگی
و هزاران مورد دیگر که با جست وجو در گوگل به راحتی 
آنها را خواهید دید. اگر نتوانید خواب را در اولویت  اصلی 
خود قرار دهی��د، مطالعه ادامه این مقاله، کامال بی فایده 
اس��ت. اگر ش��ب دیر خوابیده باشید، س��حرخیزی چه 
فایده ای می تواند داشته باشد؟ شما نمی توانید روزتان را 
ادام��ه دهید، مگر اینکه از محرک هایی مثل قهوه کمک 
بگیرید که البته این روش هم راه  حلی دائمی نیست و در 
بلندمدت س��المتی شما را به خطر می اندازد. درحالی که 

هدف ما این است که به یک ثبات بلندمدت برسیم. 
نیایش و مدیتیشن 

پس ازاینک��ه از یک خواب س��الم و آرام بیدار ش��دید، از 
نیایش و مراقبه برای هدایت خود به س��مت مثبت زندگی 
کمک بگیرید. ش��ما روی هر چی��زی تمرکز کنید، همان 
کیفی��ت را در زندگی خود گس��ترش می دهی��د. نیایش و 
مراقبه به شما کمک می کند که به خاطر همه نعمت هایی 
که در اختیار دارید، خشنود و سپاسگزار باشید. سپاسگزاری 
و قدردانی از تفکر عمیق و ژرف ناشی می شود. هنگامی که 
ش��ما ازنقطه نظر وفور به دنیا ن��گاه می کنید، می بینید که 
فرصت ها و امکانات بی حدوحصری پیش روی شما قرار دارد. 
ما انسان ها شبیه کهربا هستیم؛ هنگامی که از داشته های تان 
سپاس��گزار باشید، خوبی ها و مثبت های بیشتری به سمت 
خود جذب می کنید و قدردانی جاری می شود. سپاسگزاری 
می تواند مهم ترین کلید موفقیت باش��د. مثل های قدیمی 
می گوین��د قدردانی م��ادر تمام فضایل اس��ت. اگر هر روز 
صبح خود را در فضایی از قدردانی و شکرگزاری قرار دهید، 
بهترین وجوهی را که جهان ارائه می دهد، جذب می کنید. 

ادامه دارد... 
INC :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارت آپ: رژتک
rozhtec. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: فناوری اطالعات

توضیح بیشتر: 
آنالی�ن  رزرو  س�امانه  نخس�تین 

خدمات زیبایی و آرایشی در ایران.

رزرو خدمات زیبایی

معرفیاستارتآپ

براس��اس اطالعات و اخباری که تاکنون منتشر شده، 
تقریب��ا اطمین��ان داریم که اپل س��ه نس��خه مختلف از 
تلف��ن همراه خود را به بازار معرفی خواهد کرد که طبق 
ش��ایعات قبلی، شامل آیفون 7S و آیفون 7S پالس در 

کنار مدل رده باالی آیفون 8 خواهد بود. 
به گزارش دیجیاتو، حال اما یک توسعه دهنده نرم افزار 
iOS ب��ه نام »اس��تیون تروتون اس��میت« خبر می دهد 
که اطالعات موجود در نس��خه نهایی iOS 11 )که روز 

گذشته فاش ش��د( به وجود یک مدل آیفون با نمایشگر 
OLED بدون حاشیه اش��اره دارد که  »آیفون  X« نام 

خواهد داشت. 
وی همچنی��ن اظه��ار داش��ته ک��ه دو م��دل دیگر با 
نمایش��گرهایLCD، آیفون 8 و آیفون 8 پالس خواهند 
 S ب��ود و اپل این بار از عرضه مدل های جدید با پس��وند
خ��ودداری خواهد کرد. این در حالی اس��ت که پیش از 
این تصور می شد نسخه مخصوص دهمین سالگرد عرضه 

آیفون، »آیفون 8« یا  »آیفون ادیشن« نام خواهد داشت. 
الزم به ذکر اس��ت که اپل می تواند به راحتی اطالعات 
موجود در نس��خه جدی��د سیس��تم عامل موبایل خود را 
پیش از عرضه تغییر داده و اس��م دیگری برای تلفن های 
هوش��مند خود انتخاب کن��د. از همی��ن رو باید منتظر 
بود و دید که کمپانی س��اکن کوپرتینو، در مراس��م روز 
سه ش��نبه چه نامی را ب��رای محصول 1۰۰۰ دالری خود 

اعالم خواهد کرد. 

