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تأکید وزیر راه و شهرسازی بر ایستادگی در برابر سوداگران 

کژراهه انبوه سازی 
در شهرها

فرصت امروز: عباس آخوندی روز ش��نبه در مراس��م تودیع و معارفه معاون شهرسازی و معماری با طرح این 
س��وال که »مگر با خانه س��اختن در بیابان مسئله حاشیه نش��ینی، بازآفرینی و بافت های فرسوده حل می شود؟« 
گف��ت: هم اکنون در مقطعی قرار داریم که باید بلند صحبت کنیم؛ این صحبت کردن ها بس��یار پرهزینه اس��ت، 
من دو بار تاکنون اس��تیضاح ش��ده ام و اصال برایم مهم نیس��ت. عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: وقتی روبه روی 

سوداگران شهری می ایستید هزینه دارد. ما آمده ایم که هزینه بدهیم. وزیر راه و شهرسازی...

 تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد
از رتبه نازل ایران در شاخص سرمایه انسانی خبر می دهد

ایران کجای جهان ایستاده است؟ 
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بازرسی های بانک مرکزی نشان می دهد

بانک ها نرخ سود را رعایت می کنند

برای شروع کسب و کارتان به این 20 پرسش پاسخ دهید
نگاهی به کمپین  های تبلیغاتی برتر دنیا

استراتژی خروج از استارت آپ را آماده کنید
بهبود بازاریابی و فروش با افزایش اعتماد کاربران

بازاریابی مبتنی بر رابطه
اهداف، انواع و عوامل مؤثر بر بسته بندی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

دامنه گوگل 20 ساله شد

یادداشت

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیأت رئیسه اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 راه خروج از بن بست
پروژه های نیمه تمام

موض��وع  ک��ه  سال هاس��ت 
واگ��ذاری پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی مطرح است، 
اما تاکنون این امر اتفاق نیفتاده 
اس��ت. اگر قرار بود این کار به 
قاعده انجام ش��ود، برای اینکه 
دول��ت بتوان��د اش��تغال ایجاد 
کن��د، از مح��ل بودجه عمرانی 
می شد منابعی را در نظر گرفت 
ک��ه هم رونق اقتص��ادی ایجاد 
شود و هم اشتغال تازه به وجود 
بیاید. در حال حاضر دلیل باقی 
 مان��دن بس��یاری از پروژه های 
نیم��ه تم��ام، ع��دم پرداخ��ت 
بدهی ها و عدم وجود نقدینگی 
است. تقدم و تاخر یا به عبارتی 
از  برخ��ی  در  اولویت بن��دی 
کارها می تواند مثمرثمر باش��د 
و در ای��ن موض��وع می توان��د 
رون��ق اقتص��ادی ایج��اد کند. 
متأس��فانه بیش��تر پروژه ه��ای 
نیمه تم��ام توجی��ه اقتص��ادی 
ندارند. بس��یاری از آنها نه تنها 
کارشناس��ی نبوده، بلکه از نظر 
اجرایی شدن و ساختار فنی نیز 
زیر ذره بین بوده و قابلیت اجرا 
نداشته اند. مادامی که مطالبات 
بخش خصوص��ی  پیمان��کاران 
پرداخت نشود، آنها روز به روز 

شد.  خواهند  ناتوان تر 
3هنگامی که...
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زمانـی که قیمت نفت در سـال 2014 ناگهـان به بیش از 100 
دالر در هر بشـکه رسـید، مطالعه صنـدوق بین المللی پول 

نشان داد که عوامل جانبی عرضه مانند ظهور شیل 
و فناوری های جدید نیروی کلیدی برای ...

 آمادگی خودروسازان
برای پایان عصر نفت



در حالی که همواره تصور می شده ایران 
به لحاظ ش��اخص سرمایه انسانی در میان 
کشورهای منطقه و جهان وضعیت خوبی 
دارد، اما تازه تری��ن گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد درباره شاخص سرمایه انسانی نشان 
می ده��د که ای��ران در میان 130 کش��ور 
جهان در رتبه 104 و در میان 12 کش��ور 
خاورمیانه در جایگاه یازدهم ایستاده است.  
مجم��ع جهانی اقتصاد به تازگی گزارش��ی 
را درباره رتبه کش��ورهای جهان به لحاظ 
شاخص »سرمایه انسانی« در سال 2017 
منتش��ر کرده و 130 کشور جهان را مورد 
بررسی قرار داده است. ایران در این مطالعه 
با کس��ب امتیاز 54.97 از 100، رتبه 104 
را از لحاظ شاخص سرمایه انسانی در بین 
130 کش��ور به خود اختص��اص داده و در 
مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیز از بین 
12 کش��ور مورد مطالع��ه در رتبه 11 قرار 
گرفته اس��ت.  کش��ورهای نروژ، فنالند و 
سوئیس در س��ال 2017 از لحاظ شاخص 
سرمایه انس��انی، جایگاه اول تا سوم جهان 
را به خود اختصاص داده اند و کش��ورهای 
آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند، س��وئد، 
اس��لوونی و اتریش به ترتیب در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. ایران در این رتبه بندی 
حتی در مقایسه با کشورهای کم درآمدتری 
مانند تاجیکستان، فیلیپین، غنا و کامرون 
نیز امتیاز کمتری کس��ب کرده و طبیعتاً 
جایگاه��ی پایین تر از آنها به دس��ت آورده 

است. 

مجمع جهانی اقتصاد )داووس(
و  س��رد  منطق��ه ای  ن��ام  داووس 
ک��ه  اس��ت  س��وئیس  در  کوهس��تانی 
 اج��الس س��االنه مجمع جهان��ی اقتصاد  
ب��ا    )world economic forum(
حض��ور رهب��ران سیاس��ی و نخب��گان 
اقتصادی کش��ورهای مختل��ف جهان در 
آن برگزار می ش��ود و تح��ت تأثیر محل 
برگ��زاری آن ب��ه ن��ام اج��الس داووس  

)Davos( نیز مشهور شده است. 
رم��ان  وق��وع  مح��ل  ک��ه  داووس 
»کوهس��تان سحرآمیز« نوش��ته توماس 
مان، نویس��نده آلمانی برنده نوبل ادبیات 
نیز اس��ت، اکن��ون در س��طح جهان به 
برگ��زاری اجالس س��االنه مجمع جهانی 
اقتصاد ش��هره اس��ت. این نهاد، بنیادی 
غیردولتی و بین المللی در ژنو س��وئیس 
است که در س��ال 1971 توسط کالوس 
ش��واب تأسیس ش��د و ش��هرت خود را 

مدیون اجالس ساالنه  در داووس است. 

شاخص سرمایه انسانی
نخستین گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
درباره ش��اخص س��رمایه انسانی در سال 
2013 منتش��ر ش��د و ای��ن چندمی��ن 
گزارشی اس��ت که این بنیاد در این باره 
منتش��ر می کند. به اعتقاد مجمع جهانی 
اقتصاد، در قرن بیست و یکم »استعداد«، 
عامل اصلی نوآوری، رقابت پذیری و رشد 
خواه��د بود و نه س��رمایه. وقتی صحبت 
از »عوام��ل مؤثر در توس��عه اقتصادی« 
کشورها به میان می آید، عوامل متعددی 
چ��ون حض��ور ش��رکت های چندملیتی، 
توس��عه زیرس��اخت ها یا دسترس��ی به 
فناوری ه��ای روز دنیا بالفاصله در اذهان 
نق��ش می بندند؛ عواملی که اگرچه کاماًل 
تأثیرگذار هستند اما هیچ یک را نمی توان 

ریشه ای و حیاتی به شمار آورد. 
ب��ه عقیده کارشناس��ان مجمع جهانی 
اقتص��اد، ام��روزه هی��چ عامل��ی به اندازه 
»آموزش و مهارت های نیروی انس��انی« 
)ب��ه عبارت��ی تقویت س��رمایه انس��انی( 
نمی توان��د ب��ه رش��د و توس��عه اقتصاد 
یک کش��ور کمک کند. حت��ی به جرأت 
می توان گفت عامل »س��رمایه انس��انی« 
تنه��ا عام��ل مس��تقل مؤثر در توس��عه 
اقتص��ادی کشورهاس��ت و دیگ��ر عوامل 
ب��ه آن وابس��ته اند. اگر سیاس��ت گذاران 
کش��ورها به این درک برسند که نیروی 
انس��انی ماه��ر و تعلیم دیده هر کش��ور 
درواقع سرمایه انس��انی آن کشور است، 
هزینه ه��ای بعض��اً گ��زاف صرف ش��ده 
در ح��وزه آموزش وپ��رورش همگان��ی و 
آموزش فنی وحرفه ای را نیز به چشم یک 

سرمایه گذاری بلندمدت خواهند دید. 
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد در تازه ترین 
گ��زارش خود در مورد وضعیت س��رمایه 

انس��انی در کش��ورهای مختل��ف جهان 
تأکید کرده اس��ت که با وجود پیشرفت 
روزاف��زون فن��اوری، همچن��ان بخ��ش 
قابل توجهی از ذخیره س��رمایه انس��انی 
جهان بالاستفاده مانده است، به طوری که 
در ح��ال حاض��ر تنها 62درص��د از این 
س��رمایه م��ورد بهره ب��رداری کامل قرار 
گرفته اس��ت. به بیان بهت��ر، این واقعیت 
که حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان 
نیز نتوانس��ته اند در ای��ن مطالعه نمره ای 
باالتر از 80 را کسب کنند به خوبی نشان 
می دهد که از نظر مجمع جهانی اقتصاد، 
جهان هنوز راه درازی تا بهره گیری کامل 
از س��رمایه انس��انی خود در پیش دارد. 
این مجمع بر این باور اس��ت که شاخص 
س��رمایه انس��انی نش��ان می ده��د همه 
کش��ورهای جهان، از کشورهای ثروتمند 
گرفته تا کش��ورهای فقیر، باید س��رمایه 
انس��انی خود را بهینه س��ازی کرده و به 
دنبال الگو های جدید انس��ان محور برای 

رشد اقتصادی باشند. 

وضعیت ایران در 4 شاخص 
زیرمجموعه سرمایه انسانی

مجم��ع جهان��ی اقتصاد ب��رای برآورد 
چه��ار  از  انس��انی  س��رمایه  ش��اخص 

زیرشاخص متمایز استفاده کرده است: 
 )Capacity(  زیرش��اخص ظرفیت *
که س��طح کنونی تحصی��الت گروه های 
سنی مختلف را ش��امل می شود و امتیاز 
ای��ران در این زیرش��اخص 66.78 بوده 

است. 
* زیرش��اخص اس��تقرار نی��روی کار  
)Deployment(  ک��ه به کارگی��ری و 
انباش��ت مهارت های کارکنان در محیط 
کار را مدنظ��ر قرار می دهد و امتیاز ایران 

در این زیرشاخص 40.50 بوده است. 
 )Development(  زیرشاخص توسعه *
که به کمیت و کیفی��ت برنامه های در حال 
اجرا به منظور گسترش آموزش های عمومی 
و مهارتی برای محصالن و جمعیت »در سن 
کار« مربوط می ش��ود و امتی��از ایران در این 

زیرشاخص 67.03 بوده است. 
چگونگ��ی  زیرش��اخص   *
تخصص��ی  مهارت ه��ای  از   اس��تفاده 
 )Know-How( که با وس��عت و عمق 
اس��تفاده از مهارت ه��ای تخصص��ی در 
محی��ط کار ارتباط دارد و امتیاز ایران در 

این زیرشاخص 45.58 بوده است. 
در واقع، سرمایه انس��انی ایران از نظر 
ظرفیت در رتبه 76، از لحاظ اس��تقرار و 
به کارگیری در رتبه 128، از نظر توس��عه 
در رده 54، از لح��اظ کاردان��ی در رتبه 
101 و در مجموع با اس��تفاده از نزدیک 
به 55 درصد از س��رمایه انسانی خود در 
رتبه 104 قرار گرفته اس��ت. امتیاز ایران 
در این چهار زیرش��اخص نشان می دهد 
ک��ه از لح��اظ دارا بودن نیروی انس��انی 
تحصیلک��رده، ایران در س��طحی نزدیک 
ب��ه متوس��ط ق��رار دارد و رون��د کنونی 
آموزش در ای��ران نیز به رغم مش��کالت 
غیرقابل انکارش می تواند در آینده جایگاه 
کش��ور در زمینه سرمایه انسانی را بهبود 
بخش��د. در مقابل، اس��تفاده مناس��ب از 

ظرفیت های نیروی کار، امری اس��ت که 
به ش��دت مغفول مانده و در صورت ادامه 
این روند ش��اید بهبود مستمر اشتغال و 
بهره وری در بخش ه��ای مختلف اقتصاد 
ایران به یک آرزوی دس��ت نیافتنی بدل 
شود، کما اینکه جایگاه بسیار نازل ایران 
در ای��ن دو زیرش��اخص، خ��ود به منزله 
هشداری جدی برای اقتصاد کشور است. 
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
ح��دود 57.1 میلی��ون نف��ر از جمعیت 
80.3 میلی��ون نفری ایران در س��ن کار 
ق��رار دارند؛ نرخ مش��ارکت نی��روی کار 
38.2درص��د، نرخ بی��کاری 11.1درصد، 

متوس��ط تحصیل هشت س��ال، میانگین 
س��نی نزدی��ک ب��ه 30 س��ال و امید به 
زندگی س��الم 66 سال اس��ت. از طرفی 
34.4درصد از جمعیت جوان کش��ور نه 
ش��اغل هستند و نه مش��غول تحصیل یا 
گذران��دن دوره های مهارت��ی. همچنین 
س��رانه تولید ناخالص داخل��ی بر مبنای 
ق��درت خری��د 16 ه��زار دالر و تولی��د 
ناخالص داخلی به ازای هر نفر نیروی کار  
)بر مبنای قدرت خرید( نیز 57 هزار دالر 

برآورد شده است. 

وضعیت جهان در شاخص سرمایه 
انسانی

در گزارش س��االنه مجمع جهانی اقتصاد، 
کش��ورهای نروژ، فنالند، س��وئیس، آمریکا، 
دانمارک، آلمان، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و 
اتریش به ترتیب 10 کشور نخست جهان از 
نظر سرمایه انسانی برآورد شده اند. همچنین 
در بین 14 کش��وری که کمتر از 50 درصد 
س��رمایه انسانی خود را اس��تفاده می کنند، 
کشورهای مالی، اتیوپی، سنگال، موریتانی و 
یمن قرار دارند و به ترتیب رتبه های 126 تا 
130 رتبه بندی را به خود اختصاص داده اند. 
گزارش س��ال 2017 می��الدی مجمع 
جهانی اقتصاد نش��ان می ده��د که تنها 
25 کش��ور از 70درصد یا بیشتر سرمایه 
انس��انی بهره می گیرن��د. همچنین اکثر 
کش��ورها از 50 ت��ا 70درص��د س��رمایه 
انسانی خود بهره برداری می کنند و ایران 
نیز در این بین، از نزدیک به 55 درصد از 
سرمایه انسانی خود استفاده کرده است. 
ای��ران در نخس��تین گ��زارش مجمع 
جهانی اقتصاد که در سال 2013 درباره 
شاخص سرمایه انسانی منتشر شد، رتبه 
94 را به دس��ت آورد، در س��ال 2016 با 
امتی��از 64 درص��د در جای��گاه 85 قرار 
گرف��ت و اینک در س��ال 2017 از میان 
130 کش��ور جهان در رتبه 104 جهان 

ایستاده است. 

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رتبه نازل ایران در شاخص سرمایه انسانی خبر می دهد

ایران کجای جهان ایستاده است؟ 
دریچه

رشد صنعت چگونه مثبت شد؟ 
ب��رآورد مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد 
اگر صنایعی که نس��بت به س��ال 1390 زیر ظرفیت 
تولید می کنند، تولید خود را به س��طح تولید س��ال 
1390 برس��انند، باعث رشد 6درصدی بخش صنعت 
خواهند ش��د.  مقایسه ش��اخص مقدار تولید بخش 
صنعت نش��ان می دهد این شاخص در زمستان سال 
1395 به رقم ش��اخص در سال 1390 رسیده است. 
این موضوع نش��ان می دهد تولید بخش صنعت پس 
از س��پری ش��دن دوره رکود پنج ساله به سطح قبلی 
خود در س��ال 1395 رسیده اس��ت.  با این حال، با 
توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر 
و با توجه به پرشدن ظرفیت های خالی بخش صنعت 
رش��د قابل توجهی برای سال های آتی در این بخش 
چندان مورد انتظار نخواهد بود.  ش��اخص کل تولید 
کارگاه های ب��زرگ صنعتی در س��ال 1395 تقریبا به 

سطح سال 1390 )99.3( رسیده است. 
با این حال، بررسی رشد زیربخش های صنعت حاکی 
از آن است که این عدم تغییر به طور متوازن رخ نداده و 
در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش های 
بخش صنعت حاصل ش��ده است.  در این میان، از 24 
زیربخش صنعت تنها 10 بخش در سال 1395 نسبت 
به س��ال 1390 رش��د داشته اند که بیش��ترین رشدها 
مربوط به زیربخش های تولید دارو، تولید آشامیدنی ها و 
مواد غذایی بوده است؛ ضمن اینکه از 14 زیربخشی که 
رشد منفی داشته اند، هفت زیربخش بیش از 20درصد 
رشد منفی داشته اند که این موضوع وضعیت وخیم این 
صنایع را در س��ال 1395 نسبت به سال 1390 نشان 

می دهد. 
همچنی��ن س��هم پایین این بخش ها در ش��اخص 
کل صنعت باعث ش��ده اس��ت که رش��د منفی این 
زیربخش ه��ا تاثی��ر چندان��ی بر رش��د کل��ی بخش 
صنعت نگ��ذارد. به طور کلی بیش��ترین تاثیر مثبت 
بر ش��اخص کارگاه های بزرگ صنعت��ی در این دوره 
مربوط به زیربخش های تولید محصوالت ش��یمیایی، 
صنای��ع غذایی و فلزات اساس��ی بوده اس��ت. ضمن 
اینکه بیش��ترین تاثیرپذیری منفی این ش��اخص نیز 
از زیربخش های وس��ایل نقلیه موت��وری و کانی های 

غیرفلزی بوده است. 
برآوردها نش��ان می دهد اگر صنایعی که نسبت به 
س��ال 1390 زیر ظرفیت تولید می کنند، تولید خود 
را به س��طح تولید س��ال 1390 برسانند، باعث رشد 

6درصدی بخش صنعت خواهند شد. 

اقتصاد کالن

سهم 85درصدی دولت و بخش عمومی در اقتصاد
 چرا اقتصاد ایران

به خانه تکانی نیاز دارد؟ 
اقتصاد امروز ایران بدون تردید نیازمند تحول بنیادین 
و جه��ش س��اختاری اس��ت ک��ه در این می��ان دولت، 
بخش خصوصی و نهادهای پش��تیبان و حاکمیتی بیش 
از هر زمان دیگری نیازمن��د خانه تکانی و تعریف مجدد 

هستند. 
به گزارش خبرآنالین، در دنیای امروز کمتر کسی پیدا 
می شود که به اقتصاد آزاد اعتقاد نداشته باشد. راهی که 
کشورهای در حال توسعه برای حرکت از بازارهای دولتی 
به آزاد پیموده اند، می تواند به عنوان یک الگوی مطمئن و 
امتحان پس داده شده مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. 
از قدیم االیام گفته اند که دولت تاجر خوبی نیست؛ به این 
معنا که اگر دولت ها می توانس��تند تجارت خوبی داشته 
باشند، بسیاری از کشورها تالش نمی کردند اقتصاد دولتی 
خود را به اقتصاد آزاد و خصوصی سازی تبدیل کنند. این 
در حالی اس��ت که در مورد ام��ور حاکمیتی باید به طور 

انحصاری در اختیار دولت ها باشد. 
تجرب��ه نش��ان داده که بهتر این اس��ت ک��ه دولت از 
اقتصاد خارج ش��ده و امور را ب��ه بخش خصوصی واقعی 
بس��پارد؛ چراکه در بخش خصوصی منافع��ی وجود دارد 
که بهره وری، کارآمدی و . . . را به همراه خواهد داش��ت. 
متاس��فانه در اقتصاد دولتی حق انتخ��اب مردم محدود 
می شود، هزینه هایی به آنها تحمیل می شود که مستحق 
آن نیس��تند و مالیات هایی پرداخ��ت می کنند که نباید 

پرداخت کنند. 
در آن س��وی میدان، مدیران دولتی حتی اگر اش��تباه 
هم بکنند، به جای مواخذه ش��دن ی��ا تالش برای اصالح 
و کارایی بیش��تر، در بعضی مواقع رش��د و ارتقا هم پیدا 
می کنند. در این شرایط آنچه به راحتی قابل دیدن است، 
این اس��ت که در این سیس��تم موفقیت مدیران دولتی، 
تابعی از نظر مردم یا مصرف کنندگان نیست، بلکه تابعی 

از نوع ارتباط و رضایتمندی مقامات مافوق است. 
با این تفاس��یر به نظر می رسد در اقتصاد ایران باید به 
سمتی برویم که زمینه کار و فعالیت بخش خصوصی در 
جامعه فراهم ش��ود. البته این فقط به معنای واردکننده 
نیست، بلکه بخش خصوصی به معنای مجموعه، افرادی 
را تشکیل می دهند و خواسته هایی دارند که با درخواست 

عده ای خاص یکسان نیست. 
کارشناس��ان می گویند با توجه ب��ه این موضوع که به 
تعداد افراد در جامعه تقاضا و س��لیقه وج��ود دارد، باید 
کاری کنی��م که مردم در جامعه احس��اس آزادی و حق 
انتخاب داش��ته باش��ند و به دنبال فعالیت اقتصادی که 
صالح می دانند، بروند. باید دقت کنیم که در یک اقتصاد 
آزاد، با سهم باالی بخش خصوصی اگر افراد اشتباه کنند، 
هزینه می پردازند و با آزمون و خطا سعی می کنند دفعات 
دیگر انتخاب بهتری داش��ته باشند، اما در اقتصاد دولتی 
اگر اش��تباهی هم ص��ورت بگیرد و میلیارده��ا تومان از 
بیت المال هدر برود هم کسی پاسخگو نیست، چه بسا در 

گذشته بارها و بارها شاهد چنین مواردی بوده ایم. 
بهترین ش��اخص ب��رای تعیین قدرت دول��ت، میزان 
مداخله آن در زندگی مردم اس��ت. امروزه ش��اهدیم که 
زیرساخت های اقتصادی در اختیار نهادهای عمومی است 
و نهادهای شبه دولتی در ایران نیز بسیار قوی هستند که 
بر همین اس��اس معموال با این محاس��به، سهم دولت و 
بخش عمومی در اقتصاد ایران حدود 85درصد و این خود 

گویای این حقیقت است که اقتصاد ایران بیمار است. 
در یک اقتصاد آزاد افراد در مورد نحوه سرمایه گذاری و 
مصرف کاالهای مختلف تصمیم گیری می کنند. در واقع 
این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت های اقتصادی و 
موفقیت های اقتصادی هستند. اقتصاد بازار یا آزاد امروزه 
در بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته دنیا به عنوان یک 
م��دل محوری مورد اس��تفاده قرار می گی��رد که مزایای 
بس��یاری دارد و می��ان آنها می توان ب��ه حرکت جریان 
س��رمایه ها و دارایی ها به س��مت بیشترین نرخ بازگشت 
سرمایه، توس��عه اقتصاد، افزایش فرصت رشد اقتصادی، 
بزرگ تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی، ارتباط جدی 
نظ��ام عرضه و تقاض��ا، ورود ایده های ن��اب اقتصادی به 
جامعه و س��اده بودن تبدیل کار زیاد، پش��تکار و تالش 
به س��رمایه فیزیکی و ثروت م��ادی، افزایش رقابت بین 
بنگاه های اقتصادی مختلف برای حداکثر کردن راندمان 
فعالیت اقتصادی توسط بنگاه های اقتصادی و همچنین 
فرصت باال برای جذب سرمایه گذاری های خارجی اشاره 

کرد. 
در این ش��رایط به نظر می رس��د چه دولت و چه سایر 
نهادهای حکومتی سرانجام روزی به این نتیجه خواهند 
رس��ید که باید موضوع خصوصی س��ازی واقعی را نه در 
ح��رف، بلکه در عم��ل اجرایی کنند ت��ا آرام آرام اقتصاد 
ایران به سمت رش��د و توسعه پایدار حرکت کند. اینکه 
بخواهیم اقتصاد را به سمت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد 
هدایت کنیم، به طور حتم نیازمند مقدماتی است که باید 
فراهم باشد. باید نهادهای الزم به وجود آیند و مقررات و 
قوانین��ی را در این حوزه ایجاد کنیم. ضمن اینکه اصالح 
فضای کسب وکار نیز جزو ملزومات است تا بتوانیم اقتصاد 
را به س��متی س��وق دهیم که تمام فعالیت ها در دست 

بخش خصوصی باشد. 
به  هر حال جهت گیری اقتصاد مهم است و نباید انتظار 
داش��ته باشیم که یک شبه مشکالت حل شود، بلکه باید 
همه مقدمات به صورت سیس��تمی آم��اده و مرحله به 
مرحله اجرا ش��ود تا اقتصاد کش��ور ما نیز مانند بسیاری 
از کش��ورهای موفق دنیا، اقتصاد پویا با فعالیت گسترده 
بخش خصوصی و نظ��ارت دولت تدبیرگ��ر و کارآمد در 

کشور حاکم و تثبیت شود. 
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آخون��دی  عب��اس  ام�روز:  فرص�ت 
روز ش��نبه در مراس��م تودی��ع و معارفه 
مع��اون شهرس��ازی و معم��اری با طرح 
این س��وال که »مگر با خانه س��اختن در 
بیابان مسئله حاشیه نشینی، بازآفرینی و 
بافت های فرس��وده حل می شود؟« گفت: 
هم اکن��ون در مقطعی قرار داریم که باید 
بلند صحبت کنیم؛ این صحبت کردن ها 
بسیار پرهزینه اس��ت، من دو بار تاکنون 
استیضاح شده ام و اصال برایم مهم نیست. 
عض��و کابینه دولت دوازدهم افزود: وقتی 
روبه روی س��وداگران ش��هری می ایستید 
هزینه دارد. ما آمده ایم که هزینه بدهیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: وقتی 
نظام شهرنشینی از قاعده خارج می شود، 
به این راحتی نیس��ت که با یک تصمیم 
دولتی به قاعده خود برگردد؛ ایران چند 
ده��ه با این مس��ئله درگی��ر خواهد بود. 
آخون��دی اضافه کرد: آنچ��ه ما هم اکنون 
می بینیم، فرس��ودگی ش��هرها از درون و 
حاشیه نش��ینی و بی انضباط��ی از بیرون 
است که اینها دو روی این حقیقت است 
که ما اساس��ا مفهوم ش��هر را از دس��ت 
داده ای��م. وزیر راه و شهرس��ازی گفت: از 
هر جهت که به ش��هر تهران نگاه کنیم، 
نبود تعادل را مش��اهده می کنیم؛ حدود 
15میلی��ون نف��ر در تهران و ش��هرهای 
پیرامون��ی زندگی می کنن��د و این عدد، 
25درص��د جمعی��ت ش��هری کش��ور را 
تشکیل می دهد. وی ادامه داد: در تهران 
از یک ط��رف 500هزار واحد مس��کونی 
خالی داریم و از طرف دیگر تعداد زیادی 

در فالکت مطلق زندگی می کنند. 

آخوندی با طرح این س��وال که »شهر 
چیست؟« گفت: ما در مورد مفهوم شهر 
باید با یکدیگر گفت وگو کنیم و به اجماع 
برس��یم؛ رس��یدن به یک فهم مش��ترک 
برای شهرنش��ینی در ایران کاری بس��یار 
دشوار است. عضو کابینه دولت دوازدهم، 
تقلی��ل همه چیز به ع��دد و رقم و اینکه 
فش��ار بیاوریم تا این اعداد و ارقام اضافه 
شوند را یکی از مشکالت شهرسازی ذکر 
ک��رد و گفت: همانطور که در مجلس هم 
گفتم، اگر تصور می ش��ود که توس��عه به 
معنی شهرفروشی است، من نمی خواهم 
در ای��ن رون��د حضور داش��ته باش��یم؛ 
نمی خواهم ش��هر را بفروش��م تا توسعه 
ادامه داش��ته باشد. وزیر راه و شهرسازی 
افزود: در ابت��دای دولت یازدهم بحث ما 
ب��ا ش��هرداری تهران این ب��ود که چقدر 
ظرفیت س��کونت پذیری در تهران ایجاد 
ش��ده اس��ت؟ آمارها نش��ان می دهد که 
جمعیت پذیری ته��ران باالی 11میلیون 
نفر اس��ت، درحالی که قرار بود براس��اس 
ط��رح جام��ع ش��هری، در ته��ران 8.7 
میلیون جمعی��ت زندگی کنند. آخوندی 
تصریح کرد: همه فش��ار بر این است که 
ای��ن روند ادامه پیدا کند؛ بر این اس��اس 
اگ��ر آقای نجف��ی می خواهد ش��هرداری 
موفق باش��د باید مث��ال 2 میلیون نفر به 
ظرفیت جمعیت پذیری شهر اضافه کند؛ 
درحالی که این مس��یر عین بیراهه است. 
وی با تأکید بر اینکه شهرها باید نشانی از 
ایران داشته باشند، گفت: هزاران میلیارد 
توم��ان در پردی��س و پرن��د و. . . هزینه 
شده اس��ت اما در این شهرها چه نشانی 

از ایران می بینی��د؟ در تهران چه چیزی 
باقی مانده است؟ 

سیاست بازآفرینی شهری
عض��و کابین��ه دول��ت دوازده��م گفت: 
برگش��ت به مفهوم ایران و برجسته کردن 
مفه��وم ای��ران در شهرس��ازی مان به یک 
معض��ل تبدی��ل ش��ده؛ مفهوم ای��ران در 
خود ای��ران در غربت اس��ت. وی با تأکید 
بر اینکه سیاس��ت ما در توس��عه شهری، 
بازآفرینی شهری است، گفت: این موضوع 
به معنی برگشت به همه مفاهیم بنیادین 
ش��هر، توس��عه، ایران و مدرنیته است. اگر 
می خواهیم به ای��ن مفاهیم بازگردیم باید 
گفت وگ��و کنیم. آخون��دی اضاف��ه کرد: 
آمارهای پارسال نش��ان می دهد در تهران 
24میلیون خانوار و 27میلیون خانه داریم؛ 
ای��ن در نگاه نخس��ت نش��ان دهنده وضع 
خیلی خوب مردم است، اما در واقع از نبود 
تعادل حکایت دارد؛ واقعیت این اس��ت که 
27میلیون خانه داریم اما 19میلیون خانوار 

در فالکت مطلق زندگی می کنند. 

۲۵ درصد جمعیت ایران در یک 
نقطه فشرده شده است

آخوندی با اشاره به وضعیت شهرهای 
تهران، مشهد و س��ایر کالنشهرها گفت: 
در ه��ر جای ش��هر ع��دم تع��ادل دیده 
می ش��ود. 25درص��د جمعیت ش��هری 
ایران در یک نقطه بس��یار فشرده جمع 
ش��ده اس��ت. در ته��ران از ی��ک طرف 
دارای 500ه��زار واح��د خالی هس��تیم 
و از ط��رف دیگر انس��ان هایی در فالکت 

مطلق زندگ��ی می کنند. این چه تعادلی 
اس��ت؟ ای��ن مش��کالت را با دس��تور و 
بخش��نامه مگر می ش��ود حل ک��رد؟ در 
منطقه 1 که باغش��هر تهران بوده اساسا 
باغی باقی مانده اس��ت؟ وی رس��یدن به 
یک اجماع و فهم شهرنشینی در ایران را 
بس��یار سخت دانست و افزود: شهری که 
حکایت مدنیت، حقوق، شهروند، فرهنگ 
و ادب، موس��یقی، هن��ر و زیبایی، لذت، 
آسایش، امنیت و انس��ان های فرهیخته 
داش��ته باشد هنوز گرفتار هستیم. تغییر 
یک س��ری موضوع��ات به ع��دد و رقم 
و فش��ار روی فش��ار که این عدد و رقم 
باید ادامه پیدا کند. در مجلس هم گفتم 
نمی خواه��م عض��وی از این روند باش��م 
که ش��هر را بفروش��م که ثابت کنم روند 
ساختمان س��ازی در ایران توس��عه دارد. 
ساختمانی ارزشمند اس��ت که بتواند بر 
مبنای مدنیت و شهرنشینی شکل بگیرد. 
آخوندی تصریح کرد: با توجه به مجموعه 
فهمی که آدم از منافع ملی ایران دارد و 
توانایی هایی که در بین همکاران هس��ت 
که هرکدام از آنها دارای ارزش های ویژه 
خودشان هستند تصمیم گیری کار بسیار 
دش��واری است. ولی چون مبنای من در 
همکاری با دوس��تانم ب��ر پایه صداقت و 
درک کارشناس��ی براس��اس توسعه ملی 
بوده، تصمیم به ای��ن جابه جایی گرفتم. 
وی افزود: دکترحناچی برای من بس��یار 
عزی��ز ب��وده و هس��تند و همچن��ان در 
خدمت ش��ان خواهیم ب��ود. دکتر ایزدی 
نیز از افراد صاحب س��بک و صاحب نظر 

در حوزه معماری و شهرسازی است. 

///////

تأکید وزیر راه و شهرسازی بر ایستادگی در برابر سوداگران 

کژراهه انبوه سازی در شهرها
گمرک

جزییات افزایش ۱۵۰درصدی 
تجهیزات کنترلی پیشرفته گمرک

گمرک ایران جزییات افزای��ش 150درصدی تجهیزات 
کنترلی پیش��رفته در گمرکات را در س��ال ج��اری اعالم 
کرد. بر این اس��اس تعداد ایکس ری های کامیونی گمرک 
در ماه های آینده به ۳1 دستگاه افزایش خواهد یافت. این 
در حالی است که تعداد ایکس ری های کامیونی گمرک در 
س��ال 1۳92، پنج دستگاه بود که این تعداد تا پایان سال 
1۳95 با رشدی 140درصدی به 12 دستگاه افزایش یافت؛ 
این افزایش تصاعدی از سال 1۳92 تا 1۳95 با خرید تعداد 
هفت دس��تگاه ایکس ری از محل مناب��ع داخلی گمرک و 
استقرار در گمرکات کشور حاصل شد. همچنین براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های آینده تعداد 19 
دستگاه ایکس ری کامیونی به تجهیزات کنترلی پیشرفته 
در گم��رک اضافه می ش��ود که تعدادی از این دس��تگاه ها 
خریداری ش��ده و در حال نصب است. گمرک ایران درباره 
جزییات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعالم 
کرد: تعداد دو دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و 
پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی امسال خریداری شده 
که یکی از آنها اواخر بهار امس��ال و دیگری شهریورماه در 
گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک 
در حال نصب است. یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از 
طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی 
از محل 50درصد اعتبارات اس��تانی و 50درصد اعتبارات 
گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است. قرارداد 
ساخت و خرید پنج دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت 
دفاع با هدف بهره گیری از توانمندی ها و تولیدات داخلی در 
ماه های گذش��ته منعقد شده که مدت این قرارداد 10 ماه 
اس��ت و از محل تولیدات وزارت دفاع در گمرکات بازرگان 
به تعداد دو دس��تگاه و ش��لمچه، نوردوز و گلستان نیز هر 
یک به تعداد یک دس��تگاه نصب خواهد ش��د که براساس 
آخری��ن اقدام��ات، زمین گم��رک ب��ازرگان جهت نصب 
نخستین ایکس ری تولیدی وزارت دفاع تحویل نمایندگان 
وزارت دفاع شده است. گمرک ایران در اقدامی دیگر برای 
اس��تفاده از توانمندی های بخش خصوصی جهت س��اخت 
ایکس ری های پیشرفته کامیونی فراخوانی را منتشر کرده 
که شرکت های واجد شرایط انتخاب شده اند و مراحل نهایی 
انعقاد قرارداد با این ش��رکت ها انجام شده و برای نخستین 
شرکت انتخاب شده، گمرک میلک جهت نصب مشخص 
شده اس��ت. توافق با سازمان انرژی اتمی جهت تولید یک 
دس��تگاه ایکس ری کامیونی پیش��رفته در مرحله اول، از 
دیگر اقدام های گمرک در این خصوص اس��ت. تفاهم نامه 
تولید آن نیز پیش از این توس��ط طرفین امضا و عملیاتی 
شده است. قرار است با توجه به توانمندی های دانشمندان 
س��ازمان انرژی اتمی در تولید ایکس ری های پیشرفته در 
ماه های آینده سفارشات بیشتری به این سازمان داده شود. 
همچنین توافق با سازمان راهداری جهت خرید دو دستگاه 
ایکس ری کامیونی و توافق با منطقه آزاد اروند جهت تحویل 
یک دستگاه دیگر، از دیگر اقدامات گمرک در این خصوص 
اس��ت. براساس این گزارش، در اقدامی دیگر مقرر شده که 
کش��ور ژاپن هم منابع مالی خرید دو دس��تگاه ایکس ری 
پیش��رفته کامیونی را در چارچ��وب کمک و همکاری های 
مش��ترک با ایران براس��اس برجام در اختیار گمرک ایران 
قرار دهد. تفاهم نامه کمک های مالی کشور ژاپن برای خرید 
دو دستگاه ایکس ری پیش��رفته فی مابین معاونت توسعه 
مدیریت و منابع گمرک ایران و طرف ژاپنی منعقد شده تا 
تسهیالت خرید دو دستگاه ایکس ری کامیونی را در اختیار 

گمرک ایران قرار دهند. 

یادداشت

حملونقل

راه خروج از بن بست پروژه های 
نیمه تمام

سال هاست که موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی مطرح است، اما تاکنون این امر اتفاق 
نیفتاده است. اگر قرار بود این کار به قاعده انجام شود، 
برای اینکه دولت بتواند اشتغال ایجاد کند، از محل بودجه 
عمرانی می ش��د منابعی را در نظر گرفت که هم رونق 
اقتصادی ایجاد ش��ود و هم اشتغال تازه به وجود بیاید. 
در حال حاضر دلیل باقی ماندن بس��یاری از پروژه های 
نیمه تمام، عدم پرداخت بدهی ها و عدم وجود نقدینگی 
است. تقدم و تاخر یا به عبارتی اولویت بندی در برخی از 
کارها می تواند مثمرثمر باشد و در این موضوع می تواند 
رونق اقتصادی ایجاد کند. متأس��فانه بیشتر پروژه های 
نیمه تمام توجیه اقتصادی ندارند. بسیاری از آنها نه تنها 
کارشناس��ی نبوده، بلکه از نظر اجرایی شدن و ساختار 
فن��ی نیز زیر ذره بی��ن بوده و قابلیت اجرا نداش��ته اند. 
مادامی که مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت 
نشود، آنها روز به روز ناتوان تر خواهند شد. هنگامی که 
مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نشود، 
بزرگ ش��دن دولت را به همراه خواهد آورد. به عبارتی 
هنگامی که بخش خصوصی درآمد کمی دارد هنوز هم 
مجبور است مالیات قبلی خود را به علت مشکالت مالی 
با تأخیر پرداخت کند. از س��وی دیگر به تعویق افتادن 
پرداخت مالیات نیز با جریمه هایی همراه است. این در 
حالی اس��ت که دولت نسبت به تأخیر در پرداخت های 
خود تعدیلی ندارد. اما بخش خصوصی باید برای هرگونه 
تأخیر و تعویق در پرداخت م��واردی همچون مالیات، 
بیمه و. . . جریمه بپردازد.            منبع: خبر آنالین

سهم بخش خصوصی از جابه جایی 
هوایی مسافر چقدر است؟ 

70 درص��د جابه جایی مس��افر در صنعت حمل و نقل 
هوایی کشور توسط شرکت های خصوصی انجام می شود. 
عل��ی عابدزاده در جم��ع خبرنگاران افزود: ب��رای ورود 
بخش خصوصی به صنعت حمل و نقل هوایی در کش��ور 
فضای مناسبی به وجود آمده است و باید به سرمایه گذاری 
خ��ود در بخش های مختل��ف این صنع��ت ادامه دهد. 
وی ابت��کار عمل بخش خصوص��ی در صنعت هوانوردی 
ای��ران را »بی س��ابقه« توصیف کرد و گف��ت: 95درصد 
آموزش ه��ای خلبانی و 90 درصد خدم��ات فرودگاهی 
در کشور توس��ط بخش خصوصی انجام می شود. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال 
گذش��ته )پس از توافق برجام( رشد صنعت حمل و نقل 
هوایی نسبت به بخش جاده ای و ریلی بسیار بیشتر بوده 
و آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی تحول بزرگی در 
این عرضه به وجود آورده است. به گفته وی، با توجه به 
شرایط مناسب امروز که موجب کاهش تدریجی ریسک 
س��رمایه گذاری در صنعت ش��ده است، بخش خصوصی 
می تواند در زمینه خدم��ات فرودگاهی، تأمین ناوگان و 

تجهیزات ناوبری سرمایه گذاری کند. 

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران



مدیر اداره نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری بانک مرکزی 
با بی��ان اینکه بی��ش از ١٠٠٠ 
ش��عبه بانکی از ابت��دای اجرای 
بخش��نامه اخیر بان��ک مرکزی 
در رابطه با ابالغ نرخ های س��ود 
شده اند،  بازرس��ی  علی الحساب 
تأکید کرد: بانک ه��ا در اجرای 
این بخشنامه همکاری مناسبی 

داشته اند. 
به گزارش »فرصت امروز« از 
بان��ک مرکزی، عل��ی نصیری با 
اش��اره به آغاز اجرای بخشنامه 
مذک��ور از ١١ ش��هریور، ادامه 
داد: از زم��ان آغاز اج��رای این 
بخشنامه، بازرسان بخش نظارت 
بانک مرکزی در سراس��ر کشور 
ش��عبه بانک ها را پایش کرده اند 
و تاکنون به جز چند مورد که با 
آنها برخورد شده است، گزارشی 
درخصوص افتتاح حساب جدید 
با غیر  از نرخ های تعیین شده در 

بخشنامه نداشته ایم. 
مدی��ر اداره نظارت بر بانک ها 
و موسسات اعتباری درخصوص 
نرخ سود س��پرده صندوق های 
س��رمایه گذاری نی��ز گفت: این 
صندوق ها که از سازمان بورس 
مج��وز می گیرند و توس��ط آن 
می ش��وند،  نظ��ارت  س��ازمان 
مناب��ع خرد را جذب و آن را در 
بخش های مختلف اعم از سپرده 
بانک��ی، س��هام، اوراق بدهی یا 
س��ایر ش��قوق س��رمایه گذاری 
می کنن��د؛ از ای��ن رو احتم��ال 
دارد بازدهی و س��ودی که این 
صندوق در سررس��ید پرداخت 
می کنن��د، باالت��ر از نرخ س��ود 
علی الحساب سپرده ها باشد، اما 
در صورت��ی که ای��ن صندوق ها 
بخش��ی از مناب��ع خ��ود را در 
کنن��د،  س��پرده گذاری  بان��ک 
س��ود این س��پرده ها با توجه به 
ماهی��ت سررس��یدی، مطابق با 

نرخ س��ود علی الحساب مصوب 
ش��ورای پول و اعتب��ار خواهد 
بود. وی تصری��ح کرد: نرخ های 
پرداختی  علی الحس��اب  س��ود 
ب��ه س��پرده های صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز 
مش��مول نرخ سود علی الحساب 
مق��رر در بخش��نامه اخیر بانک 
مرکزی در خصوص نرخ س��ود 

است. 
ای��ن مق��ام مس��ئول بان��ک 
مرکزی اجرای صحیح بخشنامه 
مذکور را موج��ب کاهش بهای 
تمام ش��ده پ��ول ب��رای بانک ها 
دانس��ت که این امر زمینه س��از 
کاهش نرخ س��ود م��ورد انتظار 
تس��هیالت بانکی و رونق تولید 

است. 
ویژگی های  از  یک��ی  نصیری 
بخش��نامه اخیر بانک مرکزی را 
هماهنگ��ی میان سیاس��ت گذار 
مال��ی  سیاس��ت گذار  و  پول��ی 

و س��ایر دس��تگاه های اجرای��ی 
عنوان ک��رد و گفت: برای مثال 
در مراحل پیشین، هنگامی که 
بان��ک مرکزی درص��دد کاهش 
نرخ س��ود برمی آمد، با انتش��ار 
اوراق بدهی مواجه می ش��د که 
نرخ بازدهی این اوراق به مراتب 
باالتر از نرخ س��ود علی الحساب 
اعالم��ی بود و ای��ن امر موجب 
بروز وقفه در کاهش نرخ س��ود 
س��پرده می ش��د ی��ا در حالتی 
دیگ��ر با پیش ف��روش خودروها 
مواجه بودی��م که در این حالت 
نی��ز خودروس��ازان ب��ا فاصل��ه 
گرفت��ن از قواعد پیش فروش به 
پیدا  میل  س��پرده گیری  سمت 

می کردند. 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی 
ای��ن موض��وع را در قال��ب یک 
»بس��ته« اجرا می کن��د، گفت: 
این بدین معناست که همزمان 
با تعدیل نرخ سود علی الحساب 

سپرده های بانکی، سایر الزامات 
ای��ن مه��م را در س��ایر بازارها 
مدنظر ق��رار می دهی��م. بر این 
اساس پس از س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل، در ح��ال حاض��ر 
در تالش��یم از ی��ک س��و بازار 
بی��ن بانکی را تعمیق بخش��یم 
و از س��وی دیگر اضافه برداشت 
بانک ها و بدهکاری آنها به بانک 

مرکزی را ساماندهی کنیم. 
نصیری در پایان یادآور ش��د: 
الزم  پیش نیازه��ای  از  یک��ی 
برای موفقی��ت کامل این طرح 
م��ردم  هم��کاری  و  همراه��ی 
اس��ت، از ای��ن رو از هموطنان 
اق��دام  هرگون��ه  می خواهی��م 
برخالف این ضوابط را به اطالع 
بان��ک مرک��زی به عن��وان نهاد 
نظارت��ی برس��انند. امیدواریم با 
اجرای این طرح شاهد برقراری 
نظ��م و انضباط بیش��تر در بازار 

پولی کشور باشیم. 

در فاصل��ه حدود دو هفت��ه از اجرای 
بخش��نامه بانک مرکزی مبن��ی بر الزام 
بانک ه��ا به کاهش نرخ س��ود س��پرده، 
بازرس��ان ای��ن بانک از نتیجه بررس��ی 
عملک��رد بانک ه��ا در ای��ن ب��اره اعالم 
رضایت کردند. این در حالی اس��ت که 
گزارش های میدانی در شعب نیز حاکی 
از اختالف نظر با بررس��ی  بانک مرکزی 
نب��وده و عمدتا نش��ان از ت��ن دادن به 

تکلیف رعایت سودهای بانکی دارد. 
به گزارش ایس��نا، از ح��دود دو هفته 
پی��ش و همزم��ان ب��ا ١١ ش��هریوماه، 
ش��بکه  بانکی ملزم به اجرای بخشنامه 
هش��ت بندی بانک مرک��زی در رابطه با 
کاهش س��ود سپرده بانکی ش��د. البته 
سودهایی که سال گذش��ته در شورای 
پ��ول و اعتب��ار مصوب ش��د، طی مدت 
س��پری ش��ده جای چندانی در ویترین 
بانک ها نداش��ت، به گون��ه ای که عمدتا 
نرخ ه��ای باالت��ر و حت��ی بی��ش از ۲٠ 
درصد در مقایس��ه با س��ود سپرده ١۵ 
درصد مصوب برای حس��اب های ساالنه 

ارائه می شد. 
بر این اس��اس بانک ها مکلف ش��دند 
ت��ا در کنار ح��ذف س��ودهای قبلی از 
س��پرده های جدید، هیچ افتتاح حسابی 
ب��ا نرخ س��ود بی��ش از ١۵ درصد برای 
س��پرده مدت دار و حداکث��ر ١٠ درصد 
ب��رای کوتاه م��دت انج��ام ندهن��د، در 
عی��ن حال ک��ه تمامی حس��اب ها باید 
علی الحس��اب گش��ایش پیدا کن��د. از 
س��وی دیگر هیچ بانکی مج��وز واریز یا 
برداش��ت به حس��اب های سپرده جدید 
و قبلی که با نرخ های باالتری باز ش��ده 
بودند، نداش��ته و در ص��ورت انجام این 
کار س��پرده مربوط��ه مش��مول جریمه 
خواهد ش��د. ه��ر چند این حس��اب ها 
 نی��ز در پایان مهلت ق��رارداد و در زمان

 س��ر رس��ید باید طبق بخشنامه جدید 

تغییر ماهیت دهد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه تازه ترین 
گزارش بازرس��ان بانک مرکزی از پایش 
١٠٠٠ ش��عبه در سراسر کش��ور از این 
حکای��ت دارد ک��ه بانک ه��ا در اجرای 
بخش��نامه همکاری مناسبی داشته و به 
غیر از چند مورد افتتاح حساب جدید با 
غیر از نرخ های تعیین ش��ده انجام نشده 
ک��ه در این میان ب��ا بانک ها خاطی نیز 

برخورد شده است.         
گرچ��ه گ��زارش بان��ک مرک��زی از 
عملک��رد ١٠٠٠ ش��عبه در بین حدود 
۲3 هزار ش��عبه فعال بانکی انجام شده 
و نمی تواند تأییدی بر اجرای بخش��نامه 
در تمام��ی ش��عب بانک ه��ا باش��د، اما 
به ه��ر ح��ال بررس��ی های میدانی نیز 
نش��ان می دهد که در حال حاضر حتی 
بانک هایی که پیش��تر نرخ های سود باال 
پرداخته و حتی در دو یا سه روز ابتدای 
اج��رای دس��تورالعمل همچنان به روند 
قبل��ی ادامه می دادند، فعال طبق تکلیف 
 مح��ول ش��ده به آنه��ا پی��ش می روند. 
هر چند در این میان هستند بانک هایی 
ک��ه به طرقی همچنان نرخ های باالتری 

ارائه می کنند. 
با این حال به نظر می رسد گذر زمان 
در عملک��رد بانک ها طی چند ماه آینده 
اس��ت که نش��ان خواهد داد آیا این بار 
می توانن��د طبق دس��تورالعمل حرکت 
کرده و نرخ های س��ود را به طور متعادل 
و یکدس��ت اج��را کنند یا خی��ر؟ بانک 
مرکزی البته معتقد اس��ت برای این بار 
زمینه های الزم برای کاهش نرخ س��ود 
و پایبندی بانک ها به دستورالعمل خود 
را فراه��م کرده اس��ت، به گونه ای که در 
اقدامات��ی برای س��اماندهی موسس��ات 
غیرمج��از به عنوان رقبای مخرب س��ود 
بانک��ی را انج��ام داده، وضعی��ت س��ود 
مشارکت در خودروس��ازی ها را تعدیل، 

ب��ازار بی��ن بانک��ی را کنت��رل و بدهی 
بانک ه��ا ب��ه بان��ک مرک��زی را به خط 
اعتباری تبدیل کرده اس��ت که هر یک 
می توانند عاملی برای به نظم کش��یدن 

س��ود و کمک به رف��ع تنگنای اعتباری 
بانک ه��ا به عن��وان مانعی ب��رای اجرای 
منظم مصوبات ش��ورای پ��ول و اعتبار 

باشد. 

بانک ها فعال راه آمدند

انحراف سود کم شد

بازرسی های بانک مرکزی نشان می دهد

بانکهانرخسودرارعایتمیکنند اهدای کتاب نفیس قرآن  طباخ 
به استانداری کرمان توسط بانک 

 پاسارگاد
بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی خود و جه��ت بهره من��دی عالقه مندان، 
پژوهشگران و محققان، یک جلد کتاب نفیس قرآن 
طباخ را به اس��تانداری کرمان، شبکه قرآن و معارف 

سیما و بیمارستان ارجمند اهدا کرد. 
به گ��زارش رواب��ط  عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، 
این بانک در مراس��م افتتاح فاز س��وم بیمارستان 
ارجمن��د در کرمان که با حضور اس��تاندار کرمان، 
معاون وزیر بهداش��ت، نماینده ولی  فقیه، نماینده 
م��ردم در مجل��س ش��ورای اس��المی، جمعی از 
مسئوالن اس��تان، اساتید و پزش��کان برگزار شد، 
ی��ک جلد کتاب نفیس قرآن طب��اخ را به علیرضا 
رزم حس��ینی، اس��تاندار کرمان و دکت��ر ارجمند 
موس��س بیمارس��تان ارجمند اهدا ک��رد. در این 
مراسم اس��تاندار و موسس بیمارس��تان ارجمند، 
هر یک از توجه و اهتمام ویژه بانک  پاس��ارگاد به 
فرهنگ و هنر کش��ور قدردانی کرده و خواس��تار 

استمرار این گونه حمایت ها شدند. 
ای��ن بانک همچنین یک جلد کت��اب قرآن طباخ 
را به محمدحس��ین محمدزاده، مدیر ش��بکه قرآن 
و معارف س��یما اه��دا کرد. این اق��دام نیز به منظور 
بهره مندی از این کتاب جهت بررسی و پژوهش های 
مرتبط انجام شد. محمدزاده ضمن ارزشمند خواندن 
اقدامات بانک  پاسارگاد، نگاه ویژه مدیران این بانک 

را به فرهنگ و هنر کشور ستودنی خواند. 
گفتنی است »مصحف ش��ریف خراسان« به خط 
عبداهلل طباخ ه��روی، از قرآن های نفیس و کم نظیر 
گنجینه آس��تان قدس رضوی است که در قرن نهم 
هجری و در زمان حکومت سلطان بایسنقر به رشته 
تحریر درآمده  اس��ت. این کتاب در س��ال ١394 با 
حمایت بانک  پاس��ارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب 
در قطع رحلی سلطانی، 33*47 سانتی متر مربع که 
در چاپخانه راش آلمان به مدت س��ه س��ال به چاپ 
رس��یده  اس��ت، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی 
و کتاب��ت بی نظی��ر و از بدایع روزگار اس��ت؛ در این 
کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته  شده که زیبایی و 

ماندگاری آن را چندین برابر کرده  است. 

اطالعیه شماره 4 بانک آینده 
درباره تعاونی اعتبار افضل توس

پیرو اطالعیه های قبل��ی بانک آینده درباره ابالغ 
بانک مرکزی و مصوبه شورای محترم پول و اعتبار 
برای واگ��ذاری مدیری��ت دارایی ه��ا و بدهی های 
تعاون��ی اعتبار افضل توس )در حال تصفیه( به این 
بانک، بدین  وس��یله به اطالع سپرده گذاران محترم 
تعاونی پیش گفته می رس��اند که مج��وز الزم برای 
انتقال س��پرده های س��پرده گذاران دارای مانده تا 
س��قف 3٠میلی��ون ریال ب��ه حس��اب های متناظر 
در بان��ک آینده از مرجع ذی ص��الح صادر و بدین 
وسیله از س��پرده گذاران محترم دعوت می گردد تا 
مطابق برنامه زمان بندی به همراه اصل شناسنامه، 
اصل کارت ملی و اصل دفترچه یا گواهی س��پرده، 
ب��ه ش��عب افتتاح کننده حس��اب خ��ود در تعاونی 
اعتب��ار افضل ت��وس )در ح��ال تصفی��ه( مراجعه 
نمایند. بدیهی  اس��ت برنامه زمان بندی برای سایر 
س��پرده گذاران محترم نیز متعاقبا و پس از کس��ب 
مجوزهای الزم از مراج��ع ذی صالح، اعالم خواهد 
گردید. لذا، به منظور تس��هیل امور س��پرده گذاران 
عزی��ز و جلوگی��ری از تراک��م و ازدحام در ش��عب 
تعاونی اعتب��ار افضل توس )در حال تصفیه(، صرفا 
در تاریخ های تعیین ش��ده به شعب مذکور مراجعه 

فرمایند. 
از سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس  
)در ح��ال تصفی��ه( تقاضا دارد؛ در ص��ورت وجود 
هرگونه ابهام، با ش��ماره تلف��ن ٠۲١-۲7663۲٠٠ 
که در تمام س��اعات ش��بانه روز، پاسخگو می باشد، 
تماس و از مراجعه به شعب بانک آینده، خودداری 

فرمایند. 

از ابتدای طرح ضربتی وام ازدواج 
تاکنون؛ بانک ملت ۳4.۵۰۰ نفر را 

به خانه بخت فرستاد
بان��ک ملت در ط��رح ضربتی اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج تا روز ١9 ش��هریورماه س��ال 
جاری حدود 34 ه��زار و ۵٠٠ فقره وام به زوج های 

جوان پرداخت کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملت و براس��اس 
آمار اعالمی از سوی بانک مرکزی، بانک ملت تا روز 
نوزدهم ش��هریورماه امس��ال، 34 هزار و 46۸ فقره 
وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده 
است. براس��اس این گزارش، مبلغ تسهیالت ازدواج 
پرداختی در بانک ملت از ابتدای شروع طرح ضربتی 
بانک مرکزی تا روز نوزدهم ش��هریورماه، نزدیک به 

3.۵97 میلیارد ریال بوده است. 
براس��اس ابالغ بانک مرکزی، بانک ملت قرار است 
در طرح ضربتی اعطای تس��هیالت ازدواج، 7۵ هزار 

فقره وام به زوج های جوان پرداخت کند. 
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بانکنامه

هشدار بانک مرکزی به شهروندان
شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز 
و واحد اعتباری ولیعصر غیرمجازند

بان��ک مرکزی هش��دار داد ک��ه ش��رکت تعاونی 
کش��اورزی توس��عه البرز و واحد اعتب��اری ولیعصر  
)عج( فاقد مجوز بوده و هموطنان از سپرده گذاری یا 
هرگون��ه همکاری از جمله در اختیار قرار دادن ملک 
به این موسسات خودداری کنند.  به گزارش »فرصت 
امروز« از بانک مرکزی،  »ش��رکت تعاونی کشاورزی 
توس��عه البرز« و  »واحد اعتباری ولیعصر  )عج(« در 
قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکت های تعاون 
روس��تایی، اغلب در اس��تان های البرز و تهران ضمن 
نق��ض قوانین و مقررات ذی رب��ط و بدون اخذ مجوز 
از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند 
که بان��ک مرکزی با هم��کاری نهاده��ای نظارتی و 
انتظامی اقدام ه��ای الزم را به منظ��ور جلوگیری از 

گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است. 
بدین وسیله تأکید می شود این شرکت های تعاونی، 
غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی 
اس��ت. از این رو ضروری اس��ت هموطن��ان به منظور 
جلوگیری از به مخاطره افت��ادن اموال خود از هرگونه 
ارتباط با این تعاونی ه��ای غیرمجاز از قبیل در اختیار 
گذاردن ملک به منظور ایجاد ش��عبه، س��پرده گذاری 
یا دریافت تس��هیالت ج��دا خودداری کنن��د. در غیر 
ای��ن  صورت، بان��ک مرکزی هیچ گونه مس��ئولیتی در 
قبال تضییع حقوق مش��تریان این شرکت های تعاونی 
غیرمجاز به خصوص اس��ترداد وجوه س��پرده گذاران را 
ندارد.  ضمنا از هموطنان گرامی درخواس��ت می شود 
قبل از س��پرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، 
با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک مرکز از فهرست 

بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.9١٠دالر آمریکا

4.7۲٠یورو اروپا

۵.۲99پوند انگلیس

١.٠77درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵36.6٠٠مثقال طال

١۲3.۸٠٠هر گرم طالی ١۸ عیار

١.۲۲۲.٠٠٠سکه بهار آزادی

١.۲4۸.6٠٠سکه طرح جدید

647.٠٠٠نیم سکه

3۵7.٠٠٠ربع سکه

۲47.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز ش��نبه 25 شهریورماه 
96 ب��ا افزای��ش 160 واحدی ب��ه رقم 83 
هزار و 683 واحد رسید. در پایان معامالت 
نخس��تین روز هفت��ه، نم��اد پاالیش نفت 
اصفهان ب��ا 55 واحد، نم��اد پاالیش نفت 
تهران ب��ا 55 واح��د، نم��اد پاالیش نفت 
بندرعب��اس با 48 واحد، نماد پاالیش نفت 
تبریز با 27 واحد و نماد گروه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان با 16 واحد افزایش، 
بیش��ترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص 
کل بورس تهران داش��تند. در مقابل، نماد 
ملی  صنایع  م��س  ایران با 78 واحد و نماد 
فوالد مبارکه اصفه��ان با 18 واحد کاهش 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را در برآورد نماگر 

بورس بر جای گذاشتند. 
شناسایی سود در واپسین روزهای 

شهریورماه
روز ش��نبه بازار سهام همسو با خبرهای 
جهانی پیرامون کره شمالی بر سر آزمایش 
موش��ک هس��ته ای دیگری که انجام شد، 
شاهد پیشرو شدن گروه پاالیشی ها به تبع 
رشد قیمت جهانی نفت خام بود؛ بازاری که 
به نظر می رس��د با وجود شکل گیری صف 
خریدهای نه چندان پایدار در گروه پاالیشی 
به دنبال شناسایی سود در واپسین روزهای 

باقیمانده تا پایان ش��هریورماه امسال است، 
چنانکه در نماد پاالیش نفت تهران که جزو 
تاثیرگذاران مثبت روی دماسنج بازار سهام 
بود، شاهد صف خرید بودیم. سهم حقیقی ها 
 از خریده��ا در ای��ن نماد کمی بیش��تر از

 55 درصد و س��هم حقوقی ها حدود 44.7 
درص��د ب��ود. در گروه فرآورده ه��ای نفتی، 
پاالی��ش نفت تهران نیز توانس��ت تاثیرات 
مثبتی روی دماس��نج بازار سهام بگذارد و 
با ص��ف خرید همراه باش��د. نمادهای این 
گروه اکثرا رون��د مثبت در قیمت پایانی را 
تجرب��ه کردند اما در گروه فلزات اساس��ی 
رون��د تغیی��رات قیمت های پایان��ی عمدتا 

کاهنده بود. 
تمرکز معامله گران بر سهم های 

کوچک
همچنان  کوتاه مدت نگ��ر  معامله گ��ران 
تمرکز اصلی خود را بر س��هم های کوچک 
پایی��ن  سهام ش��ناوری  از  برخ��وردار  و 
دوخته ان��د. در ای��ن بین گ��روه غذایی ها 
همزمان با برخی خبرهای خوش صادراتی 
روند مثبتی را آغاز کردند. در گروه س��ایر 
محصوالت کانی غیرفلزی نیز بازار س��هام 
ش��اهد تکاپوی معامله گ��ران حقیقی برای 
حرکت قیمت سهام در دامنه نوسان مثبت 
قیمتی بود. در س��ایر گروه ه��ا و نمادهای 
معامالت��ی حج��م معامالتی متع��ادل در 
دادوستدهای کم تعداد رقم خورد. سه نماد 

گروه اطالع��ات و ارتباطات هر س��ه روند 
 مثب��ت در قیمت پایان��ی را تجربه کردند.  
ه��ای وب که در هفته گذش��ته در بورس 
تهران عرضه اولیه ش��د، با حدود 5درصد 
افزای��ش قیم��ت در قیمت پایان��ی مواجه 
ش��د و صف خرید را تجرب��ه کرد. از طرف 
دیگ��ر مبین کیش نیز که چندی پیش در 
ب��ازار عادی فرابورس عرضه ش��د، با 1.67 
درصد رش��د افزایش قیمت داش��ت. آتی 
داده پردازش نیز دیگ��ر نماد این گروه بود 
که در بازار عادی فرابورس معامله می شود 
ک��ه قیمتش با ح��دود 5 درصد رش��د به 
بی��ش از هزار تومان رس��ید. در عین حال 
نم��اد تولیدی چدن س��ازان نی��ز که هفته 
گذشته در بازار دوم بورس وارد شد شاهد 
صف خرید و رش��د 5 درص��دی در قیمت 
پایانی بود، اما سایر نمادها در گروه ساخت 
نمادهای فلزی مق��داری در قیمت پایانی 

کاهش را نشان می دادند. 
سبزپوشی آیفکس و صعود تا ارتفاع 

951 واحدی
افزای��ش 7 واح��دی ش��اخص کل در 
نخستین روز کاری هفته جاری و دادوستد 
بی��ش از 140 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش 
اف��زون بر یک ه��زار و 153 میلی��ارد ریال 
ماحصل معامالت ب��ازار فرابورس ایران در 
آخرین هفته ش��هریورماه است. در جریان 
بازار ش��نبه بیس��ت و پنجم این ماه بیش 

از 89 میلیون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 
312 میلی��ارد ری��ال در مجم��وع دو بازار 
اول و دوم مبادله ش��د و به ترتیب دو نماد 
»ذوب« و »خراس��ان« باالتری��ن حجم و 
ارزش معامالت��ی را در اختیار گرفتند. در 
نماد ذوب آهن 23میلیون س��هم به ارزش 
نزدی��ک به 21 میلی��ارد ری��ال و در نماد 
پتروشیمی خراس��ان 10 میلیون سهم به 
ارزش بیش از 54 میلیارد ریال دس��ت به 
دست شد. همان طور که اشاره شد شاخص 
کل فراب��ورس 7 واحد معادل 0.75 درصد 
افزای��ش یافت که عمده ب��ار مثبت بر آن 
از جان��ب نمادهای »م��ارون«، »میدکو«، 
»ش��اوان«، »بمپنا«، »ش��راز« و »شپاس« 
رقم خ��ورد و نماد »دماوند« به میزان 0.6 
واحد تاثیر منفی بر این نماگر داش��ت. به 
این ترتیب در انتهای معامالت آیفکس در 
ارتف��اع 951 واحدی قرار گرفت. در همین 
حال نگاهی به معامالت نمادهای پربازدید 
و همچنی��ن نمادهای��ی که با بیش��ترین 
می��زان افزایش یا کاهش قیمت��ی روبه رو 
ش��دند نش��ان می دهد نماده��ای »اوان«، 
»ذوب«، »گکوثر«، »اپرداز« و »شتوکا« به 
ترتیب به عنوان نمادهای پربیننده بودند و 
همچنین دو نماد »کشرق« و »کپرور« در 
حالی باالترین رشد قیمتی را تجربه کردند 
که در مقابل نمادهای »کرمان« و »سبزوا« 

بیشترین افت قیمت را به ثبت رساندند. 