برای مطالعه 7۸2 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: موفقیت در برنام��ه روابط عمومی 
معموال س��خت و زمانبر اس��ت، اما می توان با راهکارهایی 
ساده با هدف برندینگ یا حتی افزایش فروش، فعالیت های 
تأثیر گ��ذاری در این زمین��ه انجام داد. برخورد مناس��ب با 

مشتری یکی از قدیمی ترین و مؤثرترین فعالیت های روابط 
عمومی اس��ت. ای��ن امر موجب وفاداری مش��تری و تبلیغ 
دهان به دهان برای ش��ما می شود. فرستادن هدیه و کارت 
به مناس��بت های گوناگون و درج آنها در سایت شرکت نیز 
بسیار مؤثر است. دوستی با خبرنگاران نیز بسیار پر اهمیت 
اس��ت و در زمان الزم موجب خواهد ش��د آنها به نفع شما 

مطالب��ی را درج کنند. اخبار رقب��ا و صنعت خود را هر روز 
پیگیری و سعی کنید در رسانه ها حضور داشته باشید. گاهی 
به صورت رپرتاژ آگهی و گاهی هم به بهانه های خبری. تکرار 
نام شما در رسانه ها مهم است. همواره از مشتریان، کارکنان، 
رس��انه ها، منتقدان و... تشکر کنید. تأثیر قدردانی کردن از 

دیگران قابل سنجش نیست. 

برنامه روابط عمومی

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت متوس�ط هس�تم و قصد دارم یک برنامه روابط عمومی اجرا کنم، اما در این خصوص ایده 
مشخصی ندارم و ابعاد این کار را به درستی نمی شناسم. اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )۱۳(
تو چه کار فوق العاده ای می کنی؟ 

در سه ش��ماره قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه 
بازاریاب��ی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اش��اره 
کردم و درباره نخستین نکته برای موفقیت در بازاریابی 
توضیحاتی دادم. در این قس��مت می خواهم به س��ایر 

نکات مهم در بازاریابی بپردازم. 
دوم: کاال ی��ا خدماتی که می خ��وای ارائه کنی چه 
مزیتی داره که این مزیت تو ش��رکت رقیب نیست. تو 
چه کار فوق العاده ای می کنی. مثلن میای بستنی تولید 
می کنی. بستنی شرکت تو چه مزیت و برتری نسبت به 
بس��تنی های بازار داره که روی اون تمرکز کنی و مانور 
بدی. اگر آیس پک موفق ش��د ب��ه خاطر مزیت رقابتی 
در بازار بستنی بود واال صدها فروشگاه بستنی فروشی 
وجود داشت. اگر تو سوپرمارکت تو محله ات باز کردی 
باید برای بازار کاالهات به فکر یه مزیت رقابتی باش��ی. 
چیزی داشته باشی که دیگران نداشته باشند. واال مثل 
بقیه می ش��ی. مثال می تونی اعالم کنی که لبنیات این 

فروشگاه با 1۰درصد تخفیف ارائه می شه. 
س�وم: باید بدون��ی با چه ادبیاتی با مش��تری حرف 
بزنی. زبان مش��تری رو با شناسایی بازار هدف می تونی 
به دست بیاری. کلمات و جمالت پویای منش و رفتار و 
شخصیت شماست. این رو همه باید بدونن اگه بازاریاب 
هستی یا کارشناس ارشد فروش یا مدیرعامل یه شرکت 
تولی��دی ی��ا خدماتی فرقی ن��داره. یه جمل��ه می تونه 
میلیون ها یا میلیاردها تومن به تو سود یا ضرر برسونه. 
روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته بود 
و کاله و تابلوی��ی را درکنار پایش ق��رار داده بود. روی 
تابلو خوانده می شد:»من کور هستم لطفا کمک کنید. «