همزمان با رشد قیمت جهانی نفت رقم خورد

پیشتازی پاالیشی ها در بازار سهام

برای بسیاری از مردم آمریکا آغاز فصل 
پاییز هم��راه با کرختی و بی حوصلگی و 
کم��ی هم افس��ردگی اس��ت. تعطیالت 
تابس��تانی ب��ه خاطرات پیوس��ته، فصل 
مدارس شروع می شود، فصل توفان های 
س��رزده آغاز می شود و هوا رو به خنکی 
می رود. این دالیل باعث می ش��ود مردم 
آمریکا دل خوشی از پاییز نداشته باشند. 
ح��ال تص��ور کنید تم��ام ای��ن اتفاقات 
کس��ل کننده هم��راه با افت ش��اخص ها 
در بازاره��ای معامالت��ی هم��راه ش��ود! 
ب��ه گزارش س��نا، برای س��رمایه گذاران 
آمریکایی، م��اه س��پتامبر از قدیم االیام 
بدترین ماه معامالتی بوده اس��ت. س��م 
استووال، مدیر تحلیلگری سرمایه گذاری 
CFRA در این خصوص اظهار داش��ت: 
طبق آمار چند سال گذشته می توان به 
خوب��ی ای��ن قضیه را نتیج��ه گرفت که 
ماه سپتامبر ش��اخص اس اند پی 500، 
بیشترین میانگین سقوط را داشته است. 
روزهای افت این متغیر در ماه س��پتامبر 
نس��بت ب��ه ماه ه��ای دیگ��ر در حدود 
60درصد بیشتر است. واقعیت این است 
که نباید این روندهای کاهش��ی و شاید 
اتفاق��ی را به عنوان یک اصل به بازارهای 
ش��اخص های  داد.  نس��بت  معامالت��ی 
معامالتی ب��ازار آمریکا در س��ال جاری 
عملک��رد نس��بتا موفق��ی داش��ته اند. از 
انتهای ماه آگوس��ت س��ال گذش��ته تا 
آگوس��ت 2017 میالدی شاخص اس اند 
پی 500 با میانگین رشد 10.5 درصدی 
همراه بوده اس��ت، درحالی که ش��اخص 
نزدک در این مدت توانس��ته 19درصد 
افزای��ش را از آن خود کن��د. اما به رغم 

این رش��دهای چش��مگیر در متغیرهای 
آمریکایی، نوس��انات تاریخی را باید جزء 
جداناپذیر بازار این کش��ور قلمداد کرد. 
با این حال، ش��اخص VIX که شاخص 
روزهای نوس��انی ب��ازار آمری��کا قلمداد 
می شود، همچنان در مسیر نزولی است 
که ای��ن به خودی خ��ود، خبر عمیق و 
تأثیرگذاری برای بازار این کش��ور است. 
هیأت مدی��ره  توس��ط   VIX ش��اخص 
بورس ش��یکاگو طراحی شده و شاخص 
نش��ان دهنده انتظ��ار بازار از نوس��انات 
30 روزه اس��ت. این متغیر با اس��تفاده 

از نوس��انات ضمنی شاخص اس اند پی و 
متعلقات آن محاسبه می شود. با بررسی 
آمار 9 سال اخیر بازار آمریکا می توان به 
این حقیقت دسترس��ی پیدا کرد که در 
ماه مارچ س��ال 2009 میالدی شاخص 
صنعتی داوجونز با افت بیش از نیمی از 
ارزش خ��ود، به عدد 6هزار و 443 واحد 
رس��ید. هم اکنون این متغیر در 22هزار 
واحد معامله می ش��ود. ب��ه محض اینکه 
اقتصاد به مسیر توسعه وارد و سودهای 
مش��ارکتی تقویت می شود، تورم کنترل 
 ش��ده و ن��رخ به��ره متعادل می ش��ود.

 4 نکته ای که سهامداران باید بدانند
با رس��یدن به س��ه م��اه پایانی س��ال، 
س��هامداران باید نکاتی را مدنظر داشته 

باشند.
1- اگ��ر اهداف بلند م��دت دارید اصال 
ب��ه س��ودها و روند حرکت��ی کوتاه مدت 
باش��ید.  نداش��ته  توجه��ی  ش��اخص ها 
س��هامدارانی ک��ه در کف قیمتی س��ال 
2009 میالدی سهام خود را فروختند و 
از بازار خارج ش��دند در دوران اصالحات 
قیمتی و ریکاوری، شانس حضور در بازار 
را از دس��ت داده اند. بیش��تر سهامداران 

امکان پیش بینی آینده را ندارند. 
2- عقب کش��یدن بازار ب��ه این معنی 
است که سهام شرکت ها به حراج گذاشته 
شده است پس به این قضیه به عنوان یک 

موقعیت ممتاز نگاه کنید. 
3- تم��ام ت��الش خ��ود را ب��رای آنکه 
یک س��رمایه گذار مستمر باشید به خرج 
دهید. حتی اگر یک بازنشسته یا دانشجو 
هس��تید، به ی��ک اس��تراتژی واحد برای 
پس انداز داش��ته های خ��ود اکتفا کنید. 
اف��رادی در بازار شکس��ت می خورند که 
در رون��د صع��ودی یک اس��تراتژی و در 
روند نزولی از اس��تراتژی دیگری استفاده 
می کنن��د و در واقع از این ش��اخه به آن 

شاخه می پرند. 
4- اگر س��پتامبر امس��ال، به دلیل آب 
و ه��وای بد جوی، آب و هوای بد روحی، 
اتمام فصل تابس��تان و بهانه های مختلف 
دیگر، ماه ش��انس ش��ما نیس��ت، دلیل 
نمی ش��ود که س��پتامبر س��ال آینده نیز 
همین اتفاق تکرار ش��ود. لحظه ها با هم 

متفاوت هستند چه رسد به سال ها. 

سپتامبر، ماه بدشانسی سهامداران آمریکا
در بازارهای سهام، از این شاخه به آن شاخه نپرید

خبر

افزایش شفافیت و اعتماد؛  مهمترین 
دستاورد بانک اطالعاتی سازمان بورس

بان��ک اطالعات��ی س��ازمان بورس باع��ث می ش��ود افراد 
س��ودجو نتوانند مردم عادی را با وعده سودهای غیر واقعی و 
وسوس��ه کننده فریب دهند. مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل 
س��ابق فرابورس ای��ران در خصوص تش��کیل بانک اطالعاتی 
نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
تشکیل چنین بانک اطالعاتی کار بسیار خوبی است که جزو 
وظایف اصلی س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه 
است. وی با اشاره به اینکه از این به بعد مردم نهادهای مجاز از 
غیر مجاز را تشخیص می دهند، افزود: چنین بانک اطالعاتی به 
مردم کمک می کند تا از نهادهای مجوزدار برای سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه استفاده کنند. این کارشناس بازار سرمایه با 
اشاره به اینکه بانک اطالعاتی نهادهای تحت نظارت سازمان 
بورس مانع سوء استفاده برخی افراد از سرمایه گذاران تازه وارد 
می ش��ود، گفت: برخی افراد این روزها در قالب سبدگردان یا 
صندوق های سرمایه گذاری با سودهای واهی اقدام به دریافت 
س��رمایه مردم می کنند و باعث ضرر و زیان مردم می ش��وند. 
امیدقائمی با تأکید بر اینکه این تصمیم های س��ازمان بورس 
در راس��تای افزایش شفافیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران به 
بازار سرمایه است، اظهار داشت: با نظارت دقیق سازمان بورس 
بر نهادهای بازار سرمایه، مسیر توسعه بازار سرمایه و نهادهای 

مرتبط به این بازار فراهم می شود. 

عرضه »سخاب 4« در فرابورس
امروز چهارمین اسناد خزانه بانکی با نماد »سخاب4«  در 
فرابورس عرضه می شود. بر این اساس، امروز یکشنبه عرضه 
چهارمین نوع از ای��ن اوراق در فرابورس انجام و طی آن 33 
میلیون و 722 هزار و 668 ورقه به قیمت اس��می 100 هزار 
تومانی عرضه می ش��ود. حداقل حجم هر سفارش یک ورقه 
و عامل پرداخت در سررسید، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
است. همچنین قیمت پایانی اوراق، میانگین معامالت روزانه 
اوراق در روز گشایش خواهد بود. اوراق سخاب در واقع همان 
اس��ناد خزانه است که به موجب اصالحیه قانون بودجه سال 
95 عمدت��ا بابت بدهی دولت ب��ه پیمانکاران تخصیص پیدا 
کرده و به لحاظ ماهیت، هیچ تفاوتی با اخزا که االن در بازار 
سرمایه وجود دارد و چند مورد آن سررسیدشده است، ندارد. 

تاالر محصوالت کشاورزی میزبان 
عرضه ۲4۲ هزار تن گندم

تاالر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ای��ران روز 
ش��نبه 25 ش��هریور ماه میزبان عرضه 234 هزار و 750 
ت��ن گندم خوراکی و 8 هزار تن گن��دم دوروم بود. عالوه 
براین، 15 ه��زار و 703 تن گن��دم خوراکی نیز در قالب 
طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه شد. براساس این 
گزارش، 200 تن جو دامی، 300 تن شکر سفید، 27 هزار 
قطعه جوجه ی��ک روزه و 4 کیلوگرم زعفران نیز در تاالر 
محصوالت کشاورزی عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی میزبان عرضه 600 تن ش��مش ه��زار پوندی، 
2هزار تن کک متالورژی و 110 تن سبد میلگرد بود. تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 28هزار 
و 278 تن قیر، وکیوم باتوم و عایق رطوبتی را تجربه کرد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران 
نیز شاهد عرضه 58 هزار و 813 تن قیر، وکیوم باتوم، مواد 
ش��یمیایی، مواد پلیمری و سالپس واکس بود. بازار فرعی 
بورس کاالی ایران نیز عرضه 50 تن شیرخام را تجربه کرد. 

رشد 160درصدی ارزش معامالت بازار 
فیزیکی بورس انرژی

در نخس��تین روز معامالتی هفته، کاالهای آیزوفید و حالل 
402 پاالی��ش نفت تبری��ز، گاز بوتان، گازپروپ��ان و گاز مایع 
صنعتی، پنتان پاالیش نفت کرمانش��اه و حالل 402 پاالیش 
نفت بندرعباس در رینگ داخلی عرضه شدند. همچنین حجم 
کل معام��الت صورت گرفته در آخری��ن روز هفته منتهی به 
22شهریور، 16 هزار و 131تن و به ارزش بیش از 252میلیارد و 
705میلیون ریال بود. با اتمام معامالت این روز، ارزش معامالت 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در س��ال 1396 از مرز 16هزار 
میلیارد گذش��ت. این درحالی اس��ت که ارزش معامالت بازار 
فیزیکی از ابتدای س��ال 96 تاکنون رشدی معادل 160درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. 

پوشش 41درصدی پیش بینی های 
»گلتاش«

شرکت گلتاش عملکرد شش ماهه منتهی به 31خرداد ماه 
96 را حسابرس��ی نشده و با سرمایه 200میلیارد منتشر کرد. 
ش��رکت گلتاش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی 
به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده به مبلغ 840ریال اعالم 
کرد و طی دوره شش ماهه با اختصاص مبلغ 346ریال سود به 
ازای هر سهم به 41درصد از پیش بینی هایش رسید که سود 
حاصل ش��ده در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 
16درصد کاهش یافته است. گفتنی است این شرکت در شش 
ماهه نخس��ت سال مالی قبل مبلغ 416ریال سود به ازای هر 

سهم اختصاص و 46درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

دریچه

بیشترین درصد افزایش
ذغال س��نگ نگین طبس در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که تولیدی چدن 
گرف��ت. ق��رار  گ��روه  ای��ن  دوم  جای��گاه  در  س��ازان 

درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.8404.99کطبس

2.1494.98چدن

2.9924.98هاي وب

5.9374.91شبریز

11.9544.82پاکشو
3.0654.68شتران
5.1634.49تکشا

 بیشترین درصد کاهش
داروی��ی لقمان صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش ش��د. 
موتورسازان تراکتورسازی ایران در رده دوم این گروه ایستاد. رینگ سازی 

مشهد هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.75(3.491دلقما
)4.67(7.415خموتور

)4.47(918خرینگ

)4.12(3.495خلنت

)4.11(5.786قلرست
)3.86(1.146خکمک
)3.55(3.720چکاوه

پرمعامله ترین سهم
پاالی��ش نفت اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان ه��م در رده ه��ای ب��اال ق��رار گرف��ت.

تعداد دفعهقیمتنام

143.988 3299شپنا

48.436 1906فوالد

46.388 5937شبریز
41.741 1135خساپا
40.223 5062شبندر
39.422 2053فملي
36.364 2709کگل

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خ��ود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. پاالیش نفت تبریز ه��م در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

45.683 22607پرداخت
39.842 1672فوالد

29.495 798خزامیا
28.968 6268فباهنر
23.191 3091خاهن
21.205 2579خودرو
19.020 7377کپارس

بیشترین سهام معامله شده
پاالیش نفت اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و ملی صنایع مس ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

32992444شپنا
11352327خساپا
20531250فملی
7621170خاور
19061042فوالد
1329939فایرا

3065869شتران

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
آورد.  دس��ت  ب��ه  پ��ارس  فارم��د  زاگ��رس   داروس��ازی 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
4824965ددام
4620924وآذر
1613806کساپا

1146573خکمک
2262566خمحور
2077519شپارس
1162387خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

41581.97کگاز
7622.03وخارزم
14762.73واعتبار
10993.29پردیس
18233.51وبانک

15863.52ما
17293.69پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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شماره 883

در طول چند س��ال گذش��ته 
تعداد زیادی شرکت استارت آپ 
مالی آغ��از ب��ه کار کرده اند که 
از فناوری ه��ای مدرن اس��تفاده 
س��رمایه گذاری،  ت��ا  می کنن��د 
پرداخ��ت قب��وض و حت��ی وام 
در  م��ردم  ب��رای  را  گرفت��ن 
س��طح جه��ان س��اده تر کنند؛ 
اس��تارت آپ های مال��ی ک��ه به 
»فین ت��ک« مش��هور هس��تند. 
در واق��ع »فین ت��ک« به معنای 
کارب��رد نوآورانه فناوری در ارائه 
اس��ت. فین تک  مالی  خدم��ات 
ی��ا فناوری ه��ای مال��ی معادل 
یا    Financial  technology 

 FinTech  است.  
دلی��ل  ب��ه  »فین تک« ه��ا   
گس��ترده فعالیت ه��ای روزان��ه 
در س��طح جه��ان هم اکنون به 
یک��ی از عالقه  مندی  های جدید 
شده اند  تبدیل  س��رمایه گذاران 
رش��د  ح��ال  در  به ش��دت  و 
هستند. مطابق آمارهای   جهانی  
 سرمایه  گذاری در فین تک که در 
سال ۲۰۰۸ حدود ۹۳۰ میلیون 
دالر بوده ۱۲ برابر شده و در سال 
۲۰۱۴ ب��ه  بی��ش از ۱۲میلیارد 
همچنین  اس��ت.  رس��یده  دالر 
در اروپ��ا ح��دود ۱.۵ میلی��ارد 
دالر در ش��رکت های فین ت��ک 
در سال ۲۰۱۴ س��رمایه  گذاری 
شده است که سهم شرکت های 
حاض��ر در لن��دن ۵۳۹ میلیون 
دالر، آمس��تردام ۳۰۶ میلی��ون 
دالر و اس��تکهلم ۲۶۶ میلی��ون 

دالر بوده اس��ت. بع��د از لندن، 
اس��تکهلم دومین شهر اروپاست 
که بیشترین سرمایه ها را در ۱۰ 
س��ال گذشته جذب کرده است. 
معام��الت اروپایی  ها در فین تک 
در پن��ج فص��ل متوال��ی رو به 
افزایش بوده است و از ۳۷ مورد 
در فصل چه��ارم ۲۰۱۵ به ۴۷ 
مورد در فصل اول ۲۰۱۶ رسیده 
است. برخی شرکت های شناخته 
   Fundingشده فین تک مانند 
Nutmeg    ،Circleو  
در   TransferWise  
در  می کنن��د.  فعالی��ت  لن��دن 

نی��ز  آمری��کا  ایاالت متح��ده 
اس��تارت آپ های  فین ت��ک 

متعددی  وجود دارند. 
 ۹ در  فین تک  کسب و کارهای 
قرار می گیرند:  دسته بندی کلی 
ارزه��ای  و  پ��ول  »پرداخ��ت، 
رمزنگاری شده مانند بیت کوین، 
کس��ب وکارهای  ی��ا  ولث ت��ک 
ب��ورس  ب��ه  مرب��وط  فن��اوری 
مدیری��ت  س��رمایه گذاری،  و 
مالی ش��خصی،  ق��رض دادن و 
تامین س��رمایه جمع��ی، انتقال 
ی��ا رمیتنس ها،  بین المللی پول 
بانک��داری روزم��ره و بانک های 

ب��دون ش��عبه، اینش��ورتک ی��ا 
کس��ب وکارهای فناوری بیمه و 
رگ تک یا کسب وکارهای مربوط 

به قانون گذاری.«

فین تک در ایران از 
راه اندازی تا فیلترینگ

در سال های گذشته همزمان با 
رشد سریع استفاده از فین تک ها 
در س��طح جه��ان ای��ن پدی��ده 
خالقانه مالی وارد ایران نیز ش��د 
و ش��رکت هایی ش��روع ب��ه ارائه 
خدمات مالی مختلفی کردند و در 
این بین فروش��گاه های اینترنتی 

به  ش��روع  گس��ترده  به ص��ورت 
استفاده از این تکنولوژی کردند، 
راه اندازی  شرکت هایی  همچنین 
ش��د که با اس��تفاده از آنها دیگر 
و...  جا به جای��ی  پرداخ��ت،  انواع 
مال��ی صورت می گرف��ت ولی در 
نهایت سرنوش��ت این ش��رکت ها 
و اس��تارت آپ ها پایان��ی خ��وش 
چندان��ی نداش��ت زیرا از س��وی 
مهم ترین  از  تعدادی  دادس��تانی 
فین تک ها )تیرماه امس��ال( فیلتر 
ش��دند. دادس��تانی عل��ت اصلی 
را  اس��تارت آپ ها  این  فیلترینگ 
ع��دم وجود قوانین ش��فاف برای 
فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی 
اع��الم کرده اس��ت. دادس��تانی 
کارگروه��ی را ب��ا حض��ور بانک 
مرک��زی جهت تعیی��ن وضعیت 
داده  تشکیل  اس��تارت آپ ها  این 
ب��ود ولی در نهایت تش��کیل این 
کارگ��روه بی نتیجه ماند و در پی 
آن تعدادی از فین تک های ایرانی 
مانند زرین پال، پی پینگ، باهمتا 

و ایدی  پی فیلتر شدند.
 البته در مقابل نظر دادستان 
موضع گی��ری مقامات دولتی و 
به وی��ژه معاون وزی��ر ارتباطات 
ابعاد تازه ای به ماجرا بخش��ید 
و در نهایت ب��ه رفع فیلترینگ 
فین تک ه��ا بعد از ی��ک هفته 
منجر شد. به اعتقاد کارشناسان 
دنی��ای آینده مالی در س��طح 
بای��د در فین تک ها  جه��ان را 
دید و دیگر بانکداری سنتی را 

فراموش کرد. 

با س��امانه کارپوشه ملی ایرانیان، شهروندان صاحب یک 
صفحه مجازی و یک رمز کاربری اختصاصی می ش��وند که 
می توانند از آن طریق به ارسال درخواست های اداری خود 
ب��ه صورت آنالی��ن بپردازند و انجام ام��ور اداری خود را از 

همین طریق پیگیری کنند. 
به گزارش ایسنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در راستای 
دسترسی آزاد به اطالعات ایجاد شد؛ به این صورت که برای 
هر ش��خص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطالعات، 
کارپوش��ه ای ایجاد ش��ده که م��ردم در آن ثبت نام کرده و 
س��پس به کارپوشه خود دسترس��ی پیدا می کنند. مصوبه 
اجرای کارپوش��ه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری 

اطالعات تصویب شده است. 
بنا بر اعالم، این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد 
یک بستر امن، منحصر به فرد و قابل اعتماد برای مبادالت 
کاغذی اس��ناد میان مردم و دولت اعالم ش��ده و به گفته 
مس��ئوالن، در این طرح، بس��تری فراهم می شود تا در فاز 
اول، دستگاه های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، 
بازخوردهای دولت از اطالعات، اسناد، مدارک و همچنین 
خروجی فعالیت ها را ارسال کنند. همچنین مردم می توانند 
از کارپوش��ه خود، نتیج��ه خدماتی را ک��ه می خواهند از 
دستگاه ها بگیرند شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری 

آنها را انجام دهند. 
اما س��امانه کارپوش��ه ملی ایرانیان با همکاری مشترک 
س��ازمان فناوری اطالعات ایران، ش��رکت پست جمهوری 

اس��المی ایران و دس��تگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
طراح��ی در مردادم��اه س��ال ج��اری  )۱۳۹۶( با حضور 
محمود واعظی - وزیر س��ابق ارتباطات و فناوری اطالعات 
- در مرکز تجزیه و مبادالت ش��رکت پس��ت پیاده سازی و 
مورد بهره برداری قرار گرفت. بنا بر اعالم س��ازمان فناوری 
اطالعات، در این س��امانه هر یک از مردم و کس��ب و کارها 
دارای کارپوشه ای الکترونیکی تحت عنوان ایران پوشه بوده 
و همه اقالم تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعالن ها 
و ابالغیه های دولتی و مکاتبات از تمام دستگاه های اجرایی 
و نهاده��ای عموم��ی را به صورت یکپارچ��ه و اختصاصی 
دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسی خواهند داشت. 
از ویژگی های برجس��ته این بس��تر می ت��وان به کاهش 
مراجعه حضوری مردم به دس��تگاه های اجرایی، نهادهای 
عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع و تجمیع تمام 
اعالنات و مکاتبات دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
به اشخاص در س��امانه ای واحد اشاره کرد. همین طور این 
بستر صرفه جویی زیادی را از طریق حذف هزینه های سربار 
دستگاه ها جهت ارسال اعالن و ابالغیه ها موجب می شود. 
همچنین کاهش ترافیک تب��ادل و گردش اطالعات مورد 
نیاز از شبکه داخلی دستگاه ها و نهادهای عمومی و کاهش 
هزینه های کلی جامعه از دیگر مزایای بلند مدت اجرای این 

طرح خواهد بود. 
محم��ود واعظ��ی - وزی��ر اس��بق ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات - در مراس��م افتتاحیه کارپوش��ه ملی ایرانیان با 

بیان اینکه این روزها ش��اهد تحوالت خوبی درباره ش��بکه 
ملی اطالعات و دولت الکترونیک بوده ایم، گفته بود: مردم 
به وزارت ارتباطات اعتم��اد کرده اند و موضوعاتی را که در 
گذشته درباره شبکه ملی اطالعات وجود داشت باور نکردند. 
اکنون آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه و فرمایش مقام 
معظم رهبری به ش��ورای عالی فضای مجازی تأکید شده 
بود، با همکاری همه بخش ها و مسئولیت سازمان فناوری 

اطالعات در سه فاز عملی شده است. 
در همین حوزه رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک 
س��ازمان فناوری اطالعات، کارپوش��ه ملی ایرانی��ان را در 
راستای دسترس��ی آزاد به اطالعات توصیف کرده و گفته 
بود: برای هر ش��خص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات کارپوش��ه ایجاد کردیم و پایلوت هایش را با چند 
دس��تگاه اجرا می کنی��م. پس از تکمی��ل فرآیندها، اعالم 
عمومی خواهیم کرد. مردم نیز ثبت نام کرده و س��پس به 
کارپوشه خود دسترسی پیدا می کنند. مصوبه کارپوشه در 
جلس��ه شورای اجرایی س��ازمان فناوری اطالعات تصویب 
شده است. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سامانه ای است که 
در آن هر فرد ایرانی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی پس 
از اح��راز هویت، کارپوش��ه ای اختصاصی، منحصر به خود، 
ایمن و قابل اس��تناد به نام »ایران پوشه« را جهت دریافت 
بی واسطه خروجی خدمات الکترونیکی مورد تقاضای خود 
از دول��ت و نهادهای عموم��ی در قالب اعالن ها و ابالغیه ها 

دریافت می کند. 

کاغذبازی های اداری در کشور حذف می شود؟ 

فین تک های چه تحولی را در دنیای خدمات مالی ایجاد کردند؟ 

فین تک ها؛ سالم به آینده استارت آپ های مالی
اخبار

مقابله گوگل با هجوم گسترده یک 
بدافزار تازه

گوگل در حال مبارزه با هجوم گس��ترده یک بدافزار به 
گوش��ی ها و تبلت های اندرویدی اس��ت، بدافزار یاد شده 
ت��ا به حال ۲۱ میلی��ون قربانی گرفته اس��ت. به گزارش 
فوربس، بررس��ی های مؤسسه امنیتی چک پوینت نشان 
می دهد که این حمله یکی از بزرگ ترین و بی سابقه ترین 
حمالت بدافزاری به گوش��ی های اندرویدی است. بدافزار 
مذک��ور ExpensiveWall ن��ام دارد و خود را در درون 
برنامه های موبایلی کاغذدی��واری یا wallpaper مخفی 
می کند. این بدافزار با ارسال پیامک های متعدد و عضویت 
در خدم��ات گوناگ��ون ب��رای کاربران هزینه می تراش��د. 
ExpensiveWall در تازه تری��ن بررس��ی ها در درون 
حداقل ۵۰ برنامه اندرویدی شناسایی شده است. مجموع 
موارد بارگذاری این برنامه ها بین یک تا ۴.۲ میلیون مورد 
بوده اس��ت. این بدافزار چن��دی قبل هم حمالتی را علیه 
کاربران گوش��ی های اندرویدی انجام داده بود که توسط 
مک آفی شناسایی ش��ده بود و قربانیان مجموع حمالت 
یادش��ده با احتس��اب این موارد شناس��ایی بی��ن ۵.۹ تا 
۲۱.۱ میلیون مورد برآورد می ش��ود. موفق ترین نمونه از 
یک بداف��زار اندرویدی موفق که در ماه جوالی گذش��ته 
شناسایی ش��ده بود حدود ۳۶میلیون بار بارگذاری شده 
بود. گوگل می گوید در تالش اس��ت برنامه های اندرویدی 
آلوده را شناسایی وبدافزارهای مخرب را از آنها حذف کند.  

تلگرام، محبوب ترین پیام رسان 
ایرانی ها

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( گفت: 
پیام رسان تلگرام با ۵۸درصد محبوبیت در ایران بر سکوی 
نخس��ت ایستاده است. محمد آقاسی در خصوص آخرین 
نظرسنجی این مرکز با محوریت سنجش میزان استفاده 
از شبکه های اجتماعی گفت: روند عضویت در حداقل یک 
شبکه اجتماعی همچنان رو به افزایش است؛ به طوری که 
طبق نظرسنجی های ایسپا، میزان عضویت در آذرماه سال 
۱۳۹۴، ۳۷درص��د؛ در بهمن ماه س��ال ۱۳۹۵، ۶۰درصد 
و در ش��هریورماه س��ال ۱۳۹۶ این میزان به ۶۲.۲درصد 
رس��یده است. وی افزود: پیام رس��ان تلگرام در مقایسه با 
دیگر اپلیکیشن های پیام رسان در ایران بر سکوی نخست 
ایستاده است و ۵۸.۴درصد افراد ۱۸ سال به باالی جامعه 
از آن در حال حاضر استفاده می کنند. آقاسی خاطرنشان 
ک��رد: اگر روند پیگی��ری مطالب مخاطبان تلگ��رام را در 
س��ال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مقایسه کنیم، به خوبی متوجه 
تغییر ذائقه مخاطبان این پیام رس��ان محبوب می شویم؛ 
چ��را که در آذرماه س��ال ۹۴، ۶۶.۷درص��د مخاطبان، در 
بهمن م��اه ۹۵، ۲۴درص��د مخاطبان و در ش��هریور ۹۶، 
۲۲.۲درصد مخاطبان از تلگرام بیشتر به عنوان سرگرمی 
اس��تفاده می کنن��د. رئی��س مرک��ز افکارس��نجی افزود: 
طبق آخرین نظرس��نجی ایس��پا در خصوص شبکه های 
اجتماعی، ۵۴.۲درصد پاسخگویان در مجموع شبکه های 
اجتماع��ی مجازی را مفید تلقی کرده و ۳۸.۸درصد آن را 

آسیب رسان می دانند. 

دومین همایش برنامه نویسی ای او اس 
برگزار می شود

دومین همایش برنامه نویسی ای او اس پس از برگزاری 
نخس��تین دوره این کنفرانس و اس��تقبال مردم و توسعه 
دهندگان اپل قرار اس��ت ۳۰ش��هریور م��اه یعنی آخرین 
پنجشنبه شهریور ماه با حضور متخصصان و عالقه مندان 
برنامه نویس��ی ای او اس برگزار ش��ود. در دومین همایش 
برنامه نویس��ی ای او اس جمعی از برترین برنامه نویسان و 
بازی سازان کشور دور هم جمع می شوند و تجربیات خود 
را در اختیار عالقه مندان قرار می دهند. طراحی اپلیکیشن، 
ارتق��ای امنیت نرم افزاره��ا و روش ه��ای افزایش فروش 
برنامه های کاربران در بازار کشور به عالقه مندان این دوره 
معرفی می شود.  همچنین کارگاه های آموزشی و پنل های 
گفتمان برگزار می ش��ود تا عالقه مندان با تمامی مراحل 
نرم افزارها از ساخت تا عرضه موفق آن به بازار اطالع پیدا 
کنند و با همراهی جمعی از موفق ترین برنامه نویس��ان و 
بازی س��ازان و اس��تفاده از تجربیات آنها، کارآفرین بعدی 

باشند. 

 حذف اپلیکیشن های تقلبی از
 اپ استور

طبق گزارش های منتش��ر شده، ش��رکت اپل برخی از 
اپلیکیش��ن های تقلبی و گمراه کننده را از اپ استور خود 
حذف می کند. به گزارش وب س��ایت اینگجت، ش��رکت 
اپل به دنبال ماجرای حذف برخی اپلیکیش��ن ها از برنامه 
اپ اس��تور خود، هم اکنون اعالم کرده است که آن دسته 
از اپلیکیش��ن ها و برنامه هایی که محتوای ارائه شده آنها 
با تبلیغات و نام آنه��ا هماهنگی ندارد و به اصطالح برای 
کارب��ران گمراه کننده و گول زننده محس��وب می ش��ود، 
را از اپ اس��تور خ��ود حذف می کند. بنابر سیاس��ت های 
اپ اس��تور اپل، برخی اپلیکیشن هایی به عنوان مثال آنتی 
ویروس که کاربران آنها را دانلود و نصب می کنند و سپس 
متوجه می شوند که اصال اپلیکیشن مذکور با محتوای آن 
همخوان��ی و هماهنگی ندارد، از این پ��س ممنوع اعالم 
شده و از فروشگاه اینترنتی اپ استور حذف خواهند شد. 
تاکنون تعداد کثیری از اپلیکیش��ن ها به دالیل مختلف از 

اپ استور حذف شده اند. 

اخبار

افزایش آسیب پذیری های موبایلی 
در نیمه اول سال 2017

 Zimperium مؤسس��ه  بررس��ی های  نتای��ج 
نش��ان می دهد امنیت دنیای تلفن همراه در س��ال 
۲۰۱۷ درمقایس��ه با س��ال ۲۰۱۶ همچنان کاهش 
یافته اس��ت. به گزارش دیجیتال ترن��دز، بر همین 
اساس موارد هک گوش��ی ها و تبلت ها و همین طور 
سوءاستفاده از آسیب پذیری های سیستم عامل های 
هم��راه برای نفوذ به آنها در نیمه اول س��ال ۲۰۱۷ 
نس��بت به کل سال ۲۰۱۶ بیش��تر بوده است. طبق 
ای��ن گ��زارش از ابتدای س��ال ۲۰۱۶ ح��دود ۶۰۰ 
آس��یب پذیری برای گوش��ی های اندرویدی و ۳۰۰ 
آس��یب پذیری ب��رای سیس��تم عامل iOS کش��ف 
و شناس��ایی ش��ده و البت��ه تمامی ای��ن حفره ها و 
آس��یب پذیری ها ش��دید و جدی نبوده اند. اما هنوز 
ب��رای ارتق��ای امنیت ای��ن دو سیس��تم عامل مهم 
دنی��ای همراه باید کارهای بیش��تری صورت بگیرد. 
یکی از مهم ترین عوامل آسیب پذیری سیستم عامل 
اندروید اس��تفاده کاربران از نسخه های قدیمی این 
سیس��تم عامل است. براساس آمار موجود ۹۴درصد 
از کاربران اندروید از نسخه های قدیمی این سیستم 
عام��ل بهره می گیرند. اما در مقاب��ل تنها ۲۳درصد 
از کارب��ران سیس��تم عامل iOS کاربر نس��خه های 
قدیم��ی آن هس��تند. نکت��ه دیگر اینک��ه از هر ۵۰ 
برنامه موبایلی بارگذاری ش��ده روی گوشی ها یکی 
آلوده به بدافزار یا کدهای مخرب بوده اند. همچنین 
در ۸۰درصد موارد کاربران متوجه حمالت بدافزاری 

به گوشی ها نشده اند. 

تالش های هوآوی برای طول عمر 
باال در باتری گوشی های هوشمند

یکی از فاکتورهای مهم هنگام انتخاب تلفن همراه 
برای بسیاری از کاربران طول عمر باتری است، ولی 
چه میزان از کاربران گوشی های هوشمند عامل مهم 
ایمنی در باتری را هم به عنوان یکی از عوامل اصلی 
در انتخاب گوش��ی بعدی خ��ود قلمداد می کنند؟ با 
وجودی که اغلب به ایمنی باتری گوش��ی ها هنگام 
انتخاب آنها توجه نمی ش��ود، کاربران باید بررس��ی 
در خص��وص ایمنی بات��ری را به خصوص با توجه به 
اتفاق��ات بدی که برای باتری گوش��ی های پرچمدار 
ب��ازار در س��ال های اخیر افتاده بس��یار جدی تلقی 
کنند. باتری با طول عمر باال یکی از نیازهای قطعی 
نسل امروز است ولی در بعضی مدل های گوشی های 
هوش��مند برای بهبود ب��ازده و طوالنی کردن زمان 
ش��ارژدهی باتری ب��ه بحث ایمن��ی آن توجه کمی 
می ش��ود که همین امر موج��ب حرارت بیش از حد 
بات��ری و در نهایت نابودی آن به ش��کل خطرناکی 
می شود. از س��وی دیگر راهکارهای شارژ سریع هم 
نس��بت به ش��ارژ معمولی، به دلیل اینکه با جریان 
باالتر و ولتاژ بیش��تری باتری را شارژ می کنند خود 
عامل دیگری برای باال رفتن حرارت هستند. ایمنی 
در هوآوی اولویت اول است، به همین دلیل مثال در 
گوشی Mate ۹ خود از سیستمی پنج برابر ایمن تر 
 Super بهره برده اس��ت. این سیس��تم ایم��ن که
Safe نام دارد، چهار واس��ط ش��ارژ بات��ری و خود 
باتری گوش��ی را به خوبی از لحاظ حفاظتی کنترل 
می کند تا مش��کلی از این حیث برای گوشی ایجاد 
نش��ود. هوآوی در Mate ۹ از قطعات الکترونیکی 
خاصی اس��تفاده کرده که توانایی کار بدون خطر با 
جریان های باالتر از حد معمول را هم دارا هس��تند. 
از سوی دیگر تکنولوژی انحصاری SCP یا »پروتکل 
شارژ هوش��مند« هم عامل دیگری است که جلوی 
حرارت بیش از حد سیس��تم ش��ارژ و باتری گوشی 
را می گیرد. به عالوه سیس��تم خنک کننده هش��ت 
الیه پیش��رفته با مواد کارآم��د دافع حرارت در کنار 
کلیه موارد فوق موجب می ش��ود که حرارت باتری 
این گوشی از حد اس��تاندارد باالتر نرود. هوآوی در 
Mate ۹  عالوه بر اینکه به ایمنی باتری و سیس��تم 
شارژ آن اهمیت بس��یاری داده، سرعت شارژ آن را 

هم بسیار بهبود بخشیده است. 

اپل به جنگ برنامه های مخرب 
موبایلی می رود

همزمان با عرضه گوشی های جدید آیفون، اپل می گوید 
قصد دارد دس��تورالعمل های مربوط به تولید برنامه های 
موبایلی iOS را هم به روز کند تا جلوی انتشار برنامه های 
مخرب و نامناسب گرفته ش��ود. به گزارش انگجت، اپل 
امیدوار است از این طریق ایمنی App Store افزایش 
یابد و امکان دورزده شدن تمهیدات امنیتی درنظر گرفته 
شده، کاهش یابد. ممنوعیت اپل شامل برنامه هایی است 
که مدعی ارائه خدماتی هستند که عمال ارائه نمی کنند، 
برنامه های ضدویروس قالبی که کارایی خاصی ندارند و 
دیگر برنامه های گمراه کننده. اپل همچنین به صراحت 
اعالم کرده جلوی انتشار برنامه هایی را که قاچاق انسان 
یا سواستفاده از کودکان را ممکن می کند، می گیرد. این 
شرکت پیش از این از اشاره صریح به چنین برنامه هایی 
خودداری کرده بود. گ��وگل هم در ماه های اخیر تالش 
زی��ادی ک��رده تا جلوی انتش��ار برنامه ه��ای مخرب در 
فروشگاه آنالین اندروید را بگیرد، اما هنوز هم برنامه های 
زیادی در اپ اس��تور گوگل منتش��ر می شود که حاوی 
کده��ای مخرب هس��تند و به منظور س��رقت داده های 

کاربران طراحی شده اند. 

تازه های فنــاوری

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم )ASD( اغلب با شروع و برقراری مکالمات مشکل دارند. به همین دلیل یک گروه از دانشمندان به 
رهبری دکتر »آزاده کوشکی«، استادیار دانشگاه »تورنتو«، اپلیکیشن »هولی« )Holli( را ساختند. این اپلیکیشن برنامه ای است که 

در حال حاضر در عینک هوشمند گوگل اجرا می شود و به بچه های مبتال به اوتیسم می گوید که در جمالت بعدی باید چه بگویند.  
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زمان��ی ک��ه قیم��ت نفت در 
س��ال 2014 ناگهان به بیش از 
100 دالر در هر بش��که رسید، 
مطالعه صندوق بین المللی پول 
نش��ان داد ک��ه عوام��ل جانبی 
عرض��ه مانن��د ظهور ش��یل و 
نی��روی  جدی��د  فناوری ه��ای 
کلی��دی ب��رای نگ��ه داش��تن 
هس��تند.  نفت  کمت��ر  قیم��ت 
مطالع��ات اخیر نش��ان می دهد 
که دیگ��ر فناوری ه��ای جدید، 
و  الکتریکی  مانند خودروه��ای 
انرژی برق خورشیدی، می تواند 
عمیق ترین تاثی��رات را بر بازار 
نف��ت و تقاض��ای بلندمدت آن 
بگ��ذارد. همان ط��ور که ش��یخ 
زک��ی یمانی، وزیر س��ابق نفت 
عربستان سعودی گفت:  »عصر 
س��نگ، به دلیل فقدان س��نگ 
پایان نیافت. حاال هم عصر نفت 
به پایان می رسد، اما نه به دلیل 

کمبود نفت.«
پی��ش،  س��ال   صده��ا 
زغال س��نگ، 80درصد مصرف 
انرژی ایاالت متحده را ش��امل 
می ش��د. در ع��رض 20 س��ال، 
این سهم به نصف کاهش یافت 
و در م��دت 40س��ال ب��ه یک 
پنجم رس��ید و نف��ت جایگزین 
آن و منبع اصل��ی انرژی جهان 
شد. اگرچه زغال سنگ از نفت 
ارزان تر بود، اما ماده خوبی برای 
وسایل نقلیه موتوری نبود، حاال 
هم خودروه��ا 45درصد از نفت 

جهان را مصرف می کنند. 
ب��ا افزای��ش وس��ایل نقلی��ه 
انرژی ه��ای  و  الکتریک��ی 
تجدیدپذیر، ممکن است جهان 
در آستانه انقالبی در حمل و نقل 
و انرژی باش��د که می تواند بازار 

نفت را ب��ه نحوی دگرگون کند 
که زغال س��نگ یک قرن پیش 
دگرگ��ون کرد. به ای��ن ترتیب 
نفت هم می تواند س��هم خود را 
در کاه��ش تقاض��ای انرژی در 

دهه های آتی ببیند. 
س��ال 1917، زمانی که فورد 
سریع  نقلیه  خودروی  نخستین 
و ارزان قیم��ت خود را فروخت، 
نقطه اوج بود. االن هم وس��ایل 
نقلیه الکتریک��ی می تواند نقطه 
باش��ند. چندین  اوجی مش��ابه 
شرکت شروع به ارائه مدل هایی 
در حدود قیم��ت 35 هزار دالر 
تقریبا میانگین قیمت  کرده اند، 
خودروه��ای جدی��د در ایاالت 
متح��ده اس��ت. ب��ا هزینه های 
و  نگه��داری  پایین ت��ر  بس��یار 
س��وخت، سخت است منکر این 

شد که وس��ایل نقلیه الکتریکی 
می توانن��د در آین��ده نه چندان 
دور جایگزی��ن وس��ایل نقلی��ه 
موتوری ش��وند. در این فرآیند 
دیگر س��والی درب��اره چگونگی 
مطرح نمی شود، بلکه زمان مهم 

است. 
مطالع��ات صندوق بین المللی 
پ��ول پیش بین��ی می کن��د که 
می توانند  الکتریکی  خودروهای 
90درصد از س��هام خودرو را در 
اقتصادهای پیش��رفته و بیش از 
نیم��ی از اقتصادهای نوظهور تا 
سال 2040 را تش��کیل دهند. 
 در دیگ��ر کش��ورها ه��م ای��ن 
جابه جایی وس��یع وسایل نقلیه 
اما  موتوری پیش بینی می شود، 
احتماال با سرعت های پایین تر. 

س��هم نف��ت در ب��ازار ب��رای 

در  گرمایش��ی  و  ب��رق  تولی��د 
حال حاضر کمت��ر از 20درصد 
در س��طح جه��ان اس��ت، این 
ام��ر می توان��د به عل��ت ظهور 
فناوری های جدید دیگر کاهش 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر.  یاب��د؛ 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر هم در 
دهه گذش��ته ش��اهد رش��دی 
انقالب��ی بوده ان��د. هزینه تولید 
برق از انرژی خورشیدی از سال 
2008، 80درصد و از انرژی باد 

60درصد کاهش یافته است. 
انرژی خورش��یدی و بادی در 
ح��ال حاضر در 30کش��ور دنیا 
به رقابت گذاش��ته ش��ده است 
اقتص��ادی  جهان��ی  مجم��ع  و 
پیش بین��ی می کند که در چند 
سال آینده حتی از زغال سنگ و 
گاز طبیعی در بیش از 60درصد 

جهان ارزان تر باشد. حتی بدون 
نفوذ  تکنولوژی،  پیش��رفت های 
ان��رژی تجدید پذی��ر ب��ه دلیل 
اینکه س��رمایه گذاری های روی 
آن انجام می ش��ود، افزایش پیدا 

می کند. 
اگر تغییرات اقلیمی تش��دید 
شود، دگرگونی بازار جهانی نفت 
می تواند س��ریع تر هم رخ دهد. 
بنابراین حت��ی اگر فناوری های 
جدی��د مثل تولید ب��رق مبتنی 
بر هیدروژن و. . . رش��د چندانی 
نداش��ته باش��د، ام��ا دگرگونی 
وضعیت بازار نفت مس��لم است، 
بنابراین شاید پیش بینی قیمت 
نفت ب��رای هفته و م��اه آینده 
س��خت باش��د، اما نفت حتما تا 
س��ال 2040 ارزان ت��ر از قیمت 
فعلی آن خواه��د بود. آن زمان 
دیگر قیمت هر بش��که 50 دالر 
هم حتی غیرممکن خواهد بود. 
با این چشم انداز، جای تعجبی 
نیست که تولیدکنندگان نفت و 
خودروسازان خود را برای پایان 
عصر نفت آماده کنند. بس��یاری 
خودروی��ی  ش��رکت های  از 
فناوری ه��ای  روی  به ش��دت 
الکتریکی  نقلیه  وس��ایل  جدید 
شرکت  کرده اند.  سرمایه گذاری 
ولوو اخیرا اعالم کرده است که 
تمام مدل هایش تا سال 2019 
ی��ک نمون��ه موت��ور الکتریکی 
خواهن��د داش��ت. ب��ه همی��ن 
کشورهای  از  بس��یاری  ترتیب، 
صادرکننده نف��ت که به درآمد 
نفت به منظور تامین هزینه های 
دولت��ی و ایجاد اش��تغال متکی 
هستند، باید روی پیشران هایی 
غیرنفت��ی ب��رای آم��اده کردن 

اقتصاد خود کار کنند. 

رئی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران خودرو 
گف��ت: تکنولوژی خودروه��ای داخلی ما 
با تکنولوژی خودروهای روز دنیا بس��یار 
متفاوت بوده و از نظر آیرودینامیک بدنه 
و موتوری می ت��وان آنها را مطابق با دهه 

80 میالدی دانست. 
علیرضا نیک آئین در گفت وگو با ایسنا، 
ادامه داد: مشکل دیگر خودروهای ایرانی 
آن اس��ت که مصرف س��وخت فوق العاده 
باالی��ی دارند که عالوه بر ایجاد مش��کل 
آالیندگی هوا، مصرف س��وخت کشور را 
نیز بسیار باال می برد؛ به گونه ای که حتی 
این امکان وجود دارد که ما نصف میزان 

فعلی مصرف سوخت داشته باشیم. 
رئی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران خودرو 
همچنی��ن عن��وان ک��رد: طبیعی اس��ت 
وقت��ی اس��تانداردهای خودروس��ازی ما با 
چن��د دهه قبل دنی��ا هماهنگ اس��ت از 

س��وی ش��رکت های اصل��ی مانن��د پژوی 
فرانس��ه امکان تامین قطعات در بسیاری 
م��وارد وجود نداش��ته و بر همین اس��اس 
خودروس��ازان ما مجبور می شوند قطعات 
خود را از طری��ق کارخانه های دیگری که 
کیفیت قطعات اصلی را ندارند تامین کنند 
که همین مس��ئله موجب می شود قطعات 
استفاده ش��ده در این خودروها عمر الزم را 
نداشته باش��د.  نیک آئین در عین حال به 
موتور اتومبیل های ایرانی اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه سیستم این موتورها منسوخ شده 
اس��ت، از سوی دیگر اگرچه گفته می شود 
که سوخت ما یورو4 محسوب می شود، اما 
به هر صورت گوگرد این سوخت باال بوده و 

مشکل ساز است. 
وی ادام��ه داد: ح��ال ب��ه مجموع این 
ش��رایط، قطعات یا روغن ه��ای تقلبی را 
ک��ه در بازار وج��ود دارد هم اضافه کنید 

تا متوجه شوید که در مقابله با این حجم 
مش��کل نمی ت��وان از تعمی��رکار خودرو 

انتظار معجزه داشت. 
وی ادام��ه داد: به عن��وان مثال قطعات 
جلوبندی یک خودرو باید باالی دو سال 
عم��ر کند، اما گاه ش��اهدیم که عمر این 
قطعات حتی به ش��ش ماه هم نمی رسد 
و با توج��ه به وضعیت آس��فالت جاده ها 
و خیابان ه��ا بای��د ب��ه مرات��ب زودتر از 
تاریخ اصلی آنه��ا را تعویض کرد. اکنون 
مصرف لوازم یدکی در ایران چندین برابر 
اس��تانداردهای جهانی محسوب می شود 
و عم��ر خودروهای ایرانی مس��لما نصف 

خودروهای خارجی می شود. 
نیک آئین در عین حال اظهار کرد: حتی 
در می��ان خودروهای خارجی هم آنهایی 
که در ایران اس��تفاده می شوند، نسبت به 
نمونه هایی که در کش��ورهای دیگر مورد 

اس��تفاده ق��رار می گیرند عم��ر کمتری 
دارند چرا که خودروهای خارجی از نظر 
موت��وری به گونه ای طراحی ش��ده اند که 
نیاز به س��وخت یورو6 دارند و الزم است 
گوگرد بنزین آنها کمتر از 10 باش��د اما 
اکنون س��وخت رایج در کشور ما سوخت 
یورو4 اس��ت که میزان گوگرد آن حدود 
50 می شود.  رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
خودرو در بخش پایانی صحبت های خود 
ب��ه قیمت خودروهای ایرانی اش��اره کرد 
و گفت: اگ��ر بخواهیم قیم��ت خودروی 
ایران را با ب��ازار خلیج فارس قیاس کنیم 
باز هم قیمت های ما باالتر اس��ت چرا که 
در کش��ورهای همس��ایه از جمل��ه عراق 
اکنون تویوتایی عرضه می شود که مطابق 
اس��تانداردهای روز اس��ت جال��ب آنکه 
قیم��ت این تویوتا با پ��ژوی ما که متعلق 
به دهه 80میالدی است برابری می کند. 

انتقاد رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو از خودروهای داخلی

خودروهای ایرانی معادل خودروهای ۱۹۸۰ میالدی هستند

برآورد صندوق بین المللی پول درباره سهم ۹۰درصدی خودروهای الکتریکی از بازار سهام خودرو تا سال 2۰4۰

آمادگی خودروسازان برای پایان عصر نفت
اخبار

اتحاد ۳ خودروساز بزرگ جهان
سه خودروساز بزرگ جهان برای تولید خودروهای 
الکتریک��ی و کاه��ش هزینه ه��ای خود ب��ا یکدیگر 
هم��کاری خواهند کرد.  به گزارش س��ی ان ان مانی، 
رنو، نیس��ان و میتسوبیش��ی برنامه های خود را برای 

خودروهای بدون راننده و الکتریکی اعالم کردند. 
خودروس��ازان برنامه دارند که نخستین خودروی 
بدون راننده را تا پنج سال دیگر تولید کنند. در نهایت 
اتحاد خودروسازان برای تولید چنین خودرویی برای 
تولید تاکس��ی های بدون راننده هدف گذاری ش��ده 
است.  در حال حاضر نیسان پرفروش ترین خودروی 
الکتریکی، نیسان لیف را تولید کرده است. شرکت ها 
روز جمعه اعالم کردند که تا س��ال 2022، 12 مدل 
خودروی جدید تمام الکتریکی را تولید خواهند کرد.  
آنه��ا برنامه دارند خودروهای��ی تولید کنند که بیش 
از 600 کیلومت��ر را با کاهش هزینه ه��ای باتری به 
اندازه 30درصد طی کند. از سوی دیگر هدف گذاری 
کردند که این خودروها با 15دقیقه شارژ 143 مایل 
طی کنند. این میزان در حال حاضر 56 مایل است. 
خودروس��ازهای رنو، نیس��ان و میتسوبیشی برای 
نش��انه اتحاد خود لوگو انتخاب کردند.  در گذش��ته 
رن��و و نیس��ان در جهت ادغام و اتح��اد جهانی قدم 
برداش��ته و اعالم کرده بودند که ب��ه  منظور کاهش 
هزینه  ها، اش��تراک  گذاری فن��اوری و افزایش فروش 
در بخش خودروهای تجاری س��بک واحد مشترکی 
تش��کیل می دهند. سال گذشته، نیس��ان بخشی از 
س��هام میتسوبیش��ی را خریداری کرد. هم اکنون به 

این اتحاد، میتسوبیشی نیز اضافه شده است. 

جنرال موتورز آماده تولید انبوه 
خودروهای خودران

جنرال موت��ورز و بخش رانندگی خودکار آن یعنی 
کروز اتوماس��یون اعالم کردند نخس��تین خودروی 
کام��ال خودران تولید انبوه دنیا ک��ه نیازی به راننده 
ندارد آماده است.  مدیرعامل کروز اتوماسیون اعالم 
کرد: این کمپانی س��ومین نس��ل خودروی خودران 
را ک��ه دارای تمام��ی الزامات ایمن��ی موردنیاز برای 

رانندگی بدون راننده است تولید کرده است. 
خودروی خودران یاد ش��ده نس��خه بسیار پیشرفته 
ش��ورولت بولت بوده و هن��وز در مرحله پیش تولیدی 
ق��رار دارد. البته کروز اتوماس��یون می گوید ش��رکت 
تمامی سخت افزارهای ضروری برای ساخت خودروی 
کامال خ��ودران در تیراژ باال را دارد. تاسیس��ات مونتاژ 
ش��رکت می تواند بیش از 100 هزار خودروی خودران 
را در س��ال تولید کند. همانند تس��ال، این خودرو تنها 
به فوق العاده کردن نرم افزار خودران نیاز دارد.  پیش از 
آنکه ساخته شده توسط کروز به دست مشتریان برسد، 
کمپانی تعدادی از پروتوتایپ ها را وارد خیابان ها خواهد 
کرد. این خودروها توسط کارکنان شرکت مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. در ابتدا یک انسان پشت فرمان قرار 

خواهد داشت تا از وقوع تصادف پیشگیری شود. 
مدیرعامل ش��رکت گف��ت: خودروه��ای خودران 
ما برای شبیه س��ازی رفتار انس��انی در پشت فرمان 
طراحی شده اند اما خطاهای انسانی حذف شده است. 
آنها مش��روبات الکلی ننوش��یده و هنگام رانندگی با 
گوشی همراه صحبت نکرده و خسته هم نمی شوند. 
بیش از 2 هزار نفر برای تولید این محصول همکاری 
کرده اند و ما باور داریم با همکاری یکدیگر می توانیم 

رانندگی بسیار بهتری داشته باشیم. 

تویوتا، رتبه اول مطالعه سنجش 
رضایت مشتریان در آمریکا

جدیدتری��ن مطالعه ش��اخص رضایت مش��تریان 
در آمریکا نش��ان می دهد مالکان خودروهای جدید 

رضایت کمتری از خودروهای خود دارند! 
به گ��زارشcarscoops، بنا ب��ه جدیدترین مطالعه 
گروهی صورت گرفته، رضایت کلی مالکان با 1.2درصد 
کاه��ش به امتی��از 81 )از 100 امتیاز( رس��یده اس��ت.  
خودروس��ازان آمریکایی عملکرد نسبتا مناسبی داشته 
و جنرال موتورز تنها خودروس��از این کش��ور اس��ت که 
با افزایش امتیاز رضایت مندی مواجه ش��ده اس��ت. این 
کمپان��ی با امتیاز 82 باالتر از رقبایی چون فورد با امتیاز 
81 و فیات-کرایس��لر ب��ا امتیاز 77 قرار گرفته اس��ت.  
خودروس��ازان خارجی تس��لط کاملی بر لیس��ت دارند 
به گونه ای که از 6 رتبه ابتدایی 5 رتبه به آنها تعلق دارد. 
تویوت��ا با امتیاز 86 در رده اول قرار داش��ته و پس از آن 
نیز سوبارو )امتیاز 85(، جی ام سی )امتیاز 84( و هیوندای 
)امتی��از 83( حضور دارند. موض��وع مهم کاهش فاصله 
خودروس��ازانی چون کیا و هیوندای با پیش��تازانی چون 
لکسوس اس��ت که به طور مثال هیوندای تنها 3 امتیاز 
کمتر از لکس��وس و یک امتیاز کمتر از مرسدس کسب 
کرده است.  اما تمامی خبرها برای خودروسازان خارجی 
خوب نیست زیرا هوندا در این مطالعه تزلزل نشان داده 
است. میزان رضایت مندی هوندا با 6 درصد کاهش به 81 
امتیاز رسیده و باعث شده این ژاپنی خوشنام با شورولت 
در یک رتبه قرار گیرد.  اما از نظر خودروسازان لوکس، 
سه برند با بیشترین میزان رضایت عبارتند از لکسوس 
)امتیاز 86(، مرسدس )امتیاز 84( و کادیالک )امتیاز 
83(. آک��ورا با امتیاز 80 در قعر جدول اس��ت اما این 
عملکرد نس��بت به امتیاز 76 سال 2016 بهبود قابل 

توجهی را نشان می دهد. 

اخبار

پیش بینی های درآمدی دولت از 
خودرو نقش بر آب شد

دولت از محل واردات و شماره گذاری خودرو برای 
چهارماهه نخس��ت س��ال جاری درآم��دی یک هزار 
و720 میلی��ارد تومان پیش بینی کرده که تنها 700 
میلیارد تومان آن محقق ش��ده و با توجه به ممنوع 
بودن ثبت س��فارش خودرو پیش بینی بر آن است تا 
درآمد دولت در پایان تابس��تان از این محل بس��یار 

کاهش یابد. 
به گ��زارش خ��ودروکار، طبق اطالعات به دس��ت  
آمده دولت برای چهارماهه نخس��ت س��ال جاری از 
محل مالیات واردات خودرو، مالیات بر نقل  و انتقال 
اتومبی��ل و مالیات ش��ماره گذاری خ��ودرو درآمدی 
17.2هزار میلیارد ریالی را متصور بوده که بررسی ها 
نشان از آن دارد دولت تنها از این سه محل درآمدی 
مجموعا 7 هزار میلیارد ریال از آن خود کرده است. 
بررس��ی های دقیق ت��ر نش��ان از آن دارد ک��ه در 
چهارماهه نخست سال 1396، دولت از محل مالیات 
واردات خ��ودرو 90 میلیارد تومان درآمد داش��ته و 
 این در حالی اس��ت که مصوب دولت برای این مدت 

یک هزار و 90 میلیارد تومان بوده است. 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته دولت از این محل 
80میلی��ارد توم��ان درآم��د داش��ته که نس��بت به 
س��ال جاری درآمد دولت از مالی��ات واردات خودرو 

افزایش یافته است. 
همچنی��ن دول��ت از محل مالیات ب��ر نقل وانتقال 
اتومبی��ل 170میلی��ارد توم��ان درآمد داش��ته که 
پیش بین��ی درآمدی دولت از این محل برای س��ال 
جاری 250میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته 
مدت مش��ابه دولت دقیقا 170 میلیارد تومان درآمد 
از مح��ل مالیات بر نقل وانتق��ال اتومبیل از آن خود 

کرده است. 
برخالف دو مورد گذشته، دولت بیش از پیش بینی 
خود از محل مالیات ش��ماره گذاری خ��ودرو درآمد 
کس��ب کرده اس��ت. دولت برای چهارماهه نخس��ت 
س��ال جاری از محل مالیات شماره گذاری خودروی 
درآمد 380 میلیارد تومانی را متصور بوده که درآمد 
دول��ت از ای��ن مح��ل 440 میلیارد توم��ان به ثبت 
رسیده اس��ت. در حالی این ارقام به ثبت رسیده که 
از 12 تیرماه س��ایت ثبت سفارش خودرو حتی برای 
نمایندگان رسمی بسته شده و اجازه واردات خودرو 
جدید وج��ود ندارد، حال با این ش��رایط پیش بینی 
می ش��ود در آمارهای تابستان فاصله بسیار شدیدی 
بی��ن میزان درآم��د محقق و پیش بینی ش��ده دولت 

وجود داشته باشد. 

تولید وانت تندر متوقف شد
مردادم��اه امس��ال تولی��د س��ه م��دل وان��ت در 
خودروسازان داخلی به صفر رسید.  به گزارش ایسنا، 
در این مدت تولید وانت تندر 90 متوقف ش��ده و از 
91 دستگاه در مردادماه سال گذشته به صفر کاهش 
یافت.  تولید وانت درکا نیز 100درصد کاهش یافته 
و از 29 دستگاه در مرداد ماه 1395 به صفر رسید. 
مردادماه امس��ال تولید وانت کارا نیز متوقف شده 
و از هشت دستگاه در مردادماه سال گذشته به صفر 

کاهش یافت. 

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان: 
قرارداد با بنز ادامه یک همکاری 

قدیمی است
بنز رسما وارد ایران شد. این خبر روز سه شنبه هفته 
گذشته در رسانه های ایران به نقل از ایران خودرو منتشر 
ش��د. گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز در سایت 
تولی��د وروث قراردادی را امضا کردند که براس��اس آن 
یک شرکت مش��ترک در حوزه فروش و خدمات پس 
از فروش خودروهای تج��اری ایجاد خواهند کرد. این 
ش��رکت به طور انحصاری مسئولیت فروش محصوالت 
تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت. در ادامه 
تفاهم نامه ای امضاشده که براساس آن ماه آینده قرارداد 
ایجاد ش��رکتی که مس��ئولیت تولید را ب��ر عهده دارد 
امضا خواهد شد.  نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس 
ازجمله تولیدات این شرکت خواهد بود. براساس برنامه، 
ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست 
به 20درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه 
اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.  
محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو با س��ایت خبری 
اتاق تهران در این  باره گفت: آنچه توس��ط شرکت های 
ایران خودرو و بنز امضاشده یک قرارداد است و انجام آن 
در ایران قطعی است. بنز پیش از آغاز تحریم ها در ایران 
کار می کرد اما پس از افزایش فشارهای آمریکا از ایران 
رفت. قراردادی که روز سه ش��نبه بین این دو ش��رکت 
امضا ش��ده اتفاق جدیدی برای صنعت خودروس��ازی 

ایران نیست. 
نجفی من��ش در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه می توان 
در هم��کاری با بنز روی تولید خودروی س��واری در 
ای��ران به نتیجه رس��ید، گفت: این قرارداد س��ه فاز 
دارد ک��ه در ف��از اول مث��ل روال قب��ل خودروهای 
س��نگین با مشارکت بنز در ایران تولید می شود و در 
ادامه خودروهای س��واری که فضای مورد نیاز برای 
راه اندازی خطوط تولید آن  هم در ایران آماده  ش��ده 

است. 

تازه های خودرو

آئرومبیل جدیدترین خودروی پرنده خود را در نمایشگاه فرانکفورت به نمایش درآورده است. این مدل به عنوان یک وسیله نقلیه 
لوکس با تکنولوژی باال طراحی شده تا بهترین نوآوری های صنعت خودرو و هوافضا را به کار گیرد.