روزنامه نگارخالقی از کنار او می گذشت. نگاهی به او 
انداخت. فقط چند س��که در داخ��ل کاله بود. او چند 
سکه داخل کاله انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه 
بگی��رد تابل��وی او را برداش��ت، آن را برگرداند و اعالن 
دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و 

آنجا را ترک کرد. 
عص��ر آن روز، روزنامه ن��گار به آن محل برگش��ت و 
متوجه شد که کاله مرد کور پر از سکه و اسکناس شده 
است. مرد کور از صدای قدم های او، خبرنگار را شناخت. 

از او پرسید که روی تابلو چه نوشته است؟ 
روزنام��ه نگار جواب داد: » چیز خاص و مهمی نبود، 
من فقط نوش��ته ش��ما را به ش��کل دیگری نوشتم« و 
لبخن��دی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت 
ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی خوانده 
می ش��د:» امروز بهار اس��ت، ولی م��ن نمی توانم آن را 

ببینم.«
چه�ارم: ابزار ه��ای ارتباطی تو برای رس��وندن پیام 
ش��رکت یا فروش��گاه تو چی ها هس��تند؟ باید از همه 
رس��انه ها به شکل درستش اس��تفاده کنی. اصغر آقای 
محله ما سال هاست اتوشویی داره. تو این بیست سالی 
که من می شناس��مش هیچ پیش��رفتی نداشته و کار و 
کاسبی اش پولس��از نبوده. می دونی واس��ه چی؟ واسه 
اینکه با ابزارهای ارتباطی کامال ناآشناس��ت. نه روزنامه 
رو می شناسه، نه با کاتالوگ ارتباطی داره و نه ابزارهای 

دیجیتال رو می شناسه. 
ه��ر کاالی��ی و هر محصول��ی یه ب��ازاری داره و هر 
محصولی مش��تری خاص خودش��و داره. کسی که تو 
زمین��ه اس��باب بازی بچه ها کار می کنه ب��ازار هدف و 
مشتری هدف اون با کس��ی که در زمینه گوشی های 
موبای��ل کار می کن��ه فرق داره. پس نمی ش��ه یه بازار 
و یه ش��یوه بازاریابی رو معرفی ک��رد؛ هر محصول یه 
بازار مش��خص داره و همون بازار ده ها و صدها ش��یوه 

بازاریابی داره. 
اگ��ر مثال ت��و داری اس��باب بازی تولی��د می کنی به 
ش��کل های مختلف می تونی بازاریاب��ی بکنی. به چند 

مورد از اونا اشاره می کنم: 
- تو مجله کودک و نوجوان تبلیغات کنی. 

- با یه کیف  س��ازی قرارداد ببندی و روی کیف آرم 
شرکت خودتو حک کنی.

 - ی��ه مجله ی��ا خبرنامه زیبا برای مه��د کودک ها و 
پیش دبستانی ها درست کنی.

- جشن های کودکانه تو محله و منطقه برگزار کنی و 
محصوالت خودتومعرفی کنی. 

- با یه برنامه ک��ودک و نوجوان در تلویزیون قرارداد 
تبلیغاتی ببندی.

- یه س��ایت کودک ونوجوان با عکس ها و فیلم های 
دیدنی به نام شرکت خودت راه اندازی کنی. 

- به مدرسه های ابتدایی اعالم کنی که به دانش آموزان 
برتر و ممتاز از محصوالت شرکت هدیه می دی.

با یه ش��رکت تولید بس��تنی قرارداد همکاری امضا 
کنی تا بتونی روی جلد بس��تنی تبلیغ کنی. این کارا 
را رو می گ��ن کارای بازاریابی و هر کی بتونه تو کارای 
بازاریابی خالق تر باش��ه و طرح های نوآورانه تر داش��ته 
باشه می تونه مشتری بیشتری برای محصوالت کسب 

کنه.

تختهسیاه

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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