پس از مش��خص ش��دن ۳ نوامبر به عنوان تاریخ عرضه آیفون ۱۰ از جانب 
اپل، مؤسسه KGI پیش بینی های خود در خصوص میزان فروش این گوشی 
را کاهش داد. به گزارش زومیت، مؤسسه تحقیقاتی KGI Securities  پس 

از برگ��زاری رویداد رونمایی از آیفون های جدید 
اپل، دو یادداشت تحلیلی نخست خود در زمینه 
پیش بینی میزان فروش آیفون  را منتش��ر کرده 
اس��ت. KGI  در گزارش ه��ای جدی��د خود به 
موضوعات��ی مانند تاریخ پیش س��فارش و عرضه 
دیرتر از انتظار آیفون ۱۰ و اپل واچ ۳ می پردازد. 
KGI  در م��اه آگوس��ت پیش بین��ی ک��رده 
بود که هر س��ه م��دل جدید آیف��ون به صورت 
همزمان عرضه خواهند ش��د با ای��ن تفاوت که 
عرضه آیفون ۱۰ به ص��ورت محدود خواهد بود. 
این مؤسسه انتظار داشت که میزان عرضه مدل 
OLED آیف��ون که اکنون آن را ب��ا نام آیفون 
۱۰ می شناسیم، در س��ه ماهه سوم ۲۰۱۷ تنها 

۲ تا ۴ میلیون دس��تگاه و تا پایان س��ال ۴۵ تا ۵۰ میلیون دس��تگاه باشد،اما 
کوپرتینونشین ها در جریان رونمایی از آیفون ۱۰ اعالم کردند که پیش سفارش 
آیف��ون ۱۰ ت��ا پیش از تاریخ ۲۷ اکتب��ر )۵ آبان( آغاز نخواهد ش��د و عرضه 

ای��ن محصول از تاری��خ ۳ نوامبر )۱۲ آبان( انجام می ش��ود؛ بنابراین برخالف 
پیش بینی های مؤسسه KGI Securities، اپل در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ 

به  هیچ وجه آیفون ۱۰ را عرضه نخواهد کرد. 
 KGI در واکن��ش به این موضوع، مؤسس��ه
پیش بینی های خ��ود را از میزان عرضه آیفون 
۱۰ تا پایان س��ال جاری میالدی، از ۴۵ تا ۵۰ 
میلیون دستگاه به ۴۰ میلیون دستگاه کاهش 
داده اس��ت. عالوه ب��ر این KGI انتظ��ار دارد 
که می��زان عرضه آیفون ۱۰ ت��ا پیش از نیمه 
نخست س��ال ۲۰۱۸ با میزان تقاضا برای این 
محصول برابری نکن��د. با این حال، اپل درآمد 
خود در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ را ۴۹ تا ۵۲ 
میلیارد دالر پیش بینی کرده است؛ این ارقام با 
در نظر گرفتن افزای��ش ناگهانی میزان فروش 
آیف��ون که معم��وال پس از معرف��ی مدل های 
جدید رخ می دهد، محاس��به شده اند؛ بنابراین 
کوپرتینونشین ها فروش بسیار باالیی برای آیفون ۸ و آیفون ۸ پالس پیش بینی 
می کنند و از آنجا که تاریخ تحویل آیفون های جدید به  تعویق افتاده است، به  

نظر می رسد پیش بینی های اپل در حال بدل  شدن به حقیقت است. 

 ب��ه اعتقاد بس��یاری از تحلیلگران، اتومبیل ه��ای خودران آینده 
صنعت خودرو را در دس��ت خواهند داش��ت و تاکنون کمپانی های 
بسیاری نیز با توجه به اهمیت موضوع، در این زمینه سرمایه گذاری 

کرده اند. 
به گزارش دیجیاتو، در این میان برخی 
ش��رکت های حوزه الکترونی��ک از جمله 
سامس��ونگ نیز وارد بازار مورد بحث شده 
و با خودروس��ازانی مانند فیات-کرایسلر و 

BMW به توافقاتی دست یافته است. 
ح��ال کمپان��ی م��ورد بح��ث پ��س از 
دریافت مجوز ایالت کالیفرنیا برای تس��ت 
اتومبیل ه��ای خودران، از س��رمایه گذاری 
۳۰۰ میلیون دالری خود در زمینه توسعه 
سنس��ورهای هوش��مند، بینایی ماشینی، 
ه��وش مصنوعی و امنیت حریم خصوصی 
خبر داده و البته اعالم کرده که پروژه های 

مورد اش��اره، صرفا برای ش��تاب بخشیدن به پیش��رفت تکنولوژی 
خودران انجام شده و سامسونگ قصد ندارد به تنهایی یک اتومبیل 

کامل تولید کند. 

شرکت کره ای برای رسیدن به اهداف خود در زمینه اتومبیل های 
خ��ودران، ی��ک واحد کس��ب و کار اس��تراتژیک جدید در ش��رکت 
زیرمجموعه  »HARMAN«  تشکیل داده که در همکاری با تیم 
ماش��ین های هوش��مند مرکز استراتژی 
سیس��تم های  سامس��ونگ،  ن��وآوری  و 
مرب��وط ب��ه خودروهای متص��ل به هم 
)Connected( را توسعه خواهند داد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که واح��د جدید 
به رهبری »جان ابس��میر« در توس��عه 
فناوری هایی مانن��د راهکارهای پردازش 
مصنوعی،  ه��وش  الگوریتم های  اب��ری، 
کامپیوترهای قدرتمند برای محاس��بات 
پیچی��ده و حس��گرها فعالی��ت خواه��د 

داشت. 
گفتنی است سامس��ونگ پیش از این 
در زمین��ه تولی��د چیپ های پردازش��ی 
اتومبیل ه��ای خ��ودران و باتری های اتومبیل نیز فعالیت داش��ته و 
سرمایه گذاری جدید، در راستای اهداف بلند مدت این شرکت برای 

بازار خودروهای بدون راننده خواهد بود. 

طبق جدیدترین گزارش ها، ش��مار کاربران فیس بوک مس��نجر از مرز ۱.۳ 
میلیارد نفر عبور کرده است. 

به گزارش زومیت، بسیاری از ما هنوز هم واکنش منفی کاربران به تصمیم 
فیس بوک ب��رای جدا ک��ردن پیام رس��انش از 
نرم افزار موبایل این ش��رکت را به یاد داریم. این 
ش��رکت نرم افزار پیام رس��ان جداگان��ه ای با نام 
فیس بوک مسنجر عرضه کرد که کاربران را قادر 
می سازد با دوستان و خانواده در فیس بوک چت 
کنند. البته این شبکه اجتماعی اهداف بزرگ تری 
ب��رای نرم افزار پیام رس��ان خود داش��ت که طی 
دو س��ال اخیر بر همه روشن ش��ده است. حاال 
پیام رس��ان فیس بوک تبدیل ب��ه یک اپ موفق 
شده و رشد آن همچنان ادامه دارد. اکنون تعداد 
کاربران پیام رسان فیس بوک از مرز یک میلیارد و 

۳۰۰میلیون نفر عبور کرده است. 
با اطمینان می توان گفت که مسنجر فیس بوک 

برترین نرم افزار پیام رس��ان Cross-platform دنیا اس��ت که بیش از ۱.۳ 
میلیارد نفر کاربر دارد؛ این امر نش��ان می دهد که فقط طی پنج ماه گذش��ته، 
۱۰۰میلیون کاربر جدید به کاربران این اپ اضافه شده  است. آخرین بار در ماه 

آوریل آمار کاربران پیام رسان فیس بوک ۱.۲میلیارد نفر اعالم شده بود. 
البته احتمال اینکه پیام رس��ان فیس بوک در بازارهای کلیدی اش��باع شده 
باش��د، وجود دارد. در ابتدا حدود ش��ش ماه طول کشید تا تعداد کاربران این 
پیام رس��ان از ۸۰۰ میلیون نفر به یک میلیارد 
نفر برسد؛ پس از آن ۹ ماه طول کشید تا ۲۰۰ 
میلیون نفر دیگر به کاربران این نرم افزار اضافه 
ش��ود و مجموع کاربران مسنجر فیس بوک به 
۱.۲ میلی��ارد نفر برس��د و حاال ط��ی پنج ماه 
گذش��ته، ۱۰۰ میلیون کاربر جدید به مجموع 
کاربران این نرم افزار اضافه شده اند. بدون تردید 
حاال فیس بوک به دنبال فرصت های رش��د در 
سایر بازارهایی اس��ت که هنوز پیام رسانش به 
محبوبیت مورد نظر این شرکت نرسیده  است. 
از س��وی دیگر در بازارهای اصل��ی با توجه به 
اشباع صورت گرفته، مسئله اصلی حفظ کاربران 

کنونی است. 
در ح��ال حاضر نزدیک تری��ن رقیب غیر فیس بوکی پیام رس��ان فیس بوک 
)واتس اپ نیز تحت مالکیت فیس بوک است( نرم افزار وی چت است که تا خرداد 

سال جاری هنوز شمار کاربرانش به یک میلیارد نفر نرسیده بود. 

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات گفت دیدگاه ما در رابطه با 
قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بس��یار روش��ن است؛ باید 
این قانون بازبینی ش��ود. ما الیحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی 

مراحل، به مجلس ارائه می شود. 
 محمدج��واد آذری جهرمی در رابطه 
با کپی رای��ت و قوانین مربوط به مالکیت 
معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت 
معنوی ایران، قدیمی و مربوط به س��ال 
۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن 
زمان پایه ریزی ش��ده است. همچنین تا 
به امروز به آن مواردی افزوده شده است. 
این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی 

از کسب و کارها را پوشش نمی دهد. 
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله 
بس��یار مهم��ی اس��ت و در زم��ان ارائه 
برنامه ام به مجلس ش��ورای اسالمی این 

مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. 
همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی 

از این قبیل رسیدگی شود. 

وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی 
آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما الیحه ای را 

تنظیم کرده ایم که با طی مراحل به مجلس ارائه می شود.
 این کار با هم��کاری نزدیک با مرکز 
س��ازمان های  و  مجلس  پژوهش ه��ای 
ذی ربط از س��وی وزارت ارتباطات آغاز 

شده است. 
 وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
تأکی��د ک��رد: در صورت��ی که مس��ئله 
کپی رای��ت ح��ل نش��ود، نمی توانیم به 

رشد الزم و مطلوب برسیم.
ای��ران  گذش��ته،  س��ال های  در   
تولید کنن��ده محتوا نبود اما امروز ایران 
تولید کنن��ده محت��وا، ان��واع نرم افزار و 
بازی است، به همین دلیل آن زمان به 
قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد 
و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید 
قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید 

محتوا دست پیدا کنیم. 
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حمیدرض��ا احمدی��ان، مدی��رکل دفت��ر ن��وآوری و حمایت از 
سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت جوان های 
فعال در این صنعت الزم اس��ت در حد استانداردهای بین المللی و 

در تعامل با شرکت های بین المللی کار کنند.
 دکت��ر حمیدرضا احمدیان در گفت وگوی رادیویی با رادیو ایران 
و در برنام��ه اقتص��ادی نم��ودار، از عزم ج��دی وزارت ارتباطات  و 
فناوری  اطالعات با تشکیل کانون های علم و فناوری مانند »پارک 
تخصصی فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات« برای ایج��اد رویه های 
تس��هیلگری به منظور ورود به کریدور فناوری اطالعات خبر داد و 
گفت: »این موضوع یک مقوله جدی برای ایجاد فرصت های شغلی 
و تولید و عرضه محصوالت، توس��عه فضای کس��ب وکارهای نوپا و 
استارت آپ ها، در اختیار قرار دادن امکانات و حمایت های علمی و 

اجرایی زیرمجموعه های وزارتخانه است.«
 ب��ه گزارش س��پنتا، احمدیان ضمن تعریف مفه��وم نوآوری در 
کس��ب وکار عنوان کرد: »داش��تن ایده جدی��د و خالقانه نوآوری 
نیس��ت، بلکه این ایده باید به محصول تبدیل و عرضه ش��ود و اگر 
بتواند در فضای کس��ب وکار موفق شود، می تواند منجر به اشتغال 
پایدار و توسعه بازار شود که در واقع تمام این مسیر را باید نوآوری 

نامید نه فقط یک اقدام و یک ایده را.«
او در خصوص اقدامات و برنامه های حمایتی این وزارتخانه تاکید 
کرد: »طی س��الیان متمادی، موضوع توجه به نوآوری همواره یکی 
از کم توجه ترین موضوعات و برنامه ها در کشور بوده که خوشبختانه 
از دولت یازدهم مسیر توجه به آن آغاز شده و به عنوان یک پارامتر 
ج��دی در دولت دوازدهم و حمایت ه��ای وزیر محترم وجود دارد. 
یک��ی از مهم ترین اهداف م��ا در این حوزه، سیاس��ت گذاری الزم 
ب��رای کانون های علم و فناوری مرتبط با بخش فاوا بوده و مواردی 
همچون برنامه ریزی ارتقای دانش در تولید محصوالت جدید، رصد 
و نیاز س��نجی بازار و تعامل با سایر بازیگران داخل و خارجی هدف 

قرار گرفته است.«
دکت��ر احمدیان در ادام��ه تأکید کرد که »چت��ر حمایتی صرفا 
تزریق پول نیست. جوانان و فعاالن این عرصه حمایت های دیگری 
نیز نی��از دارند زیرا خیلی از کس��ب وکارهای ما وقتی به محصول 
می رس��ند بازار و مش��تری ندارند، درحالی که الزم است نوآوری و 
خلق محصول جدید براس��اس نیاز مشتری ترسیم شود. این مسیر 
در کش��ور ما ش��اید یک مقدار هموار نباش��د،بنابراین کاری که ما 
انجام می دهیم این است که با مطالعه و رصد فناوری و نیاز جامعه، 
فضای درس��ت تجارت و کسب وکار اینچنینی را در کنار روش های 
عرضه و ایجاد بازار داخلی و خارجی و حتی صادرات برای جوان ها 
شفاف کنیم که حتی اگر در مسیر اول یا در مسیر دوم با شکست 
مواجه ش��دند در مسیر سوم موفق باشند؛ این مهم ترین مسئله ای 

است که در حال تعقیب آن هستیم.«
مدیرکل نوآوری و حمایت از س��رمایه گذاری در پاس��خ به سوال 
نوع و روش حمایت از س��رمایه گذاری وزارت ارتباطات از این نوع 
کس��ب وکارها بیان کرد که »یکی از مهم ترین برنامه های حمایتی، 
ایج��اد بس��ترهای الزم به منظور توس��عه صادرات ح��وزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات است.«
وی ادامه داد: »آمارها نشان می دهند که وضعیت واردات باالیی 
داریم که البته این موضوع ذاتا حس��ن محس��وب نمی شود، اما در 
صادرات به خاطر مس��ائل مختلف در عرصه بین المللی باید بیشتر 
کار کنی��م و یک��ی از مهم ترین مولفه های مرتبط ب��ا این موضوع 
ارتقای توان دانش��ی و اجرایی است؛ یعنی جوان های فعال در این 
صنعت الزم اس��ت درحد اس��تانداردهای بین المللی و در تعامل با 
ش��رکت های بین المللی کار کنند. این مقوله بس��یار جدی اس��ت 
یعنی به واسطه نوش��تن چند اپلیکیشن خوب ادعا نکنیم که تراز 
و مدل کاری بین المللی داریم، در هر حال باید برای ارتقای دانش 

یک سری تمرین ها انجام دهیم.«
وی افزود: »مس��ئله بعدی ت��الش برای جذب س��رمایه گذاران 
بین المللی اس��ت ک��ه در طول این س��ال ها روی ای��ن مقوله کار 
جدی نش��ده است. در کشور برای صنایع انرژی و کشاورزی و . . . 
مدل های مناس��ب و فرآیندهای موردنیاز طراحی و سرمایه گذاری 
خارج��ی جذب ش��د، ام��ا برای صنعت ف��اوا هنوز چن��دان موفق 
نبوده ایم که با توجه به موضوعات اقتصاد دانشی و جایگاه فناوری 
اطالعات بس��یار حائز اهمیت است. نباید به بهانه های مختلف و به 
جای دعوت از سرمایه گذار خارجی، محصوالت خارجی وارد کنیم 

چراکه این یک اشتباه استراتژیک است.
 سند پیوس��ت فناوری اطالعات در همین راستا و برای حمایت 
از تولیدات داخلی تدوین و ابالغ ش��ده و اجرای آن در خریدهای 
این ح��وزه در مجموعه وزارت ارتباطات  و فناوری  اطالعات الزامی 

است.«
احمدیان اش��اره داش��ت که »باید در واقع ب��ه طرق و مدل های 
مختل��ف فض��ای س��رمایه گذاری مش��ترک را ش��فاف و حض��ور 
س��رمایه گذاران خارجی را فراهم کنیم، اما مش��کل این اس��ت که 
چون به این مقوله تا به حال نپرداخته ایم، مدل های روش��نی برای 

سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات نداریم.«
احمدی��ان در مورد نوع فعالیت اس��تارت آپ ها و نیاز بازار اظهار 
ک��رد: »در حال حاض��ر تاکید بیش��تر این ش��رکت ها بر خدمات 
اجتماعی و نیاز شهروندی در این حوزه است، اما واقعیت این است 
که پیشران های اقتصادی ما طی ۱۰سال آینده در حوزه هایی نظیر 
گردش��گری، معدن و. . . وجود دارد و باید فضای کس��ب وکارهای 
جدی��د در این حوزه ها نیز فعال ش��ود. باید به همه عرصه ها توجه 

شود تا توسعه فضای استارت آپی همگن باشد.«
وی خاطرنش��ان ک��رد: »وزارت ارتباطات  و  فن��اوری  اطالعات با 
همکاری وزارت کار، رفاه و تامین  اجتماعی در یک هدف مشترک 
به دنبال شناس��ایی دقیق پتانس��یل های استان های کشور است و 
این ظرفیت های اس��تانی می تواند تش��کیل قطب ه��ای فناوری را 
بدهد که ورودی کریدور خواهند بود و سبب ایجاد توسعه مشخص 
 و دقی��ق در ابعاد ملی خواهند ش��د. تحقق اکوسیس��تم نوآوری و
 اکو سیس��تم فناوری با این پیش فرض ک��ه توأمان و درهم تنیده 
توس��عه یابند، از مهم ترین اقدامات دولت در این زمینه اس��ت که 

انتظار می رود همه بازیگران در این مهم همکاری کنند.«

ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، با انتشار گزارشی درباره 
آخرین وضعیت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری، از تالش دولت برای رفع 

مهم ترین چالش صنایع کوچک و متوسط خبر داد. 
در این گزارش آمده اس��ت: ضمانت های بانکی یکی از مهم ترین چالش های 
صنایع کوچک و متوس��ط در کشور است و با برنامه ریزی انجام شده در دولت 
یازدهم تالش شده تا این مانع مهم از سر راه صنایع کوچک و متوسط کشور 

برداشته شود و این برنامه در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد. 
براس��اس گزارش ها، تا پایان س��ال ۹۵ صندوق های ضمانت سرمایه گذاری 
۱۱۷۴ فق��ره ضمانت نامه صادر کرده اند که حدود ۵۳۰۰ میلیارد ریال اس��ت. 
بر این اس��اس این صندوق ها حدود ۷۰درصد اصل و س��ود تسهیالت صنایع 
کوچک و متوس��ط و رقمی حدود ۳میلیارد تومان برای صنایع کوچک را نزد 

بانک ها تضمین می کنند. 
کارشناسان با اشاره به وثیقه محور بودن بانک های ایران و با تأکید بر اهمیت 
صندوق های ضمانت سرمایه گذاری می گویند از آنجایی که صنایع کوچک توان 

تأمین وثیقه را ندارند، این مسئله 
گام��ی مهم ب��رای بهبود محیط 

کسب و کار در کشور است. 

افزایشپوشش100درصدی
ضمانتدرسال۹۶

تامی��ن مناب��ع مال��ی یکی از 
مهم تری��ن چالش ه��ای صنای��ع 
کوچک و متوسط در کشور است 
و این مسئله در دولت یازدهم در 
قالب بس��ته های خروج از رکود و 
با ارائه تس��هیالت به بیش از ۱۶ 
هزار واح��د کوچک و متوس��ط 
و افزای��ش فعالی��ت صندوق های 
ضمانت سرمایه گذاری مورد توجه 

قرار گرفت. 
مقیس��ه،   محمدحس��ین 
صن��دوق ضمان��ت  مدیرعام��ل 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک 
با اش��اره ب��ه رش��د ۶۶درصدی 
صندوق های ضمانت در سال ۹۵ 
نسبت به سال ۹۴ درباره آخرین 

وضعیت این صندوق ها گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
تضمین حدود ۷۰درصد اصل و س��ود تسهیالت را برعهده دارد و برنامه ریزی 
برای افزایش پوش��ش ۱۰۰درصدی ضمانت در س��ال ۹۶ در دس��تور کار این 

صندوق است که در پنج ماه ابتدایی سال جاری این امر محقق شده است. 
وی با بیان اینکه البته همچنان با توجه به تعداد صنایع کوچک و متوس��ط 
در کشور نیازمند منابع بیشتر هستیم، گفت: پیش از این تا سال ۹۴ برابر ۳۵ 
میلیارد تومان س��رمایه داش��ته ایم و قدرت مانور نداشتیم. در بودجه سال ۹۴ 
مقرر شد از محل تسویه مطالبات دولت از محل حساب ذخیره ارزی سابق به 
صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن تجارت سرمایه هایی بدهند که 
در این میان سهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۵ میلیون دالر 
بود و در حال حاضر سرمایه ما حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است که با هفت برابر 

افزایش سرمایه به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد. 

مقیس��ه گفت: وصول مطالبات باید انجام شود، اما اگر مجموعه ای در حال 
فعالیت باش��د س��عی ما نیز بر آن است که از طریق اقس��اط بلند مدت سه یا 
چهارس��اله مطالب��ات را وصول کنیم. در مجموع با توج��ه به بلندمدت بودن 
ضمانت نامه ها تا به حال با موارد معدودی مواجه شده ایم که البته این واحدها 

فعال نیستند و تعطیل شده اند. 

یکتیرودونشانصندوقهایضمانت
کارشناسان با اشاره به اهمیت صندوق های ضمانت معتقدند رویکرد دولت 
برای استفاده از صندوق های ضمانت یک تیر و دو نشان است و در واقع در این 
شرایط هم مشکالت صنایع برای تأمین وثایق بانکی حل می شود و دیگر اینکه 
از بحران بانکی پیش��گیری می شود. کارشناس��ان حوزه پولی و مالی معتقدند 
توجه به کارکرد پیش��گیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز 
بحران های بانکی، می تواند زمینه تقویت س��المت بانکی شود و کارایی هرچه 

بیشتر بانک ها را فراهم آورد. 
ایمان اس��المیان، کارش��ناس 
ح��وزه پول��ی و مال��ی ب��ا بیان 
تضمین کنن��ده  نه��اد  اینک��ه 
امنیت و اس��تمرار نقدش��وندگی 
س��پرده های خرد مش��تریان به 
ایج��اد احس��اس اطمینان خاطر 
در س��پرده گذاران کمک می کند 
و تا حد زی��ادی از بروز هیجانات 
و تنش های اجتماع��ی جلوگیری 
می کن��د، گف��ت: در کش��ور ما 
س��پرده ها  ضمان��ت  صن��دوق 
براس��اس ماده ۹۵ قان��ون برنامه 
پنجم توس��عه طراحی و در سال 
۹۳ عم��ال فعالیت خ��ود را آغاز 
کرد. از ابت��دای فعالیت صندوق 
پیش بینی می شد که با توجه به 
نقش اثرگ��ذار و مطلوب ضمانت 
س��پرده در سایر کش��ورها، این 
صن��دوق بومی نی��ز بتواند چتر 
ب��رای  را  مناس��بی  حمایت��ی 

سپرده گذاران خرد فراهم آورد. 
کارشناس��ان ب��ا بی��ان اینکه 
طراحی و راه اندازی صندوق ضمانت س��پرده ها، خیزی جسورانه جهت ارتقای 
صنعت بانکداری کش��ور است و گامی اساسی در جلوگیری از بروز بحران های 
بانکی و همچنین بهبود محیط کسب و کار است، می گویند که رویکرد دولت در 
استفاده از ظرفیت صندوق های ضمانت، می تواند ضمن کاهش هزینه و بهبود 

اثرگذاری، موجب استحکام و کارایی پایدار بانک ها نیز شود. 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و 
نخستین ضمانت نامه خود را اواخر سال ۸۶ صادر کرده است. هرچند از عمر 
این صندوق ۱۳ س��ال می گذرد، اما فعالیت این صندوق عمال از س��ال ۹۳ 
شروع شد. بر این اساس، این صندوق ها براساس اعتبارسنجی، ضمانت نامه 
صادر می کنند و بانک ها نیز موظف هستند به پشتوانه این ضمانت نامه تامین 

مالی انجام دهند. 
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دریچهنگاه

گزارش های جدید نشان می دهند درآمد اپل به ازای فروش هر مدل از گوشی آیفون 
۱۰، حدود ۵۹درصد بیشتر از قیمت تمام شده برای تولید آن است. آیفون ۱۰ به عنوان 
پرچمدار جدید اپل معرفی شده است و به دلیل تغییراتی که کوپرتینونشین ها روی آن 
اعمال کرده اند، این مدل، محصول گران قیمتی محسوب می شود. به همین جهت، اپل 
برچس��ب قیمتی ۱۰۰۰ دالر را برای آیفون ۱۰ انتخاب کرده است تا این مدل نسبت 
به سایر گوشی های هوشمند این سازنده به دلیل قیمت باالتر و طراحی خاص تر خود 
متمایز شود، اما شرکت اپل چه مقدار هزینه برای تولید هر واحد آیفون ۱۰ می پردازد؟ 
منابع مطلع با بررسی تغییرات آیفون ۱۰ و قیمت احتمالی قطعات مختلف آن، قیمت 
حدودی تولید هر واحد از آیفون جدید اپل را تخمین  زده اند. بر همین اس��اس، گمان 

می رود تولید هر مدل از iPhone X نزدیک به۴۱۲.۷۵ دالر برای اپل تمام شود.

اپلبرایتولیدهرمدلازآیفون10چه
مقدارهزینهمیکند؟

ش��رکت سامس��ونگ با همکاری فروش��گاه اینترنت��ی دیجی کاال، از روز گذش��ته 
پیش ف��روش جدیدترین پرچمدار خود را همراه ب��ا هدایایی ویژه آغاز کرد. همکاری 
سامس��ونگ و دیجی کاال صرفا مربوط به پیش خرید گلکسی نوت ۸ نیست و افرادی 
که در این طرح، موبایل جدید سامس��ونگ را خریداری کنند می توانند از س��ه کارت 
هدیه ۵۰ هزار تومانی قابل استفاده در فروشگاه های آنالین دیجی کاال، دیجی استایل و 
 )Dex Station(  فیدیبو بهره بگیرند. از سوی دیگر سامسونگ یک دکس استیشن
را نیز به پیش خریدکنندگان گلکسی نوت ۸ هدیه می دهد که به ارمغان آورنده تجربه 
دسکتاپ با استفاده از مانیتور، ماوس و کیبورد است و تلفن همراه را به یک کامپیوتر 
خانگی تبدیل می کند. سیم کارت یوسیم )Usim( همراه اول با ۲۰گیگابایت اینترنت 
و همچنین پش��تیبانی ویژه یا VIP سامس��ونگ از دیگر هدایای ش��رکت کره ای به 

نخستین خریداران گلکسی نوت ۸ خواهد بود. 

سامسونگبااعالمقیمتگلکسینوت8
درایران،پیشفروشآنراآغازکرد



هیچ وقت به هیچ کدام از دوستانم لقب 
»بهترین« را نمی دادم چون نگران بودم 
که بقیه  دوس��تانم از اینک��ه من به آنها 

کمتر فکر می کنم ناراحت شوند. 
پس عجیب نیس��ت ک��ه در این مقاله 
به جای ی��ک کمپین تبلیغاتی، ۱۰ تا را 
به عن��وان بهترین ها در زمینه  تبلیغات و 
بازاریابی معرفی کنم. ش��اید این س��وال 
برای ش��ما مطرح ش��ود که چرا این ۱۰ 
کمپین تبلیغاتی بهترین بوده اند؟ پاسخ 
این اس��ت؛ ب��ه دلی��ل تأثیری ک��ه این 
کمپین ها در رش��د نام برندها داشته اند 
و البته قدرت نفوذی که باعث ش��ده ما 
نام آنها را س��ال ها بعد از شروع کارشان 
هنوز به یاد داش��ته باش��یم. در ش��ماره 
قبل به نقل از س��ایت chetor ، ش��ش 
کمپی��ن اول را معرف��ی کردیم. در ادامه 
سه کمپین بعدی را مرور می کنیم. مانند 
ش��ماره قبل ابتدا به یک س��وال اساسی 

پاسخ می دهیم. 
کمپین تبلیغاتی چیست؟ 

کمپی��ن تبلیغات��ی یک دس��ته تبلیغ 
است که حول یک پیام متمرکز شده اند. 
در کمپین تبلیغات��ی از مجاری مختلف 
بازاریابی برای رساندن این پیام استفاده 
می ش��ود، همچنین زمانبندی برای این 

کمپین ها بسیار مهم است. 
7- کالیرول: استفاده کرده یا نه؟ 

وقت��ی ش��رکت بهداش��تی آرایش��ی 
کالی��رول )Clairol( در س��ال ۱۹۵۷ 
برای نخس��تین بار این س��وال را مطرح 
ک��رد، از هر ۱۵ نفر تنه��ا یک نفر به آن 
پاس��خ مثبت داد، اما تنها ۱۱ س��ال بعد 
نیم��ی از پاس��خ ها مثبت ب��ود. موفقیت 
ای��ن کمپین تبلیغاتی ب��ه حدی بود که 
در بعض��ی ایالت ها یک��ی از مواردی که 

بای��د در گواهینامه  زن ها ذکر می ش��د 
رنگ مو ب��ود. کالیرول دقیق��ا برخالف 
مغازه دارها عمل کرد؛ آنها نمی خواستند 
همه  زن ه��ا در کوچه و خیابان در مورد 
استفاده از محصول ش��ان صحبت کنند، 
بلکه هدف شان این بود که محصول شان 
آنقدر باکیفیت باش��د که اگر کسی از آن 
استفاده کرد دیگران متوجه نشوند. و اما 
درس این کمپین تبلیغاتی؛ گاهی اوقات 
فقط کافی است نش��ان دهیم که چرا و 
چگونه محصول مان عمل می کند، یعنی 
»به عمل کار برآید به سخندانی نیست!«
De Beers -8: ی�ک الماس برای 

همیشه
تبلیغ��ات  مجل��ه   ،۱۹۹۹ س��ال  در 
AdAge شعار شرکت دبریس با عنوان 
»یک الماس برای همیش��ه« را به عنوان 
بهترین ش��عار قرن بیس��تم معرفی کرد. 
دبری��س صرف��ا از آب گل آل��ود ماه��ی 
نگرفت و در واقع پایه گذار این سنت بود. 
آنها باعث شدند همه فکر کنند که حلقه  
الم��اس یک کاالی لوک��س واجب برای 
ازدواج اس��ت. آنها می خواستند این فکر 
در ذه��ن مردم رس��وخ کند که هر کس 
قرار اس��ت ازدواج کند بای��د یک حلقه  
الماس برای نامزدی تهیه کند. اما درسی 
ک��ه می توانیم از این کمپی��ن تبلیغاتی 
بگیریم این اس��ت که با بازاریابی صحیح 
می ت��وان کاری ک��رد که ی��ک محصول 
تقریبا ارزان، الزم و تجملی به نظر برسد. 
 :)Old Spice( 9- ال�د اس�پایس
َمردی که َمرد ش��ما هم می تواند بوی او 

را بدهد
می ت��وان گفت ک��ه ش��عار تبلیغاتی 
ای��ن کمپین ره صد س��اله را یک ش��به 
از  قس��مت  نخس��تین  در  ک��رد.  ط��ی 
ویدئوهای این کمپین که توس��ط ویدن  
 )Kennedy( کن��دی  و   )Wieden(

برای نخستین بار در س��ال ۲۰۱۰ ارائه 
شد، بازیگری به نام عیسی مصطفی بازی 
می کرد. این ویدئو حدود ۵۱ میلیون بار 
دیده ش��د. چند ماه بعد در ژوئن همان 
سال شرکت الد اسپایس دومین ویدئوی 
تبلیغاتی خود را منتش��ر کرد که در آن 
از چهره  همان بازیگر قبلی یعنی عیسی 
مصطفی استفاده ش��ده بود. مصطفی به 
س��رعت به مرد اُلد اسپایس تبدیل شد. 
این نام مستعار را ویدن و کندی انتخاب 
کردند و کمپین ویدئوهایی را که در آن 
مصطفی ب��ه هواداران��ش در فیس بوک، 
توییت��ر و دیگ��ر ش��بکه های اجتماعی 
به طور اختصاصی پاس��خ م��ی داد به راه 

انداختند. 
طی دو روز این ش��رکت ۱۸۶ ویدئوی 
ش��خصی و بامزه منتشر کرد که در آنها 
مصطفی ب��ا هوادارانش صحبت می کرد. 
گفته می شود که این ویدئوها ۱۱میلیون 
بار دیده شدند و شرکت ۲۹۰۰۰ هوادار 
فیس بوک��ی و ۵۸۰۰۰ فالوئ��ر توییتری 

جدید پیدا کرد. 
 )Jason Bagley( جیس��ون باگل��ی
می گوید: »م��ا ویدئوهای تبلیغاتی کوتاه 
و زیبایی برای تک تک مش��تری های مان 
می فرس��تادیم و ویژگی بارزمان شخصی 
ب��ودن ای��ن ویدئوها و س��رعت بس��یار 

باالی مان در این کار بود.«
ویدن و کندی ه��م می گویند: »ما در 
واق��ع برای هر کس یک ویدئوی کوتاه و 
شخصی می فرس��تادیم و سرعت مان هم 
بس��یار باال بود. چون کسی انتظار پاسخ 
در برابر جواب سوال یا نظرش را نداشت 

در این کار موفق شدیم.«
پ��س اگ��ر کمپین ت��ان به س��رعت با 
مش��تری ها و هواداران تان ارتباط برقرار 
ک��رد، ه��ر کاری از دس��ت تان برمی آید 
انجام بدهید تا این ارتباط را حفظ کنید. 

اما همزمان باید حواس تان جمع باش��د 
پیام��ی که منتقل می کنید در راس��تای 

اهداف برندتان باشد. 
10- وندیز )Wendy’s(: گوشتش 

کو؟ 
ش��اید به نظر برس��د که ای��ن کمپین 
تبلیغات��ی با نش��ان دادن ی��ک همبرگر 
ب��زرگ و تع��دادی خانم مس��ن بامزه به 
موفقیت رسیده اما حقیقت چیز دیگری 

است. 
ش��رکت وندیز رقیب های��ش را هدف 
گرف��ت که ای��ن روش��ی جس��ورانه در 
بازاریابی اس��ت. عبارت ساده   »گوشتش 
کو؟« برای این اس��تفاده ش��د که نشان 
دهد س��ایر رقب��ا در ساندویچ های ش��ان 
از گوش��ت کمی اس��تفاده می کنند. این 
عب��ارت به س��رعت فراگیر ش��د و برای 
ه��ر چیزی که جای خالی آن در زندگی 

مردم حس می شد قابل استفاده بود. 
چون پیش بینی ک��ردن اینکه آیا یک 
شعار همه گیر می تواند به موفقیت خود 
ادامه بدهد یا نه سخت بود، شرکت وندیز 
به طور هوشمندانه ای از استفاده بیش از 
ح��د از آن خودداری ک��رد. آنها تنها به 
مدت یک س��ال از آن اس��تفاده کردند و 
اجازه دادند همه چیز روال طبیعی خود 
را طی کند. اما درس��ی ک��ه می توان از 
این کمپی��ن تبلیغاتی گرفت؛ حواس تان 
به عوامل موفقیت و شکس��ت تان باشد. 
صرفا چ��ون چی��زی پی��دا کرده اید که 
موفقیت آمی��ز ب��وده، نباید آنق��در از آن 
اس��تفاده کنید که کارای��ی خودش را از 

دست بدهد. 
بگذارید شرکت تان تغییر و رشد کند، 
خواهید دید که ایج��اد تغییرات و انجام 
کارهای جدید حتی موفقیتی بیش��تر از 

قبل برای تان به ارمغان می آورد. 
hubspot :منبع

نگاهی به کمپین  های تبلیغاتی برتر دنیا )بخش دوم(
کلید

اهداف، انواع و عوامل مؤثر بر 
بسته بندی 

صنع��ت بس��ته بندی )PACKAGING( از 
اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار اس��ت، به گونه ای 
که بس��ته بندی ها در یک کاال ابزاری برای معرفی 
آن کاالست و به عنوان یک رسانه عمل می کند. 

ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، تمامی 
محصوالت تولید ش��ده به بسته بندی های خاص 
خود نیاز دارند که عالوه بر نگهداری، مش��خصات 
آن نیز در آن درج ش��ده باش��د و از همه مهم تر 

بتواند مشتریان را جذب کند. 

اهداف بسته  بندی ها در کاالهای مختلف
1- حفظ و نگهداری کاال

ب��ا توجه به میزان اهمیت یا آس��یب پذیر بودن 
کاال، بس��ته بندی متناسب با آن طراحی می شود، 
به عنوان مثال پکیج یک کاالی شکستنی یا مواد 
دارویی حس��اس تر بوده و باید از درجه محافظت 
باالتری نس��بت ب��ه برخی کاالهای غیر حس��اس 
مانند بسته بندی کردن تعدادی خودکار، دفترچه 

و کاالهایی از این دست باشد. 

2- اطالع رسانی و معرفی کاال
منظور از اطالع رس��انی در بس��ته بندی کاال آن 
دسته از اطالعاتی است که روی بسته بندی درج 
می ش��ود، اطالعاتی شامل نحوه نگهداری مناسب 
کاال، مش��خصات کاال، طرز اس��تفاده، ترکیبات و 

موارد و اطالعات اینچنینی. 

3- بازاریابی و تجارت
بس��ته بندی ه��ر کاالی��ی به عن��وان یک��ی از 
اهرم های مه��م در بازاریابی و ترغیب مش��تریان 
اس��ت. بس��ته بندی کاال یک اه��رم ارتباطی بین 
تولیدکنندگان و مش��تریان اس��ت که به ش��کل 

ظاهری قابل مشاهده است. 

4-  امنیت کاال
امنیت پکیج کاال جهت جابه جایی و حمل و نقل 
آن بسیار مهم اس��ت. برخی بسته بندی ها هم به 
لحاظ امنیتی بس��یار مقاوم و محافظ هس��تند و 
هم از نظر دسترسی غیر قانونی یا آسیب به کاال. 

5- راحت بودن از لحاظ ارتباط با مشتری 
و نقل و انتقال

بسته بندی ها باید به گونه ای طراحی شده باشند 
ک��ه به جز س��هولت در ارائه و نش��ان دادن کاال، 
در پخ��ش و انبار کردن کاال نیز بتوانند س��رعت 
و س��هولت ایج��اد کنن��د. پکیج نوع��ی عملکرد 
کس��ب و کار و بازاریابی اس��ت که براساس اصول 
علم��ی انجام می ش��ود. در کااله��ای خوراکی و 
غذای��ی به جز موارد امنیتی دیگر مانند محافظت 
بهداش��تی از کاال پکی��ج باید بتوان��د مدت زمان 
اهمی��ت  ده��د.  افزای��ش  را  کاال  از  نگه��داری 
بسته بندی مناسب به حدی است که اگر طراحی 
بسته بندی نامناسب شکل بگیرد می تواند تمامی 
بودجه و هزینه صرف ش��ده برای تولید کاال را از 
بین ببرد. البته تولیدکنندگان باید مدنظر داشته 
باشند که س��رمایه گذاری بیش از حد روی پکیج 
کاال نه تنها موجب افزایش فروش آنها نمی ش��ود، 
بلکه ممکن اس��ت موجب کاهش تقاضا و فروش 
نیز باش��د، زیرا هزینه بسته بندی می تواند موجب 
افزایش قیمت آن کاال ش��ود درحالی که خود کاال 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نباش��د. از نظر ظاهر 
پکیج، رنگ پکیج نیز از مولفه هایی است که دقت 
در انتخاب رنگ مناس��ب می تواند میزان موفقیت 
و ف��روش کاال را باال ببرد. به عنوان مثال رنگ آبی 
یا سفید برای مواد شوینده، رنگ قرمز برای چای 
و رنگ های متناس��بی از این دست که با محصول 
همخوان��ی دارد، بهتر اس��ت مورد اس��تفاده قرار 

بگیرد. 

اشکال مختلف بسته بندی ها
بسته بندی نخستین: نخستین الیه از پکیج که 

به صورت بی واسطه با کاال در ارتباط است. 
بس��ته بندی دومین:  الیه خارجی بعد از پکیج 

اولیه است. 
بس��ته بندی س��ومین:  ب��رای جابه جایی ه��ای 
طوالنی و برون مرزی و انتقال در کشتی ها از آن 

استفاده می شود. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

سبک تبلیغات اسپانیایی
برخی کشورها سبک تبلیغات خاص خود را دارند. 
س��بک تبلیغات اس��پانیایی معموال غیرمستقیم و با 
استفاده از اس��تعارات و اشارات است. جاذبه طراحی 
و جاذبه ه��ای هن��ری دربردارنده کنایه و اس��تعاره 
هس��تند. به گزارش هورموند، در این سبک همانند 
س��ایر جنبه های فرهنگی در اس��پانیا، جنس مؤنث 
کمتر مورد اشاره قرار می گیرد. اسپانیایی ها مردمانی 
خونگرم، مهربان و اصیل هستند و این صفات در آثار 
تبلیغاتی آنان نیز به چش��م می خورد. از طرف دیگر 
احس��اس ضرورت رعایت س��بک زندگی مادی سایر 
کشورهای اروپایی، نوعی تضاد یا پارادوکس در شیوه 
زندگی آنان به وجود آورده اس��ت. هنوز بس��یاری از 
افراد و گروه های اجتماعی به س��نت های خود پایبند 
هستند و کپی برداری از شیوه زندگی اروپایی شمالی 

آنان را دچار ابهام و سردرگمی ساخته است. 
به هرح��ال هجوم آثار تبلیغاتی جدید کش��ورهای 
اروپایی شمالی به اسپانیا، منجر به روابط و مناسبات 
اجتماعی جدید ش��ده است. روابط و مناسبات فعلی 
و ج��اری افراد براس��اس خویش��اوندی، دوس��تی و 
همکاری  متقابل است. پدرها، مادرها و افراد سالمند 
مورد احترام هستند و جوان ترها اطاعت از آنان را بر 
خ��ود واجب می دانند. تضاد فعلی بین این فرهنگ و 
فرهنگ حاکم در کش��ورهای ش��مال اروپاست. مثال 
 Hogo Boss در گفت وگوه��ای تی��زر تبلیغات��ی
می ش��نویم که »این یک روش خاص نیس��ت، روش 
من اس��ت. این یک انجام کار نیست، این کاری است 

که من با روش خود انجام می دهم.«
در اس��پانیا فرهنگ جمعی حاکم است. معموال در 
گروه ها و به طور جمعی و اش��تراکی دیده می ش��وند. 
تعلق به ی��ک گروه موجب ثبات و هویت می ش��ود. 
نقش هر فرد در اجتماع تابع نقش گروه متبوع او در 
اجتماع است. خانواده، نخستین و اساسی ترین گروه 
اجتماعی است. مفهوم اعتمادبه نفس در مفهوم اعتماد 
به گروه نهفته اس��ت. وجدان گروه��ی تعیین کننده 
زندگی افراد اس��ت. کلماتی نظیر همس��ایه های من، 

دوستان من، مردم و… به کرات از زبان اسپانیایی ها 
شنیده می ش��ود. تعلق افراد به گروه ها، تعیین کننده 
اعمال آنان اس��ت. مثال افراد گروه های خاص، دارای 
لباس و وضع ظاهری خاص هس��تند، بنابراین افراد 
س��عی می کنند نوع لباس پوش��یدن گ��روه خود را 
رعای��ت کنند و جایگاه اجتماعی خود را خدش��ه دار 
نسازند. تبلیغات طنز و توام با شوخی و فکاهیات در 
اسپانیا جایگاهی ندارد. زنان نقش مؤثر و محوری در 
خانواده دارند. قطعیت و مثبت گرایی، شیوه غالب در 
بسیاری از آثار تبلیغاتی اس��ت و درواقع اگر زیبایی 
ی��ا گرمی احساس��ات در آث��ار تبلیغاتی اس��پانیایی 
دیده می ش��ود، ریش��ه آن را باید در اجتناب از عدم 
قطعیت و مثبت گرایی دانس��ت. نش��اط و سرخوشی 
به منزله عامل اصلی برای رفع نگرانی ها و فش��ارهای 
روحی است و از آن به عنوان شیر اطمینان در روابط 

اجتماعی استفاده می شود. 
اس��پانیایی ها بی��ش از س��ایر ملل ب��ه حمایت از 
خان��واده، دوس��تان و اعضای گ��روه اجتماعی خود 
پایبندن��د و به همین علت همیش��ه نوعی احس��اس 
غ��رور و موفقیت در آنان دیده می ش��ود. این حالت 
نقط��ه فلس��فه حمایتی اس��ت ک��ه در کش��ورهای 
آنگلوساکس��ون )به سرکردگی انگلس��تان و آمریکا( 
وجود دارد. در این کش��ورها به جای حمایت از افراد 
گروه، نوعی تقابل، رقابت و مس��ابقه دیده می ش��ود. 
در فرهنگ اس��پانیایی عبارت معروف »جدی بگیر« 
جای��گاه واالی��ی دارد و همین مفه��وم در اغلب آثار 

تبلیغاتی آنها دیده می شود. 
ترکیب رنگ )به جز رنگ س��یاه(، ط��رح و زیبایی 
در آثار نقاش��ی و تبلیغاتی اسپانیایی، به جای ترکیب 
طرح و تکنی��ک در آثار آلمانی و ایتالیایی قرار دارد. 
عدم اس��تفاده از رنگ س��یاه، یک مفهوم محوری و 

اساسی در آثار تبلیغاتی اسپانیایی است. 
مفه��وم زندگی خوب در اس��پانیا در غ��ذا و آنچه 
خوردنی اس��ت، خالصه می ش��ود. خوردن فقط یک 
نی��از بیولوژیک نیس��ت، بلکه راه ایج��اد ارتباط بین 
م��ردم و همنوع��ان اس��ت. در تبلیغ��ات محصوالت 
غذایی از رنگ های ش��اد و زنده اس��تفاده می ش��ود. 
س��بک تبلیغ��ات اس��پانیایی ممل��و از خیال پردازی 
و ایدئالیس��م است. برای رس��یدن به آینده نامعلوم، 
از تخی��الت، تص��ورات و حتی رویاه��ا کمک گرفته 
می ش��ود. اعتقاد به معجزه و خرافات نیز گوشه ای از 
زندگی اجتماعی اس��ت که در آث��ار تبلیغاتی از آنها 

بهره برداری می شود. 
 

lindsay kolowich
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افزای��ش اعتم��اد کارب��ران به س��ایت 
و  مهم تری��ن  ش��ما  کس��ب و کار  و 
ک��ه  اس��ت  وظیف��ه ای   اساس��ی ترین 
بر عهده ش��ما و تیم همراه تان است زیرا 
ای��ن کار در افزای��ش و جذب مش��تری 
بس��یار تأثیرگذار اس��ت و باعث رونق و 

بهبود کسب و کار شما خواهد شد. 
بنابرای��ن اگ��ر ش��ما مالک س��ایت و 
کسب و کار اینترنتی هستید، باید اعتماد 
کاربران را نس��بت به س��ایت خود بهبود 
بدهید، زیرا اگر کاربران نتوانند به سایت 
ش��ما اعتماد کنند، متضرر می ش��وید و 
لطمه های جبران ناپذیری به کس��ب و کار 
ش��ما وارد می شود. بنابراین در این مقاله 
ب��ه م��رور برخ��ی تکنیک ه��ای افزایش 
اعتماد کارب��ران می پردازم که در تبدیل 
بازدید کننده به مش��تری نقش اساس��ی 

خواهد داشت. 
1- استفاده از هولوگرام های امنیتی 

یک��ی از راه های مؤث��ر افزایش فروش 
از  اس��تفاده  س��ایت،  در  ارتباط��ات  و 
هولوگرام ه��ای امنیت��ی اس��ت. بیش��تر 
کاربران با دی��دن هولوگرام امنیتی روی 
س��ایت اطمین��ان خاطر بیش��تری پیدا 

می کنند. 
اخی��را اخب��اری منتش��ر ش��ده مبنی 
ب��ر اینکه یک��ی از ش��بکه های اجتماعی 
م��ورد هک قرار گرفته اس��ت و اطالعات 
میلیون ها کاربر در اختیار افراد س��ودجو 
قرار دارد. این اخبار، روی اعتماد کاربران 
به س��ایت ها و شبکه های اجتماعی بسیار 

تأثیرگذار است. 
عامل مهم دیگر محتاط و محافظه کار 
بودن مردم در اس��تفاده از اینترنت است. 
به طور مث��ال وقتی کاالی��ی را از طریق 
اینترنت خرید می کنند یا در سایتی ثبت 
نام می کنند، این مس��ئله بیشتر به چشم 

می آید. 
بهتری��ن و ش��اید مهم تری��ن عام��ل 
برای شکس��تن این ذهنیت اس��تفاده از 

اس��ت  اینترنت��ی معتبر  هولوگرام ه��ای 
زی��را کاربران با دیدن این عالئم نس��بت 
به پیگیری مش��کالت احتمالی اطمینان 

خاطر بیشتری پیدا می کنند. 
براساس آمارهای منتشر شده، 48درصد 
از م��ردم هی��چ گاه از س��ایت های ب��دون 
هولوگرام خرید نمی کنند. این مس��ئله به 
درس��تی خود گویای این پیام است که تا 
چه میزان وجود ای��ن درگاه های اینترنتی 

امن حائز اهمیت است. 
اگر از هولوگرام های اینترنتی اس��تفاده 
می کنید، به توصیه های زیر توجه کنید. 
- از یک سرویس دهنده اینترنتی بسیار 
امن جه��ت پهن��ای باند خود اس��تفاده 
کنی��د. همچنین به دنب��ال تهیه یکی از 
نمادهای اعتماد الکت�رونیکی روی سایت 

خود باشید. 
اعتماد  نماد   -
به  را  الکترونیک 
ص��ورت واضح و 
جایی  در  شفاف 
ق��رار دهی��د که 
ب��ه  کارب��ران 
مح��ض ورود به 
سایت، به راحتی 
روی��ت  را  آن 

کنند. 
عموم��ا   -

استفاده از نماد اعتماد الکترونیک جهت 
اعتماد کارب��ران کافی اس��ت، اما تا حد 
امکان از س��ایر عوامل امنیت��ی از جمله 
دامنه، هاست و دیگر ملزومات امنیتی در 

کسب و کار اینترنتی غافل نشوید. 
2- اس�تفاده از پروت�کل امنیت�ی 

 SSL
 Secure Socket Layer ی��ا   SSL
ارتباط��ات  برق��راری  جه��ت  راه حل��ی 
ایمن می��ان یک س��رویس دهنده و یک 
س��رویس گیرنده است که توسط شرکت 
Netscape ارائه ش��ده اس��ت. در واقع 
SSL پروتکلی اس��ت که پایین تر از الیه 
 )TCP/IP کاربرد )الیه چه��ارم از مدل

و باالتر از الیه انتقال )الیه س��وم از مدل 
TCP/IP( قرار می گیرد. مزیت استفاده 
از ای��ن پروت��کل، بهره گی��ری از م��وارد 
امنیتی تعبیه ش��ده آن برای امن کردن 
پروتکل ه��ای غیرامن الیه کاربردی نظیر

HTTP، LDAP، IMAP و… است 
که براس��اس آن الگوریتم های رمزنگاری 
روی داده ه��ای خ��ام )plain text( که 
قرار اس��ت از یک کانال ارتباطی غیرامن 
مثل اینترنت عبور کنند، اعمال می شود 
و محرمانه ماندن داده ها را در طول کانال 

انتقال تضمین می کند. 
گام دوم جهت اعتمادس��ازی اس��تفاده 
از پروتکل امنیتی SSL اس��ت. البته هنوز 
بسیاری از س��ایت های بزرگ فروشگاهی 
از این نماد اس��تفاده نمی کنند. استفاده از 
 SSL پروت��کل 
افزایش  بر  عالوه 
کاربران  اعتم��اد 
تاح��دودی باعث 
بهبود سئو سایت 
می ش��ود  ش��ما 
در  را  س��ایت  و 
قرار  بهتری  رنک 

می دهد. 
ترغیب  ب��رای 
ثبت  به  کاربران 
ن��ام در س��ایت 
 SSL و خری��د از آن، بای��د از پروت��کل

استفاده کنید. 
وظیفه پروتکل SSL رمزنگاری داده ها 
اس��ت. به ای��ن ترتیب احتم��ال به خطر 
افتادن و س��رقت اطالعات از وب سایت 

کاهش می یابد. 
همچنین این نکته بس��یار مهم اس��ت 
که بدانید پروتکل SSL در افزایش خرید 

کاربران حدود 30درصد نقش دارد. 
3- بهبود تعامل با مخاطب 

بهب��ود تعام��ل با مخاطب و مش��تری 
باعث می ش��ود آنها همواره به برند ش��ما 
فکر کنن��د و هنگام خری��د کاال ابتدا به 

سراغ محصوالت شما بیایند. 

آمارها نش��ان می دهد 90 درصد مردم 
هن��گام خرید آنالین بارها و بارها نظرات 
را  مصرف کنن��دگان  و  کارب��ران  س��ایر 
مطالع��ه می کنن��د و 63 درصد از آنها به 

خرید ترغیب خواهند شد. 
مطالع��ات متعدد نش��ان می دهد یکی 
دیگ��ر از عوامل مه��م در افزایش تعامل 
ب��ا مخاط��ب و درگی��ری ذهن��ی آنها با 
ن��ام تجاری، محبوب ک��ردن کاال یا برند 

تجاری است.
 اگر ش��اهد فروش بی��ش از اندازه یک 
محص��ول یا برن��د تجاری هس��تیم، این 
مس��ئله ریشه در وابس��تگی ذهنی افراد 
نس��بت ب��ه آن برند تجاری ی��ا محصول 

پرفروش دارد. 
برخ��ی تکنیک های افزای��ش تعامل با 

مخاطب سایت، عبارتند از: 
- مش��تریان برجسته خود را شناسایی 
کنی��د و برخ��ی امکان��ات ویژه ب��ه آنها 

اختصاص دهید. 
- روی مشتریان برجسته خود مطالعه 
ک��رده و س��الیق، نیازمندی ها و مواردی 
را که بیش��تر مورد توجه آنها قرار گرفته 

است بررسی کنید. 
- نظرات س��ایر کاربران را که از سایت 
ش��ما بازدید می کنند مورد بررس��ی قرار 
دهید و مشتریان بالقوه خود را به بالفعل 

تبدیل کنید. 
- محص��والت خ��ود را مورد بررس��ی 
ق��رار دهید و می��زان محبوبیت هر کدام 

را بسنجید. 
- آمار ه��ای فروش هر محصول تجاری 
را ب��ه دقت بررس��ی کرده و ب��رای بهتر 
کردن کیفیت کاالهای خود تالش کنید. 
- از مش��تریان برجس��ته خ��ود برای 
بازدید از شرکت یا کارخانه تان دعوت به 
عمل آورید و پروسه منظم کاری خود را 

برای آنها شرح دهید.
 همچنین از آنها بخواهید که نس��بت 
به تمامی محصوالت شما اظهارنظر کنند 
و ای��ن موارد را در س��ایت یا وبالگ خود 

منتشر کنید. 

بهبود بازاریابی و فروش با افزایش اعتماد کاربران

مشکالت نرم افزارهای مدیریت 
ارتباط با مشتری کنونی

 همانطور که می دانید س��ی  آر ام یا نرم افزار مدیریت 
ارتباط با مشتری یک اصطالح جدید نیست. ایده اولیه 
آن به اوایل دهه ۷0 میالدی برمی گردد، اما آن سال ها 
با شکست مواجه شد و در سال ۱98۲ ایده پایگاه داده 
معرفی شد که به جمع آوری داده های کلیدی مشتری و 
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل آن می پرداخت. 
س��رانجام در دهه 90 نخستین سازه های صنعتی از 

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ساخته شد. 
ب��ه گ��زارشibazaryabi ، براس��اس گزارش ه��ا 
هم اکنون بیش از ۱6۵4 ش��رکت سی آر  ام در سراسر 

جهان وجود دارد. 
اما مشکل اینجاست که چرا این همه شرکت سی  آر ام 
وج��ود دارد و هن��وز هم نیاز به ی��ک نرم افزار مدیریت 
ارتباط با مش��تری همچنان حس می ش��ود. یک دلیل 
آن اس��ت که ب��ا وجود نرم افزارهای س��ی آر  ام مختلف 
هنوز هم شکاف هایی میان آنچه تیم های فروش و آنچه 
نرم افزاره��ای مدیریت ارتباط با مش��تری می خواهند، 

وجود دارد. 
در ادامه سه مشکلی را که کسب وکارهای امروزی با 
نرم افزارهای سی آر  ام دارند مشاهده می کنید. این موارد 
به تیم های��ی که درصدد تولید ی��ک نرم افزار مدیریت 

ارتباط با مشتری بهتر هستند، کمک می کند. 

بهره وری در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
گزارش منتشر شده توسط هاب اسپات نشان داد که 
در سال ۲0۱۵ اعضای تیم فروش تنها یک سوم از زمان 

خود را به فروش اختصاص می دهند. 
زمان واقعی در کجا صرف می ش��ود؟ براساس همان 
گزارش 3۱ درصد از زمان آنها صرف جست وجو و ایجاد 
محتوا می شود. در کنار این آمار، تنها ۲0 درصد از زمان 

به مدیریت CRM اختصاص می یابد. 
مدی��ر اجرایی مایکروس��افت در این ب��اره می گوید: 
»روش ه��ای موجود بیش��تر بر ورود دس��تی اطالعات 

متکی هستند.« 
آنها بهره وری کافی برای جمع آوری اطالعات دقیق و 

ارزیابی سطح تعامالت را ندارند. 
س��ی  آر ام های جدید که تیم های بس��یار بزرگی در 
حال کار روی آنها هس��تند، مبتنی بر ابر هس��تند که 
باع��ث کاهش زمان جم��ع آوری داده ها و غنی س��ازی 
آنها می ش��وند. این نرم افزارها به تیم های فروش کمک 
می کنند تا زمان بیش��تری را به خود فروش اختصاص 
دهن��د و به جای اینکه با وارد کردن دس��تی اطالعات 
زم��ان خ��ود را هدر دهند، با کمترین تالش به س��یل 
عظیمی از اطالعات به درد بخور دسترسی داشته باشند. 
کارشناس��ان معتقدن��د در پن��ج س��ال آین��ده ب��ا 
نرم افزارهای��ی که از ق��درت واقعی محاس��بات ابری، 
داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می کنند، مواجه 

خواهیم شد. 
 روابط اجتماعی به عنوان هسته اصلی نه

 ارزش افزوده
همه  می دانند که رسانه های اجتماعی ابزارهای بسیار 
مهمی هستند، اما اگر هنوز به آنها اعتقاد ندارید، به این 

گزارش توجه کنید. 
مطالعات لینکدین نش��ان داد که حدود ۷۲درصد از 
خریداران B2B قبل از خرید از رس��انه های اجتماعی 

تحقیق می کنند. 
از چند س��ال پیش، کارشناسان در تالش هستند تا 
س��ی آر ام هایی تولید کنند که ترکیبی از رس��انه های 
اجتماع��ی و س��ی آر  ام باش��د، اما هنوز ی��ک نرم افزار 
مدیریت ارتباط با مشتری که بتواند به اندازه کافی این 

دو مقوله را با هم ترکیب کند وجود ندارد. 
ارتباط��ات ب��ا مصرف کنن��ده باید در هس��ته اصلی 
نرم افزارهای مدیریت  ارتباط با مشتری باشد، نه به عنوان 

یک ارزش افزوده. 
پیش بینی های دقیق و درست

براس��اس تحقیقات انجام ش��ده حدود 8۵درصد از 
س��ازمان ها از نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مش��تری 

برای پیش بینی فروش استفاده می کنند. 
از بین این افراد: 

- حدود 34.۱ درصد از آنها معتقدند که نرم افزارهای 
کنونی اطالعات پیش بینی ش��ده مورد نیاز آنها را ارائه 

نمی کنند. 
-  30.۵ درصد دیگر نیز اعتراف می کنند که اطالعاتی 

که به آنها داده می شود، اغلب دقیق نیستند. 
نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری جدید باید بر 
موارد جدیدتری تکیه کنند، مانند داده های اساسی از 
ایمیل ها، تقویم ها، قراردادها، اطالعات رفتاری و هوش 
مصنوع��ی تا به پیش بینی های دقیق تری دس��ت پیدا 

کنند. 

آینده: آنچه رخ خواهد داد
خبر خوب این است که شرکت های نوپای جدید به 
این نتیجه رسیده اند که باید روی ایده هایی که بیشتر از 

هوش مصنوعی استفاده می کنند، تمرکز کنند. 
آنها تالش می کنن��د تا ب��ر نرم افزارهایی با خدمات 
ساده تر، استفاده آس��ان تر و مبتنی بر اطالعات تمرکز 

کنند. 
انتظار می رود در آینده ای نزدیک با توجه بیشتر موارد 
ذکر ش��ده، با سی آر ام هایی روبه رو شویم که بیشتر از 
وقت گیر بودن، هوشمند باشند و اطالعات ضروری برای 

تصمیم گیری را در اختیار تیم های فروش قرار دهند. 
inc :منبع

بازاریابی مبتنی بر رابطه
به ط��ور روزافزون��ی ه��دف کلی��دی بازاریابی 
)صحی��ح آن مارکتینگ( به ایج��اد روابط ژرف و 
ماندگار با مردم و سازمان هایی که به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم بر موفقیت فعالیت های بازاریابی 

شرکت اثرگذارند اطالق می شود. 
بازاریاب��ی مبتنی بر رابطه باه��دف ایجاد روابط 
بلندم��دت ب��ا اج��زای کلی��دی به منظ��ور ایجاد 
کس��ب وکار و حفظ آن،  که منجر به رضایت هردو 

طرف شود، صورت می گیرد. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، چه��ار عام��ل کلیدی 
تش��کیل دهنده بازاریابی مبتنی بر رابطه عبارتند 
از: مشتریان، کارکنان، شرکای بازاریابی )کانال ها، 
تأمین  کنن��دگان، م��واد اولی��ه، توزیع کنن��دگان، 
دالل ه��ا، آژانس ه��ا( و اعض��ای اجتم��اع مال��ی 
تحلیلگره��ا(.  و  س��رمایه گذارها  )س��هامداران، 
بازاریاب ها باید برای همه اجزای تش��کیل دهنده 
رف��اه ایج��اد ک��رده و عواید حاصل��ه را بین کلیه 

سهامداران کلیدی تقسیم کنند.
 ایج��اد رابط��ه ق��وی با آنه��ا مس��تلزم درک 
توانمندی ه��ا، مناب��ع، نیازها، اه��داف و تمایالت 

آنهاست. 
نتیجه نهایی بازاریابی مبتنی بر رابطه، برخوردار 
شدن ش��رکت از یک دارایی منحصربه فرد به نام 
ش��بکه بازاریابی اس��ت که متش��کل از ش��رکت 
و س��هامداران حام��ی آن )مش��تریان، کارکنان، 
تأمین کنن��دگان، توزیع کنندگان، خرده فروش��ان 
و س��ایر موارد( می شود که ش��رکت با آنها روابط 

تجاری سودآور دوطرفه ایجاد کرده است.
 اصل عملیاتی ساده است؛ یک شبکه کارآمد از 
روابط را با سهامداران کلیدی ایجاد کن و از سود 
حاصله بهره مند شو. ازاین رو شرکت های بیشتری 
ب��ه دنبال آن هس��تند که در ع��وض دارایی های 
فیزیکی مارک های تجاری خود را داشته باشند و 
در حال واگذاری قرارداد فعالیت ها به شرکت هایی 
هس��تند که بهتر و ارزان تر بتوانن��د آنها را انجام 
دهن��د و درعین ح��ال فعالیت ه��ای مرکزی را در 

شرکت خود نگه  دارند. 
همچنی��ن ش��رکت ها در ح��ال ش��کل دهی به 
محصوالت، خدم��ات و پیام هایی جه��ت ارائه به 
تک تک مش��تریان هس��تند که براساس اطالعات 
مربوط به تبادالت، ویژگی های جمعیت شناختی، 
روان ش��ناختی و پس��ندهای رس��انه ای و توزیعی 

باشند.
ای��ن ش��رکت ها امیدوارن��د ت��ا ب��ا تمرک��ز بر 
سودآورترین مش��تریان، محصوالت و کانال ها به 
رشد سودآور دس��ت یابند و با ایجاد میزان باالی 
وفاداری در مشتری سهم بزرگ تری از مخارج هر 

مشتری را به دست آورند.
 ای��ن ش��رکت ها ارزش مادام العمر مش��تری را 
تخمین می زنند و اقالم خود جهت عرضه به بازار 
و قیمت های آنها را طوری طراحی می کنند که در 
طول زندگی مش��تری برای آنها سودآوری داشته 

باشد. 
این فعالیت ها تحت عنوان��ی قرار می گیرند که 
لری سلدن، استاد دانشکده علوم تجاری دانشگاه 
کلمبیا و همسرش و مشاور امور تجاری اش، یوکو 
س��وگیورا، به آن »مرکزیت مش��تری« می گویند. 
خانواده س��لدن بانک رویال کانادا را به عنوان مثال 

مطرح می کنند. 
بانک روی��ال کانادا که فعالی��ت تجاری خود را 
براساس بخش های بازار شخص انجام می دهد، هر 
بخش از ح��دود ۱۱ میلیون مش��تری خود را به 
بخش های معناداری که بتواند به شکل معناداری 

بسنجد تقسیم کرده است.
 در انج��ام این فرآیند، این بانک توانس��ت یک 
زیر بخش بزرگی از مش��تریان را کش��ف کند که 
در طبقه بندی ه��ای وس��یع تری از »مال داران« و 
»ثروت طلبان« ق��رار می گیرند. این بانک بخش 
دیگری از مش��تریان خ��ود را »مرغ برف« اطالق 
می کند که کسانی هستند که تعدادی از ماه های 
فصل زمس��تان را در فلوریدا سپری می کنند که 
در آنجا مش��کالت مربوط به اعتبارات مالی و نیز 
دوری از اجتماع��ات کان��ادا به خص��وص به دلیل 
آش��نا بودن با لهجه زبان فرانسه کانادایی و روانی 

کالم به زبان فرانسوی را تجربه می کردند.
 بانک روی��ال برای اینکه نیازهای منحصربه فرد 
ای��ن بخ��ش از مش��تریان را تأمین کن��د تجربه 

بانکداری کانادایی را در فلوریدا ایجاد کرد. 
ازآنجایی که جذب مش��تری جدید ممکن است 
پنج برابر حفظ یک مش��تری فعلی هزینه داشته 
باشد، بازاریابی مبتنی بر رابطه همچنین بر حفظ 

مشتری تأکید دارد. 
ش��رکت ها با ارائ��ه تنوع بیش��تری از کاالها به 
مش��تریان کنونی، آم��وزش کارکن��ان به فروش 
متقاطع و فروش باالتر، س��هم مش��تری را ایجاد 
می کنن��د. بازاریاب��ی بای��د ب��ه ط��رز ماهرانه ای 
نه تنه��ا مدیریت روابط با مش��تری را انجام دهد، 
بلکه مدیریت روابط مش��ارکت را نیز انجام دهد. 
ش��رکت ها در حال بیشتر کردن ترکیبات مربوط 
به مش��ارکت خود با تأمین  کنندگان مواد اولیه و 
توزیع کنندگان کلیدی هس��تند و آنها را به عنوان 
ش��رکای خود در ارائه ارزش به مش��تریان مالی 

خود می بینند تا از این طریق همه سود ببرند. 

باشگاه مشتریانایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

آمارها نشان می دهد 90 درصد 
مردم هنگام خرید آنالین بارها 
و بارها نظرات سایر کاربران 
و مصرف کنندگان را مطالعه 

می کنند و 63 درصد از آنها به 
خرید ترغیب خواهند شد

امیر قمصری



استراتژی خروج از استارت آپ را 
آماده کنید

هر ارزش آفرینی روزی ممکن است قصد خروج 
از اس��تارت آپ و کس��ب و کار خود را داشته باشد؛ 

بهتر است از پیش برای این کار آماده باشید. 
اگ��ر به روزهای اول تأس��یس اس��تارت آپ خود 
بازگردی��د، مطمئن��ا به یاد می آوری��د که هیچ گاه 
قص��د خروج از آن نداش��تید. ش��ما ای��ده بزرگی 
داش��تید؛ مهارتی که هیچ فرد دیگری نداش��ت و 
امید به این داشتید که دنیا را تغییر دهید. اگر در 
آن زمان سرمایه گذاری از ش��ما می پرسید که آیا 
قصد فروش کس��ب وکار خود را دارید، به او پاسخ 
می دادید تا زمانی که استارت آپ فروش دارد، آن را 

ترک نخواهید کرد. 
می توان گفت تقریبا تمام مؤسس��ان استارت آپ  
همی��ن حس و ح��ال را در ابت��دای کار دارند، اما 
اداره  کردن کس��ب و کار بس��یار دش��وار اس��ت و 
ساعت های زیاد کاری، بیماری های روحی و روانی 
و حت��ی دور ش��دن از خانواده، بخش��ی از عواقب 
آن هس��تند. احتمال دیگر برای ترک استارت آپ 
و ش��رکتی که بنا کرده اید، این اس��ت که باالخره 
ش��ما روزی بازنشس��ته می ش��وید ی��ا حتی فوت 
می کنید. وقتی به این حقیقت پی ببرید که ش��ما 
تا ابد نمی توانید کسب و کار خود را اداره کنید، باید 
برنامه ای از پیش تعیین ش��ده برای مواقع خروج از 
آن در نظر بگیرید. در این مقاله  به نقل از زومیت، 
راهکارهایی معرفی می کنیم که شما را برای خروج 

از استارت آپ آماده می کنند. 
۱- هیأت مدیران یا مشاوران را از همان روز 

اول تشکیل دهید
مطمئن��ا این کار برای ش��ما که در مراحل اولیه 
و بوت اس��ترپ استارت آپ هس��تید، دشوار است. 
ش��ما نمی خواهید پیش از جذب سرمایه گذار فرد 
دیگری در تصمیمات دخالت کند یا مجبور باشید 
به کسی پاسخ دهید. در این شرایط، تشکیل دادن 
یک هیأت مش��اور یا ناظر بس��یار مفید است. این 
افراد قدرت رأی ندارن��د اما می توانند در آینده به 
هیأت مدیره تبدیل شوند. این افراد را به صورت تیم 
جمع کنید و امتیازاتی ش��بیه هیأت مدیره به آنها 
بدهید تا س��اختار مدیریتی اس��تارت آپ از همان 
ابتدا ش��کل بگیرد. برنامه های ماهانه هیأت نظارت 
را تنظیم و در این جلس��ات در مورد نقاط اساسی 

تمرکز برای پیشرفت کسب و کار بحث کنید. 
2- به ص�ورت ماهان�ه به س�رمایه گذاران و 

هیأت مدیره گزارش دهید
یادداش��ت نق��اط عطف مورد نظر در پیش��رفت 
کس��ب و کار، به ان��دازه تعهدی که ب��ه هیأت مدیره 
دارید مهم اس��ت. اگر اهداف و دستاوردهای خود 
را ننویس��ید، اثبات کردن اینکه به آنها دست پیدا 

کرده اید دشوار است. 
برنام��ه ای ب��رای ارس��ال منظ��م گ��زارش ب��ه 
س��رمایه گذاران و مدیران داشته باش��ید و در آن 
موفقیت های خود را نسبت به ماه گذشته مقایسه 
کنید. عالوه بر آن، نقاط عطف ماه آینده و نیازهای 
خود را در آن یادداشت کنید. این کار نه تنها ذهن 
باز ش��ما و آمادگی برای نظ��رات و انتقادات را به 
سرمایه گذاران نش��ان می دهد، بلکه مجموعه ای از 
اس��ناد گزارشی در اختیار شما قرار می دهد که در 

آینده بسیار مفید خواهد بود. 
3- با رقبای خود دوست شوید

در هر صنعتی که فعالی��ت کنید، قطعا رقیبانی 
دارید. ش��رکت قبل��ی خودتان یا فعاالن پیش��گام 
صنعت، رقبای حتمی ش��ما خواهند بود. به عنوان 
یک ارزش آفرین، عالوه بر شناخت رقبا باید با آنها 
زمان بگذرانید. خودتان را به فعاالن صنعت نش��ان 
دهید و در جلس��ات و گردهمایی ها شرکت کنید. 
به دنبال فرصت هایی برای سرمایه گذاری مشترک 

یا تشکیل گروه های تجارت صنعتی باشید. 
اگ��ر در آینده قص��د تغییرات بنی��ادی یا ترک 
صنعت داشته باشید، رقبای شما نخستین افرادی 
هس��تند که برای خرید دارایی ه��ا اقدام می کنند. 
اگر موفق بش��وید و آنها شکس��ت بخورند نیز شما 
می توانید دارایی های آنها را خریداری کنید. در هر 
دو حالت، ایج��اد ارتباطات قوی با فعاالن صنعت، 

شما را در خروج بی نقص یاری خواهد کرد. 
۴- ب�ه کارمن�دان خ�ود س�هام مالکی�ت 

پیشنهاد دهید
وقت��ی زمان برنامه ریزی خروج فرا می رس��د، در 
ق��دم اول به دنبال خریدار بالقوه هس��تیم. آمارها 
نشان می دهند اغلب، کارمندان یک شرکت آن را 

خریداری می کنند. 
پیشنهاد سهام به کارمندان، وفاداری را در داخل 
ش��رکت رواج می دهد و به شما کمک می کند که 
تنوع��ی از خری��داران آتی در اطراف خود داش��ته 
باشید. حتی اگر قصد فروش شرکت را هم نداشته 
باشید، ارائه سهام به کارمندان و برنامه ریزی برای 

ترفیع آنها، اعتماد را در شرکت جاری می کند. 
در نهایت، چه بخواهید ش��رکت را بفروش��ید و 
چه بخواهی��د تا بازنشس��تگی در آن باقی بمانید، 
این رفتارها در آینده به ش��ما کمک خواهند کرد. 
موفقی��ت آتی ش��ما می تواند اس��تراحت با خیال 
راحت پس از ترک ش��رکت یا کنترل کردن آن با 

قدرت هرچه بیشتر باشد. 
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ه��ر  راه ان��دازی  از  قب��ل 
کس��ب و کاری )ب��ه خص��وص 
کس��ب و کارهای اس��تارت آپ( 
باید از خودتان این 20س��وال 

کوتاه را بپرسید. 
modir.س��ایت گزارش  به 
tv ، اگر به کمتر از 15س��وال 
دادید، ش��اید  جواب درس��ت 
بهتر باش��د کمی صبر کنید و 
یک مقدار بیش��تر روی اصالح 

اشتباهات تان کار کنید. 
بسیار خب، برای شروع یک 
کس��ب و کار آماده ای��د؟ ب��رای 
یافتن پاس��خ، به این سواالت 

جواب بدهید. 
س�وال ۱: آی��ا ش��ما خالق 
هس��تید؟ افکارت��ان خالقان��ه 

است؟ 
1-  گاه��ی اوق��ات، خ��الق 

هستم
2- بیش��تر اوقات تمرکزم را 

بر کارهای اجرایی می گذارم
3- بله، خالق هستم

سوال 2: همزمان که درگیر 
کس��ب و کار جدیدتان هستید، 
سرمایه شما به مدت چند ماه 
ش��خصی  هزینه های  می تواند 

شما را پوشش بدهد؟ 
1-  ب��رای زندگی ش��خصیم 

پولی کنار نگذاشتم
2- به مدت سه ماه از عهده 

مخارج شخصی ام برمی آیم
3- به مدت 9 ماه از عهده 
مخارج شخصی ام برمی آیم

س�وال 3: آی��ا مح��ل کار 
فعلی تان به ش��ما ای��ن اجازه 
را می دهد ک��ه همزمان با کار 
ک��ردن در آنج��ا، کس��ب و کار 
خودتان را هم راه اندازی کنید؟ 

1-  خیر، اجازه نمی دهند
2- بله، اجازه می دهند

3- من شغلی ندارم 
س�وال ۴: آی��ا به طور کامل 

تحقی��ق  رقیبان ت��ان  درب��اره 
کرده اید؟ 
۱-  بله

2- خیر
3- من اصال رقیب ندارم! 

س�وال 5: آیا می توانید در 
یک جمل��ه )و حت��ی( کمتر، 
بگویید که کسب و کار شما چه 

کار می کند؟ 
۱-  بله، کامال! 

2- خیر
3- به سختی 

توانای��ی  آی��ا   :6 س�وال 
استفاده از بازاریابی رسانه های  
را  اجتماع��ی  )ش��بکه های( 

دارید؟ 
1-  خیر
2- بله

3- ربط��ی به کس��ب و کارم 
ندارد

سوال 7: کسی را )یا کسانی 
را( سراغ دارید که بخواهند در 
شناس��اندن کس��ب و کارتان و 
فعالیت های آن به شما کمک 

کنند؟ 
1-  خیر، من تا حاال با کسی 

در این باره صحبت نکرده ام
2- بل�ه، م�ن ی�ک گروه 
را ب�رای ای�ن کار ت�دارک 

دیده ام
م��ن،  کس��ب و کار   -3
آنطوری ه��ا هم نیس��ت که به 
چنین چیزی نیاز داشته باشد 
م��ورد  در  آی��ا   :8 س�وال 
کس��ب و کارتان ب��ه خان��واده، 
دوس��تان و متخصصان چیزی 
را  آنه��ا  واکن��ش  گفته ای��د؟ 

ارزیابی کردید؟ 
1-  خیر، ایده کسب و کار من 

بی نقص است 
2- بل�ه و براس�اس آنچه 
از آنها ش�نیدم، در ایده ام 

مقداری تغییرات دادم 

3- خیر، زیاد به پش��تیبانی 
آنها نمی توانم دل ببندم

پ��ول  چق��در   :9 س�وال 
در  س��رمایه گذاری  ب��رای 

کسب و کارتان دارید؟ 
1-  دقیق��ا همان ق��دری که 

می خواهم
2- یک مق��داری دارم، ولی 

بیشتر الزم دارم
3- دو براب�ر آنچ�ه را که 
فک�ر می کن�م الزم اس�ت 

دارم
س�وال ۱0: آیا با کار کردن 
در شب و تعطیالت آخر هفته 

مشکلی ندارید؟ 
۱-  بل�ه، هر وقت که الزم 

باشد می توانم کار کنم 
2- هرگز! من خودم به مردم 
توصی��ه می کن��م ک��ه چنین 

نکنند! 
تعه��دات  م��ن  خی��ر،   -3

دیگری هم دارم
سوال ۱۱: آیا یک حسابدار 
و ی��ک وکیل قاب��ل اطمینان 
ب��رای کس��ب و کارتان س��راغ 

دارید؟ 
1-  خی��ر، بع��دا اف��رادی را 

خواهم یافت
2- خی��ر، می خواه��م برای 
ای��ن  خ��ودم  صرفه جوی��ی، 
مسئولیت ها را به عهده بگیرم

3- بله البته 
س�وال ۱2: آی��ا نقش��ه ای 
دارید که اگر برنامه فعلی شما 
کس��ب و کارتان شکست  برای 

خورد، از آن استفاده کنید؟ 
۱-  بل�ه م�ن ی�ک برنامه 

جایگزین دارم
2- خیر، فقط یک راه برای 
موفقیت کس��ب و کارم هست، 
همانی ک��ه االن برنامه اش را 

دارم 
ن��دارم  دوس��ت  م��ن   -3

شکست را به عنوان یک گزینه 
بررس��ی کنم و برایش برنامه 

بریزم 
س�وال ۱3: آی��ا خان��واده، 
همسر یا یک سری دوستان تان 

از شما حمایت می کنند؟ 
۱-  بله

2- خیر
3- تا حاال به آنها نگفته ام

س�وال ۱۴: آیا ت��ا به حال 
تعدادی  کردن  رهبری  تجربه 

نیروی کار را داشته اید؟ 
1-  خی��ر، ولی بعدا از عهده 

آن برخواهم آمد 
2- خی��ر و برنام��ه ای ه��م 

برایش ندارم
3- بله

س�وال ۱5: آی��ا می دانی��د 
که مخاطبان هدف ش��ما چه 
کسانی هس��تند؟ چه کسانی 
ق��رار اس��ت مش��تری ش��ما 

بشوند؟ 
1-  خی��ر، ه��ر موق��ع کارم 
بررس��ی اش  کردم  ش��روع  را 

خواهم کرد
2- بل�ه، م�ن ب�ا دقت و 
جزییات کام�ل می دانم که 
آنها چه کس�انی هس�تند، 
کج�ا هس�تند، چه س�نی 

دارند و...
3- خی��ر، کس��ب و کار من 

برای همه است! 
س�وال ۱6: آیا برای دو سه 
س��ال، حاضرید ه��ر وقت که 
الزم ش��د، قی��د تعطی��الت و 

تایم های خالی تان را بزنید؟ 
1-  درباره اش فکر نکرده ام

2- خی��ر، من ه��ر وقت که 
بخواهم ب��ه تعطیالت خواهم 

رفت
3- بله، ه�ر مدت زمانی  
را ک�ه الزم باش�د برای�ش 

صرف می کنم 

س�وال ۱7: آیا می دانید که 
را  کس��ب و کارتان چه روندی 

طی خواهد کرد؟ 
1-  خیر، فکر نمی کنم زیاد 

مهم باشد
2- بل�ه و در ذهن خودم 
رون�دی را برایش ترس�یم 

کرده ام
3- ه��ر وقت ش��روع کردم، 

ببینیم چه خواهد شد
برنامه ای  آی��ا   :۱8 س�وال 
ب��رای ای��ن داری��د ک��ه اگر 
شکس��ت  کس��ب و کارتان  در 
خوردی��د، در آین��ده چگون��ه 

می خواهید پول دربیاورید؟ 
1-  نمی خواهم به بدشانسی 

و شکست فکر کنم
2- خیر
3- بله

با کس��انی  آیا  س�وال ۱9: 
)ی��ا  کس��ب و کار  ای��ن  ک��ه 
کس��ب و کاری مش��ابه آن( را 

داشته اند مشورت کرده اید؟ 
۱-  بله

2- خیر
3- فکر نمی کنم الزم باشد

آمادگ��ی  آی��ا  س�وال 20: 
پذیرش شکست های احتمالی 

را دارید؟ 
1-  خیر

2- اص��ال امکان ن��دارد که 
شکست بخورم

3- بله
متوج��ه  قطع��ا  پاس�خ ها: 
 ،Boldگزینه های که  ش��دید 

پاسخ های صحیح بودند. 
موض��وع ای��ن بود ک��ه این 
س��واالت برای س��نجش علم 
ش��ما نب��ود، بلک��ه ی��ک نوع 
س��نجش  بود.  حقیقت یاب��ی 
اینکه در چه وضعیتی هستید 
و ش��ما هم که ق��رار نبود به 

خودتان دروغ بگویید! 

برای شروع کسب و کارتان ابتدا به این 20 پرسش پاسخ دهید

استارتآپ کارتابل

آمادگی الزم برای رویارویی با هر 
مشکلی را داشته باشید

نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود 
که مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش؛ به این 
معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور 
می نش��ینند و پس از بروز ویرانی، سعی می کنند 
تا ضرر ناشی از خرابی ها را محدود سازند. ولی به 
تازگی نگرش به این واژه عوض شده است. براساس 
معن��ای اخیر، همواره بای��د مجموعه ای از طرح ها 
و برنامه ه��ای عمل��ی ب��رای مواجهه ب��ا تحوالت 
احتمالی آینده در داخل س��ازمان ها تنظیم ش��ود 
و مدی��ران باید درب��اره اتفاق��ات احتمالی آینده 
بیندیش��ند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی 
نش��ده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر 
ضرورت پیش بینی منظم و کس��ب آمادگی برای 
رویارویی با آن دس��ته از مسائل داخلی و خارجی 
تأکید دارد که به طور جدی ش��هرت، سودآوری یا 
حیات س��ازمان را تهدی��د می کنند. در واقع مدیر 
بحران سعی دارد در شرایط دشوار، سازمان را در 

موقعیت خوب نگه دارد. 
یک بحران س��ازمانی فقط یک فاجعه  مانند یک 
رکود اقتصادی، س��قوط یک هواپیم��ا یا محدود 
کردن ش��رکت هایی نیست که باعث تلفات عظیم 
یا خسارات شدید محیطی می شوند، بلکه می تواند 
دارای ش��کل های متنوع��ی مانن��د بدنام ش��دن 
محص��ول، مخدوش ش��دن خدمات پش��تیبانی، 
تحریم کردن محصوالت، اعتصاب، دزدیده شدن، 
رشوه دهی و رشوه خواری، درگیری خصومت آمیز،  
خراب شدن سیستم اطالعات سازمانی یا سیستم 

اطالعات شرکت های مادر است. 
با وجود اینک��ه تصمیمات مربوط به یک بحران 
باید به س��رعت اتخاذ شود، ولی در عمل بحران ها 
ب��ه صورت ناگهانی ب��روز نمی کنن��د و اغلب آنها 
عالئ��م هش��داردهنده ای دارن��د که مش��کالت و 
معضالت بالقوه ای را نش��ان می دهند. یک بحران 
می تواند ش��بیه مکانیسمی باشد که مراحل تولد، 

رشد، بلوغ و افول یا مرگ را طی می کند. 
در رابطه با ش��رکت، مدیران همواره باید نسبت 
ب��ه این امر که در ش��رکت چه اتفاقی در حال رخ 
دادن اس��ت، آگاه باش��ند. عدم این آگاهی ممکن 
است در دراز یا حتی کوتاه مدت منجر به فاجعه ای 
برای شرکت ش��ود. تحت این ش��رایط و به علت 
آنکه مدیران آمادگی الزم برای رویارویی با چنین 
رخ��دادی را ندارند، با مش��کالت زی��ادی مواجه 
خواهند ش��د. نکته مهم این اس��ت که تحت این 
شرایط حتی اگر شرکت بتواند خود را نجات دهد، 
میزان توانایی و لیاقت مدیر ش��رکت به شدت زیر 
س��وال خواهد رفت و دیگر کارمن��دان نمی توانند 
اعتماد اولیه را به وی داش��ته باشند که این خود 

برای هر شرکتی مضر خواهد بود. 
این یک واقعیت اس��ت که شرکت ها همواره در 
مع��رض خطر ق��رار دارند. احتمال وق��وع این امر 
خصوصا در فضای به ش��دت رقابت��ی حال حاضر، 
به شدت افزایش یافته اس��ت و دیگر نمی توانید با 
خوش خیالی شرکت خود را به سمت جلو هدایت 
کنید. به همی��ن خاطر همواره باید منتظر اتفاقی 
غیرمترقبه یا ضربه ای از سوی رقبای خود باشید. 
درواقع فضای رقابتی ایجاب می کند که شرکت ها 
درص��دد تضعیف یکدیگ��ر گام بردارند و این خود 
یکی از اصول رقابت محس��وب می شود. به همین 
خاطر و تحت این ش��رایط اقدام هوش��مندانه ای 
که هر ش��رکت می تواند انجام دهد این اس��ت که 
خ��ود را برای این ش��رایط کامال آماده س��ازد. با 
ای��ن حال نباید تصور کرد که رقابت مضر اس��ت. 
بی رقیب ب��ودن لزوما چیز خوبی نیس��ت و باعث 
خواهد ش��د انگیزه بهتر ش��دن در شما کمرنگ تر 
شود. درواقع یک رقیب خوب و سرسخت در کنار 
تمام س��ختی هایی که برای شما به همراه خواهد 
داش��ت، به نحوی کامال ناخواس��ته به شما کمک 
خواهد کرد تا همواره بهتر ش��وید. با این حال اگر 
در رقاب��ت با وی مراقب نباش��ید ممکن اس��ت با 
نخستین ضربه از طرف وی کامال زمین گیر شوید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- هدف کس��ب و کار ش��ما باید خلق مشتری و 
جلب رضایت او باش��د، نه به دس��ت آوردن پول. 
مطمئن باشید پول محصول جانبی خلق مشتری 
رضایتمند است. فراموش نکنید که خلق مشتری 
جدید سه برابر راضی نگاه داشتن مشتریان فعلی 

هزینه دارد. 
- اگر ش��ما در زمینه کاری خ��ود یا در صنعت 
خودتان ت��ک هس��تید، احتمال اینک��ه به حس 
رضایتمن��دی از خود برس��ید و احس��اس راحتی 
کنید بیش��تر خواهد ش��د. وقتی این اتفاق افتاد، 
ابتکار رفته رفته کم می ش��ود تا در نهایت خاموش 
ش��ود و حتی ممکن اس��ت باعث ایجاد مش��کل 
برای ش��ما و مرگ شرکت نیز بشود. وقتی رقابت 
می کنید، همواره در پی این هستید که چطور یک 
گام از رقبای خود پیش��ی بگیرید و یک پله در هر 

نوبت جلوتر بروید. 
- وضعیت ش��رکت را به طور دائم کنترل کرده و 
هر نوع مس��ئله غیر عادی را سریعا شناسایی کرده 

و از جدی شدن خطر پیشگیری کنید.

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

فروش و خدمات تصفیه کننده  آب- فروش و خدمات دستگاه ها تصفیه کننده  آب ایده  خوبی در بخش لوازم خانگی است.
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اخبار

تبریز – اسد فالح- در دیدار نمایندگان شبستر و تبریز در مجلس 
ش��ورای اسالمی با مدیرعامل پتروشیمی تبریز، لزوم جذب سرمایه 
برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مورد تاکید قرار گرفت. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، معصومه آقاپور نماینده شبستر در مجلس 
شورای اسالمی نقش پتروشیمی تبریز در رفع بیکاری با ایجاد اشتغال 
و همچنی��ن تاثیر آن در رونق  و  ش��کوفائی اقتصاد منطقه را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: پتروشیمی تبریز با وجود همه مشکالت دوری 
از مناطق نفت خیز کش��ور به عنوان نگین صنایع خطه شمال غرب 
در منطقه خود نمائی می کند . شهاب الدین بیمقدار نماینده تبریز 
در مجلس ش��ورای اسالمی نیز با اشاره به موقعیت ویژه پتروشیمی 
تبریز در منطقه بر تسریع در روند پیشبرد اهداف پتروشیمی تبریز با 
یاری نمایندگان مجلس تاکید کرد .مهندس درفشی مدیرعامل جدید 
پتروشیمی تبریز در این دیدارها لزوم پشتیبانی نمایندگان مجلس 
و مس��ئوالن استان آذربایجان شرقی را در حوزه صنایع منطقه برای 

ش��کوفائی و رونق اقتصاد باافزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال 
بیشتر مورد تاکید قرار داد .مدیرعامل پتروشیمی تبریز اجرای خط 
لول��ه اتیلن غرب از میاندوآب به تبری��ز را عامل موثر در ایجاد پروژه 
های جدید برای افزایش تولید و همچنین ایجاد اش��تغال بیان کرد 
و افزود: با اجرای این طرح با 2150 میلیارد ریال س��رمایه گذاری در 

مسیر 154 کیلومتری  میاندوآب – تبریز و انتقال ساالنه 200 هزارتن 
 اتیلن به این مجتمع، ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز 2/5  برابر افزایش 
می یابد که در شکوفائی اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال با بهرگیری از 
نیروی کار جدید بویژه نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی تاثیر بسزائی 

خواهد داشت.

اصفهان – قاسم اسد- مراسم تجلیل از 64 نفر از کارکنان نمونه 
سال 95 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با حضور مدیرعامل، 
ش��ورای معاونین و اعضای خانواده ه��ای کارکنان نمونه در دهکده 
توریستی قلعه سرشیر پیربکران برگزار شد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: کسب موفقیت های چند سال اخیر 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ارزیابی عملکرد شرکتها در 
وزارتخانه و نیز جشنواره شهید رجایی مرهون تالش، کوشش و تعهد 
همه کارکنان شرکت آب و فاضالب می باشد. مهندس هاشم امینی 
با بیان اینکه تجلیل از کارکنان نمونه در حضور خانواده هایشان به 
توصیه مؤسس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بوده است اعالم 
کرد: صنعت آب و فاضالب در کشور مدیون درایت و تدابیری است 

که مدیران و مؤسسین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پیرامون 
چگونگی رش��د و توسعه این صنعت درنظر گرفته اند که تأکید می 
کردند بهتر است کارکنان درحضور خانواده هایشان مورد تقدیر قرار 
گیرند تا اعضای خانواده ش��اهد ثمره تالش و کوشش پدر و مادران 

خ��ود در محیط کار باش��ند. وی به جایگاه ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون به باور بسیاری از 
کارشناسان صنعت آب و فاضالب، آبفا اصفهان شرکتی پویاست که  
به رغم چالش های موجود توانست امر خدمات رسانی به مردم را به 
بهترین شکل به سرانجام برساند در حالیکه در سال جاری شرکت 
 آبفا اس��تان اصفهان برای تأمین آب ش��رب م��ردم با کمبود تقریباً 
2/5 مترمکعب��ی در ثانیه مواجه بوده اس��ت. وی تداوم برنامه های 
فرهنگی را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم برنامه های 
فرهنگی پیرامون مصرف بهینه باید همچنان ادامه یابد تا مصرف صحیح 
 میان مردم نهادینه شود و در این خصوص سعی بر آن شده از تمام 

ظرفیت ها استفاده شود. 

رش�ت - مهناز نوب�ری-  به همت فرمانداری و ش��هرداری 
رش��ت، شورای اسالمی شهر و همکاری برخی از دستگاهها چون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری، ، اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی رشت و ... جشنواره شب های فرهنگی رشت در روزهای 
پنجشنبه و جمعه از ساعت 1۸ الی 2۳ در محل برج میالد تهران 
برگزار شد. دکتر نصرتی در جمع نخبگان رشتی در سالن همایش 
های برج میالد اذعان داش��ت:   از همه دست اندرکاران، فرماندار 
محترم ، اعضاء ش��ورای اس��المی شهر رش��ت برای برگزاری این 
جشنواره تقدیر و تشکر دارم. دکتر نصرتی دراین جشنواره گفت: 

 محیط زیست شهری باید برند شهر رشت باشد و تاالب عینک و 
رودخانه های گوهر رود و زرجوب باید احیاء شوند. آژانس های بین 
 المللی باید در این خصوص حمایت کنند. شهردار منتخب رشت 
خاطر نش��ان کرد: ما در شهر رش��ت ویژگی و جاذبه هایی که از 
نیاکان ما به جا مانده داریم و این در همدلی و اتحاد مردم جاری 
اس��ت. وی افزود: شهر رش��ت جزء ۳9 شهری است که در مسیر 
جاده ابریشم و تنها شهری است که در کنار یک منطقه آزاد قرار 
دارد که این به لحاظ صنعت گردشگری بسیارحائز اهمیت است و 
شهر رشت این قابلیت را دارد که مقصد گردشگری باشد.شهردار 

منتخب رشت تاکید کرد: از مصوبه ثبت شهر رشت به عنوان شهر 
خالق یونسکو هنوز نتوانستیم آنطور که باید بهره ببریم چون شهر 
رش��ت باالترین ویژگی را در بحث خوراک شناس��ی و انواع غذاها 
دارد.دکتر نصرتی تصریح کرد: کارهای ویژه ای باید در شهر رشت 
صورت گیرد و برنامه ریزی مدون اولین گامی است که برای توسعه 
پایدار شهر رشت برخواهیم داشت. فاطمه قدیمی حرفه نیز ضمن 
اظهار خرس��ندی از برپایی جشنواره فرهنگی شب های رشت در 
برج میالد گفت: ش��هر رشت از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه 

گردشکری, صنایع و خوراک برخوردار است. 

تبریز - ماهان فالح- در جلس��ه مش��ترکی با حضورمدیرکل و 
معاون بازسازی و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و نماینده 
مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
شهرستان هشترود و مدیرکل امور روستایی و دهیاری های استانداری 
اس��تان در خصوص مسائل و مشکالت مربوط به پروژه های عمرانی 
روستاهای شهرس��تان اهر و هریس و هشترود بحث شد و در جهت 
اجرای هرچه س��ریع تر آنها همفکری و تبادل نظر صورت گرفت .به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی استان، در ابتدای این نشست مشترک، مهندس حافظ 
باباپور مدیرکل بنیادمس��کن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی اظهار 
داشت: یکی از افتخارات بنیاد مسکن خدمت به روستاهاست و برنامه 
ریزی ها و تعامل خوبی که با س��ایر دستگاه های استان و شهرستان 
ایجاد نموده ایم تاکنون توانسته ایم با همکاری و همدلی یکدیگر اهداف 
بنیاد مسکن را در تمامی روستاهای استان بویژه در روستاهای محروم 
هشترود و اهر و هریس پیش برده و پیاده نماییم. وی با اشاره به نقش 

بنیاد مسکن در تامین مسکن روستایی و کمک به اقشار محروم برای 
خانه دار ش��دن، افزود: فعالیت بنیاد در تامین مسکن محرومان می 
تواند بخش عمده ای از مشکالت قشر زحمتکش جامعه را در تامین 
مسکن حل کند. مهندس باباپور با اشاره به اهمیت کار بنیاد مسکن 
در اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی اضافه کرد: 
باید بنیاد مسکن ظرفیت های اعتباری را به سوی پروژه های اولویت 
دار شهرس��تان متمرکز کند. عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در 

مجلس شورای اس��المی، عملکرد خوب بنیاد مسکن در روستاها را 
باعث رفع محرومیت، توزیع عادالنه امکانات و کمک به اقشار کم درآمد 
جامعه عنوان کرد و یادآور شد: بایستی همه مسئولین دست به دست 
هم داده در خصوص  رفع مشکالت روستاهای استان تالش مضاعف 
داش��ته باشند و اینجانب هم شخصا در خصوص جذب اعتبار بیشتر 
برای  روستاهای استان از مجلس شورای اسالمی سعی وتالش خود 
را دوچندان نموده و برای عمران و آبادانی روس��تاها از هیچ کوششی 
دریغ نخواهم ورزید. مستفید فرماندار شهرستان هشترود نیز از دست 
اندرکاران بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان هشترود اعالم رضایت 
و خاطرنشان نمود: بنیاد مسکن برای پیشبرد اهداف خود در روستاها و 
شهرستان باید با بخشداران و دهیاران در تعامل  و ارتباط باشد و تمام 
برنامه های انجام شده و در دست اقدام را به صورت یک برنامه جامع به 
روستاییان عزیز انتقال داده تا مردم از اهم فعالیت های صورت گرفته و 
در دست اقدام مطلع شوند و اینگونه مسائل اعتماد اجتماعی را در بین 

مردم و دستگاه های دولتی به دنبال خواهد داشت.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز-  طی مراسمی از کارمند 
ناحیه گاز شهرس��تان جم بعنوان کارمند نمونه بسیجی سازمان 
بس��یج کارمن��دان س��پاه امام صادق)ع( اس��تان بوش��هر تقدیر 
ش��د. در این مراس��م که در س��الن  اجتماعات اداره کل بنادر و 
دریانوردی ش��هر بوش��هر و با هدف تقدیر از کارمندان بسیجی 
نمونه برگزار ش��د ، مسئولین بسیج اس��تان، تعدادی از مدیران 
ارشد دستگاه های دولتی و برخی از کارکنان این ادارات  حضور 
داش��تند. جانشین فرماندهی سپاه امام صادق )ع( استان در این 
مراس��م با قدردانی از تالش ها و زحمات کلیه کارکنان بسیجی 
اس��تان ، تکریم ارباب رجوع و خدمت رس��انی مطلوب به مردم 

را از مهمترین وظایف و اولویت های کاری بس��یحیان برش��مرد 
که می بایس��ت در راس��تای تحقق آن اهتمام ورزند. س��رهنگ 

پاس��دار حمید خرمدل در ادامه با تقدی��ر از فعالیت ها و تالش 
های ارزشمند کارمندان بسیجی استان ، بر ارتقای هرچه بیشتر 
فعالیت درعرصه بس��یج تاکید نمود. وی در پایان این مراسم به 
اهدای لوح تقدیر به برترین های عرصه بس��یج کارمندان استان 
پرداخته که در همین راس��تا آقای حس��ین حاتمی ، سرپرست 
تعمیرات اداره گاز شهرس��تان جم بعنوان کارمند نمونه بسیجی 
اس��تان انتخ��اب و لوح تقدیری به ایش��ان اهدای ش��د.   روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان بوشهر ضمن تبریک موفقیت کسب 
ش��ده به ای��ن هم��کار ارجمند، ب��رای ایش��ان آرزوی توفیقات 

روزافزون می نماید.

تبریز - اسد فالح- اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی رتبه 
برتر سیزدهمین جشنواره شهید رجایی در بخش شاخص های عمومی 
در بین کلیه دس��تگاههای اجرایی اس��تان را کس��ب کرد.به گزارش 
خبرن��گار ما در تبری��ز، همزمان با هفته دولت و در راس��تای ارزیابی 
دس��تگاههای دولتی اس��تان، اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی 
در بخش ارزیابی شاخص های عمومی رتبه برتر دستگاههای اجرایی 
را کسب کرد. سیزدهمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی با 
هدف ارتقای فرهنگ تالش و تعهد و تجلیل از تالشگران عرصه خدمت 
با حضور استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان 
شرقی، دکتر فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی و دیگر مقامات استانی برگزار شد.اداره کل امور مالیاتی 
استان به علت اقدامات موثر انجام داده در راستای تکریم ارباب رجوع، 
حفظ حقوق مودیان، تعمیق فرهنگ خوداظهاری و تمکین مالیاتی و 
همچنین پیاده سازی موفق طرح جامع مالیاتی موفق به کسب رتبه 

برتر و دریافت لوح س��پاس از استاندار آذربایجان شرقی شد.استاندار 
آذربایجان ش��رقی در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی با بیان 
اینکه شهید رجایی همیشه الگوی مدیریتی دولت است، اظهار داشت: 
رفتار، کردار و... باید الگوی مدیریت در دولت باش��د، چرا که اخالق و 
منش آنها در حد نیکویی بود.وی افزود: تقدیر از خدمات دستگاه های 
برتر دولتی س��نت خوبی است چرا که مردم اگر خدمتگزاران خود را 
بشناسند بیش��تر قدردان خواهند بود و تقدیر امروز از نهادهای برتر 

نتیجه تالش سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه آذربایجان شرقی و دبیر جشنواره شهید رجایی استان اظهار 
کرد: در این جشنواره 52 دستگاه اجرایی استان شرکت داشتند که 11 
مورد از آن ها مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.داوود بهبودی افزود: 
ارزیابی استراتژیک از جمله مستندات جشنواره  شهید رجایی بوده و 
ارزیابی عملکرد نیز از جمله محورهای برگزاری این جشنواره است که 
میزان نیل به هدف از این طریق مش��خص ش��ده و موجبات استقرار 
نظام ارزیابی را فراهم می آورد.الزم به ذکر است سیزدهمین جشنواره 
ش��هید رجایی با هدف تقدیر از تالش��گران عرصه  خدمت و ارتقای 
فرهنگ تالش و تعهد برگزار ش��د و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان 
شرقی در زمینه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1۳95، حائز 
رتبه برتر استان شد که در همین راستا از غالمرضا شریفی، مدیرکل 
امور مالیاتی استان با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه این جشنواره، 

قدردانی به عمل آمد.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسالمی:

پتروشیمی تبریز به عنوان نگین صنایع خطه شمال غرب در منطقه خودنمائی می کند

تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آبفا استان اصفهان

شهردار منتخب رشت در برج میالد خبر داد

احیای تاالب عینک و رودخانه های زرجوب و گوهررود

مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان:
اهداف بنیاد مسکن در تمامی روستاهای آذربایجان شرقی بویژه در روستاهای محروم 

هشترود و اهر و هریس محقق شده است

تقدیر از کارمند ناحیه گاز شهرستان جم به عنوان کارمند نمونه بسیجی استان بوشهر

در بخش شاخص های عمومی

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

سامانه سامط منابع طبیعی در استان گلستان راه اندازی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سامانه سامط ، سامانه استعالم منابع طبیعی می باشد که به منظور تسهیل امور استعالم 
مالکیت اراضی مردم که موجب ارتباط مستقیم مردم با دستگاه اجرایی می باشد راه اندازی شد.در تاریخ 2۳شهریورماه سال جاری 
با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیر فناوری و اطالعات و شبکه دولت ، معاون اداره کل پست استان و جمعی از 
معاونین و روسای ادارات و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و اعضای شورای صنفی دفاتر پیشخوان دولت در محل دفتر پیشخوان 
دولت واقع در فلکه تاالر فخرالدین اسعد گرگانی راه اندازی شد. در این جلسه مدیران و معاون شرکت کننده درخصوص اهمیت 
راه اندازی این س��امانه که موجب تس��ریع و تسهیل امور مربوط به استعالم مالکیت اراضی برای مردم و پرهیز از اتالف وقت آنها 
میگردد سخنرانی کوتاهی کرده و آن را موجب بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیک در خصوص حقوق شهروندی و تکریم 
ارباب رجوع عنوان نمودند، همچنین پیگیری امور در زمان کوتاه- کاهش مراجعات مکرر مردم به دستگاه دولتی- کاهش هزینه 
های مردم در زمینه رفت و آمد- کاهش بار ترافیک در سطح شهراز دیگر فوائد راه اندازی این سامانه محسوب میگردد. شایان ذکر 
است این سامانه در راستای همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با همکاری کانون دفاتر پیشخوان دولت و فناوری 
اطالعات استانداری ها راه اندازی شده واز این پس کلیه امور پاسخ گویی به استعالمات با مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان دولت و 
ارائه مدارک و مستندات و پیگیری از طریق پیامک تا حصول نتیجه انجام خواهد شد و در آینده نیز با توسعه این همکاریها خدمات 

دیگری به مردم ارائه خواهد شد.

شرکت جمعی از بانوان روستاهای هدف پروژه ترسیب کربن درجشنواره 
بین المللی فرهنگ اقوام 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از بانوان روستاهای هدف پروژه ترسیب کربن به عنوان نماینده بانوان روستاهای هدف 
پروژه ترسیب کربن در یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در شهرستان گنبدکاووس شرکت کردند.این نمایشگاه به مدت 
چهار روز از 1۸ تا 21 شهریور ماه 1۳96 برپا بود و در آن بانوان با ارائه و عرضه محصوالت روستایی از قبیل صنایع دستی، صنایع غذایی 
و گیاهان دارویی حضور فعال و پررنگی داشتند. در این نمایشگاه ضمن آشنایی بازدیدکنندگان از محصوالت زنان روستایی منطقه 
بستر معرفی پروژه ترسیب کربن نیز فراهم گردید و نمایندگان حاضر در نمایشگاه از فروش محصوالت خود اعالم رضایت کردند.توجه 
به  توانمندی ها، استعدادها و قابلیت های  زنان، در بهره گیری  از منابع  طبیعی ضرورت دارد. یکی از پروژه هایی که به این مهم پرداخته 
است، پروژه ترسیب کربن می باشد. همچنین یکی از ابعاد مهم برای رسیدن به توسعه پایدار، توجه به نیروی انسانی خصوصا حضور 
زنان می باشند، که با مشارکت آنان در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بستر این امر فراهم می شود.شایان ذکر است در ابتدای شروع 
پروژه که در شهرستان آزادشهر- استان گلستان از سال 9۳ آغاز گردید ، دانش بومی و پتانسیل بالقوه زنان روستاهای هدف شناسایی 
شد تا اقدامات الزم برای تقویت و تلفیق آن با دانش نوین از طریق برگزاری کالس های آموزشی و مهارتی انجام گیرد. پروژه ترسیب 

کربن در مساحتی بالغ بر 4۸ هزار هکتار در شهرستان آزادشهر در حال انجام است.

با حضور فرماندار و مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بندرلنگه
پروژه آبرسانی و آبشیرینکن روستای گرزه شهرستان بندرلنگه به بهره برداری رسید 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور فرماندار، مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرستان بندرلنگه و جمعی از مسئوالن این شهرستان پروژه آبرسانی و آبشیرینکن 250 متر مکعبی 
روستای گرزه به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، 
مدیر امور اب و فاضالب روستایی شهرستان بندرلنگه در این مراسم با توضیح درباره مشخصات این 
پروژه بیان کرد: 17 کیلومتر لوله گذاری، احداث مخزن 200 متر مکعبی و افتتاح آبشیرینکن 250 
متر مکعبی پروژه آبرسانی به روستای گرزه انجام شد. وی در ادامه در خصوص اعتبار این پروژه افزود: 
میزان اعتبار هزینه ش��ده برای این پروژه 22 میلیارد ریال بوده که از طریق صندوق توس��عه ملی، 
اعتبارات استانی و بخش خصوصی تامین شده است. این مسئول با اشاره به جمعیت بهره بردار این 
پروژه اظهار کرد: روستای گرزه دارای ۳00 خانوار با جمعیتی معادل 1170 هزار نفر دارد که با افتتاح 
این پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند. در پایان این مراسم ارسالن بهاری  فرماندار شهرستان بندرلنگه از عملکرد 

شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در شهرستان بندرلنگه تقدیر و تشکر کرد.

علی نصیری، معاون حمل و نقل مازندران : 
رشد3درصدي جابه جایی کاال توسط ناوگان باری در استان 

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ،  علی نصیری معاون حمل و نقل این اداره کل 
ضمن اعالم این خبر افزود : تعداد بارنامه هاي مصرفی پنج ماه س��الجاري 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 را به ترتیب شن وماسه- فرآورده هاي لبنیاتي - انواع بذر- جو - سیمان فله اي-

سیمان- ذرت انساني- سیمان کیسه اي-ام دي اف- نیوپان- سایر عنوان کرد. معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداري وحمل ونقل جاده اي اس��تان مازندران خاطر نشان ساخت :124شرکت حمل ونقل و 
شعبات در سطح استان مازندران فعال است. این در حالي است که این استان داراي 7انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حمل ونقل 
کاال ،یک کانون انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حمل ونقل کاال ، یک کانون انجمن صنفي کارگري رانندگان ویک اتحادیه حمل 

بار ،10انجمن صنفي کارگري رانندگان وسائط نقلیه کاالي جاده ا ي مي باشد.

اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی انواع کاال در اصفهان
اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال 22 تا 26 شهریور ماه در محل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، در این نمایشگاه، 9۳ مشارکت کننده از استان های یزد، اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در سه 
سالن نمایشگاهی به ارایه محصوالت و خدمات خود در بخش های خودرو و موتورسیکلت، لوازم خانگی، مبلمان و دکوراسیون داخلی، 
بانک، شرکت های لیزینگ و بیمه، رایانه و لوازم الکترونیک می پردازند.  این نمایشگاه ۸500 مترمربع وسعت دارد و از ساعت 16 تا 

2۳ روزهای مذکور آماده میزبانی از بازدیدکنندگان خواهد بود. 

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:
1۰۸۸ پایگاه در استان هدایای مردمی جشن عاطفه ها راجمع آوری می کنند

اراک - مینو رستمی- مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: امسال 10۸۸ پایگاه در استان 
مرکزی هدایای مردمی جشن عاطفه ها را که 2۳ و 24 شهریورماه جاری برگزار می شود، جمع آوری 
می کنند.  قنبر موسی نژاد در نشست خبری پیرامون جشن عاطفه ها اظهار داشت: در آستانه آغاز 
س��ال تحصیلی هستیم و شعار جشن عاطفه های سال جاری »مهر در انتظار همدلی« است و این 
جشن در دو مرحله برگزار می شود که اولین مرحله یک هفته پیش از آغاز مهر در روزهای 2۳ و 24 
شهریور و مرحله دوم 19 مهر ماه در مدارس برگزار خواهد شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر در استان مرکزی 44 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و سعی کرده ایم بسترهای 
الزم را برای کمک های مردم ایجاد کنیم. وی ادامه داد: به ۳۸ هزار خانوار نیازمند استان ماهیانه از طرف کمیته امداد حقوق پرداخت 
می شود و 22 هزار و 700 مورد از این تعداد زنان سرپرست خانوار هستند که بر اساس تحقیقات فقر در این خانواده ها بیشتر است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی تصریح کرد: استقرار اقتصادی و معیشتی زمینه برون رفت این خانواده ها از فقر 
را ایجاد می کند که بسترسازی فرهنگی، ارتقای توان فکری، آموزش مهارت های زندگی و مهارت کسب و کار از مواردی است که 

می تواند به این خانواده ها کمک شایانی کند.

شهردار ساري در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان عمران:
فعالیت هاي سازمان عمران باید تداوم داشته باشد

س�اری - دهقان - مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان عمران شهرداري ساري با حضور 
اعضاي ش��وراي اسالمي شهر، شهردار مرکز استان و کارکنان این سازمان برگزار گردید. به گزارش 
خبرنگار مازندران ، مهدي عبوري شهردار ساري در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان عمران  
با قدرداني از زحمات پنج س��اله سید کمال آقامیري گفت: خانواده آقامیري که از خانواده شهدا نیز 
هستند با خدمات وسوابقي که در بخشهاي مختلف داشته اند دین خود را به نظام و انقالب ادا کرده اند . وي با اشاره به فعالیت هاي 
سازمان عمران شهرداري ساري در دوران مدیریت آقامیري افزود: در پنج سال اخیر خدمات این سازمان کم نظیر بوده است و این 
حاصل همدلي و همکاري کارکنان این مجموعه و مدیریت جهادي سید کمال آقامیري مي باشد. عبوري با بیان اینکه این تغییر 
مدیریتي حاصل یک سال تفکر بوده است، ادامه داد: با توجه به سابقه درخشان سید کمال آقامیري در الیه هاي مختلف مدیریتي 
وي به سمت شهردار منطقه دو منصوب گردید تا از توانمندي ایشان در این قسمت استفاده گردد. شهردار ساري استفاده از امکانات، 
 افزایش ماش��ین آالت و جذب اعتبارات در دوران مدیریتي آقامیري در س��ازمان عمران را کم نظیر دانست و تصریح کرد: با تالش

 شبانه روزي و مدیریت جهادي در سازمان عمران پروژه هاي مختلفي در سطح شهر اجرایي گردید و از آثار این فعالیت ها ایجاد 
اشتغال براي جوانان بوده است. عبوري ادامه داد : سازمان عمران شعار کار ،تالش ، پیگیري را سرلوحه اقدامات خود قرارداده و در این 

زمینه پروژه هایي را عملیاتي نموده که در استان نمونه است.



برای اینکه بتوانید ایده شکل گرفته در ذهن تان را به مرحله 
اجرا برسانید، الزم اس��ت بتوانید به خوبی آن را با مشاوران و 

سرمایه گذاران در میان بگذارید. 
به گزارش زومیت، اگر شما ذهن خالق و ایده پردازی دارید، 
بسیار پیش می آید که بخواهید آنچه را که به ذهن تان آمده 
است مشتاقانه با رئیس ، تیم کاری ، مشتری یا یک دوست در 
میان بگذارید. نحوه بیان کردن ش��ما بسیار اهمیت دارد. در 
ادامه عباراتی که نامناسب هستند و شما و ایده تان را ضعیف 

نشان می دهند معرفی می کنیم.
فوق العاده می شود اگر... 

 »فوق العاده می ش��ود اگر این پروژه را به هفته بعد موکول 
کنیم.«

شاید هر کدام از ما یک بار این جمله را در صحبت های مان 
ب��ه کار ب��رده باش��یم، درحالی که بهتر اس��ت به ج��ای این 
مقدمه چینی و پیش بین��ی کردن، اجازه بدهید اصل ایده تان 
در ذهن طرف مقابل بنشیند و گویای ماهیت و ارزشش شود. 
چ��ون این عبارت در ابتدای س��خن، نه یک مقدمه مصمم و 

نه یک نظرسنجی است. پس سعی کنید ایده تان را در قالب 
یک پیش��نهاد یا نظرس��نجی مطرح کنید و پاسخ شفافی از 

مخاطب تان بگیرید. 
 »پیشنهاد می کنم این پروژه را به هفته بعد موکول کنیم. 

نظر شما چیست؟«
شاید ایده خیلی خوبی نباشد اما... 

زمانی ک��ه این جمله را به کار می بری��د یعنی خودتان هم 
می دانید که ایده ش��ما نیمه پخته است و هنوز آماده اجرایی 
شدن نیست. پس با ارائه ا ی بدون  اعتمادبه نفس تالشی بیهوده 
می کنید که نتیجه دلخواه تان را دربر نخواهد داشت. احتمال 
جواب مثبت گرفتن در چنین مکالمه ای بسیار ضعیف است. 
یا به ایده تان اعتماد تام داشته باشید و از آن دفاع کنید یا اصاًل 
آن را به زبان نیاورید و با کلمات  »بد، احمقانه و وحشتناک« 
آن را توصیف نکنید! به خود و ذهن تان فرصتی دوباره دهید 

و فکرتان را کامل کنید. 
من فکر می کنم شاید... 

به زبان آوردن کلماتی مانند »شاید، تقریباً، نسبتا و...« نشان 

می دهد که اعتمادبه نفس شما در مورد موضوع مکالمه تان کم 
اس��ت. پیش��نهاد می کنیم با لحن و کلمات قوی و تأثیرگذار 

هرگونه تردید را از میان بردارید و به اهداف خود برسید. 
شاید مناسب این موقعیت نباشد اما... 

گاهی ش��رایطی پی��ش می آید که ایده ش��ما در محیط و 
موقعیتی دیگر امتحان خود را پس داده و موفقیت آمیز بوده 
است، اما شما چندان از نتیجه کار در موقعیت جدید مطمئن 
نیستید. با این  حال پیشنهاد می کنیم که به جای زیر سوال 
ب��ردن ایده خود، تفاوت ها را به زبان بیاورید و اعالم کنید که 
ایده تان چه سابقه درخشانی داشته است. این گونه هم ارزش 
تفکر شما حفظ شده است و هم حقایق را به زبان آورده اید و 

تمام جوانب را عنوان کرده اید. 
چه��ار عبارت ذکرش��ده در باال را از جم��الت خود حذف 
کنید و به دنبال جایگزین های مناسب باشید. مطمئن باشید 
که ایده ش��ما به ص��ورت حرفه ای، باثب��ات و توجه برانگیز به 

مخاطب تان منتقل شده است. 
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چگونه ایده خود را معرفی کنید

نوشدارو

 انواع کارمندانی که حضورشان 
در محیط کار مضر است

کارمندان منفی، فکر می کنند با هر اقدام شان 
به ش��ما لطفی می کنند، ولی واقعیت این است 
ک��ه اخراج آنه��ا، لطف بزرگ تری به همه ش��ما 

است! 
برخ��ی کارمندان به هر دلیل��ی فکر می کنند 
صرفاً ب��ا حضور ه��رروزه  در محی��ط کار، برای 
ش��رکت ارزش آفرینی می کنند و اقدامات ش��ان 
لطف بزرگی به همه اعضای ش��رکت است. این 
کارمن��دان منفی حس می کنند بیش��ترین نفع 
را به س��ازمان می رسانند، درحالی که در واقعیت 
کمتری��ن کمک و هم��کاری را از آنها می بینیم. 
این افراد به  جای اینکه انرژی سازمان را افزایش 
بدهند، تمرکز و انگیزه دیگران را از بین می برند. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، اگ��ر در تیم خ��ود با 
کارمندان منفی س��روکار دارید و نتوانس��ته اید 
آنه��ا را ب��ر آن دارید که رفتارش��ان را اصالح و 
خودش��ان را با حرکت جمع��ی هماهنگ کنند، 
ممکن اس��ت گزینه دیگری به جز کنار گذاشتن 
آنها نداش��ته باش��ید. یک قانون مهم کسب وکار 
می گوید: به آرامی و با دقت اس��تخدام کنید، اما 

در اخراج تعلل نکنید. 
۷ گ��روه از کارمن��دان منفی ک��ه باید هرچه 

سریع تر تکلیف کاری آنها را روشن کنید: 
- کارمندی که مشکالت شخصی خود را 

به دیگران تحمیل می کند
برخی افراد متخصص این هس��تند که کارها و 
وظایف شان را به دیگران بسپارند. شما حتماً این 
افراد را دیده اید. آنها همیش��ه شکایت می کنند 
که خیل��ی کار می کنن��د درحالی ک��ه در پایان 
روز، از حج��م پایین کاری ک��ه تحویل داده اند 
تعج��ب می کنید. اهدافی تعیی��ن کنید که قابل  
اندازه گیری باش��ند و اگر ای��ن کارمندان منفی 
به قول و قرارش��ان در اجرای این اهداف پایبند 
نبودن��د، بدانید ک��ه زمان یک اق��دام جدی فرا 

رسیده است. 
- ف�ردی که می گوید »خب! این مش�کل 

آنها است«
نبای��د هیچ موقعی��ت یا ش��رایطی در محیط 
کار، مش��کل دیگ��ران محس��وب ش��ود. حتی 
اگ��ر کاری روی می��ز کس��ی ق��رار می گیرد که 
معم��والً حل وفص��ل آن وظیفه او نیس��ت، باید 
مسئولیت پذیر باشد و با تعهد و التزام کامل، فرد 

مناسبی را برای رسیدگی به آن بیابد. 
- فردی که در مقابل مشتریان و همکاران، 

کنترل اعصابش را از دست می دهد
این س��بک  رفتاری به هیچ وجه به سادگی قابل  
پذیرش نیس��ت. ب��ه کارمندانی ک��ه نمی توانند 
اعصاب ش��ان را کنترل کنن��د، درب خروجی را 

نشان دهید! 
- ف�ردی ک�ه جلس�ات کاری را از م�دار 

اصلی  خارج می کند
بعض��ی کارمندان در جلس��ات کاری در مورد 
همه چی��ز صحب��ت می کنند، به ج��ز چیزهایی 
که به عنوان دس��تور کار آن جلس��ه اعالم  شده 
اس��ت. اجازه ندهی��د کارمندان منف��ی کارایی 
جلسات شما را پایین بیاورند و مسیر برنامه های 

تعیین شده را منحرف کنند. 
- فردی که سایر همکاران را به ستوه می آورد

وقتی عده زیادی از کارمندان تان از رفتارهای 
یک کارمند خاص شاکی هستند، به  جای نادیده 
گرفتن ش��کایات آنه��ا، علت را بررس��ی کنید. 
کارمن��د مذکور را زیر نظ��ر بگیرید و در صورت 

لزوم، واکنشی منطقی و جدی داشته باشید. 
- فردی که می گوید »این کار من نیست! 

« یا  »این احمقانه است!«
کارمندی که اغلب چنی��ن رفتارهایی را بروز 
می ده��د و چنی��ن بیانات��ی دارد، س��زاوار یک 
موقعیت ش��غلی محترمانه نیست، مخصوصاً در 

کسب وکار شما. 
- فردی که به وضوح ناراحت است

کارمندان��ی ک��ه همیش��ه ناراض��ی و ناراحت 
هس��تند، نه برای کسب وکار ش��ما مفیدند و نه 
سودی به حال مشتریان تان دارند. آنها هرکسی 
را که در اطراف ش��ان باش��د، می رنجانند و این 
به س��ود ش��رکت ش��ما نیست. ش��ما می توانید 
با هدای��ت کردن آنها به خ��ارج از محیط کار و 
نشان دادن فرصت های جدید شغلی که احتماالً 
رضایتمندی و شادی بیشتری به آنها می بخشد، 

قدم مثبتی برای خودتان و آنها بردارید. 
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سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: دورکاری و برون سپاری

توضیح بیشتر: 
کارهای خ�ود را به صورت آنالین به افراد 
متخصص بس�پارید ت�ا در بس�تری امن، 

سریع تر، ارزان تر و بهتر انجام شوند. 

 برون سپاری
 به افراد متخصص

معرفیاستارتآپ

وقتی حرف از س��ری »اکسپریای سونی« به میان می آید 
ناخودآگاه با یک واکنش از س��وی کاربران روبه رو می شویم: 
افرادی که دل خوشی از تصمیم این کمپانی ژاپنی برای ادامه 
روند تولید موبایل هایش با آن شکل و ظاهر همیشگی شان 
ندارند و سال هاست که خواهان ارائه طرحی نوین و همراستا 

با گرایش بازار در تلفن های همراه این شرکت هستند. 
خوشبختانه اما باید به اطالع تان برسانیم که این نارضایتی 
شاید به همین زودی ها مرتفع شود، البته اگر شایعه ای که 
به تازگی در این باره به راه افتاده صحت داشته باشد. گفته 

ش��ده س��ونی در نظر دارد متد طراحی همیشگی اش به نام 
آمنی باالنس را کنار بگذارد و از آغاز سال جدید رویه دیگری 

را در پیش بگیرد. 
همانطور که احتماال می دانید اس��مارت فون های مهم این 
کمپانی معموال در دو برهه متفاوت معرفی می شوند؛ یکی در 
ابتدای سال جدید و در جریان کنگره جهانی موبایل بارسلون 
و دیگری در اواخر تابس��تان و نمایشگاهIFA. حال آن طور 
که شایعه شده در جریان MWC 2018 این شرکت تنها 
محصوالتی را معرفی خواهد کرد که براس��اس زبان طراحی 

موسوم به Mirai توسعه یافته اند. 
البته باید اشاره کنیم نخستین باری نیست که شاهد انتشار 
خبرهایی در رابطه با ارائه یک طراحی جدید در محصوالت 
سونی هستیم. چندی پیش گزارش شد که ژاپنی ها در نظر 
دارن��د موبایل بدون حاش��یه ای را وارد ب��ازار کنند و به نظر 

می آید که این موبایل پیرو زبان طراحی یاد شده باشد. 
در ه��ر حال چند ماهی تا برگزاری کنگره جهانی موبایل 
بارسلون فرصت باقی است و باید دید ژاپنی ها چه در آستین 

دارند.

برای مطالعه 787 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: قیمت گذاری محصول یکی از نکات 
مهم و پیچیده است و مقاالت زیادی درباره آن نوشته شده 
است. نخستین توصیه ما مشورت با کارشناسان و خواندن 
چند مطلب کاربردی در این خصوص است، اما در اینجا به 
چند نکته که باید مورد توجه شما قرار گیرد اشاره می کنیم؛ 
اول آنکه اگر محصول شما رقیب دارد حتما قیمت رقبا را 
فهرس��ت برداری کنید و در جدولی بنویس��ید. اگر قیمت 

تمام شده شما به گونه ای است که با در نظر گرفتن سودی 
معقول همچنان قیمت ش��ما از رقبا کمتر است کمترین 
مشکل را خواهید داشت. البته توجه به ویژگی های کیفی 
محصول شما و تشابهات و افتراق های محصول تان با رقبا 
نیز بس��یار مهم است. اگر از نظر کیفی از بقیه بهتر باشید 
که دیگر عالی است و فقط باید به فکر بازاریابی و تبلیغات 
باشید. به این نکته توجه داشته باشید که لزوما قیمت کمتر 
شما را به نتیجه نمی رساند. چه بسا قبل از برند شدن شما، 
قیمت کمتر شما در نظر مصرف کنندگان نشان از کیفیت 

پایین تر ش��ما باش��د و فروش محصول را با مشکل مواجه 
کن��د. بنابراین اگ��ر همزمان تبلیغات خ��ود را آغاز کنید، 
می توانید قیمت خود را همسطح قیمت برند معروف بازار 
تعیی��ن و بر تمایز محصول خودتان با دیگران در تبلیغات 

تمرکز کنید. 
درهر ص��ورت مجددا تاکید می ش��ود که قیمت گذاری 
امری پیچیده است و پارامترهای زیادی باید بررسی شوند 
که می تواند با توجه به هدف شما تعیین شوند. مشورت با 

متخصصان را فراموش نکنید. 

قیمت گذاری محصول

پرسش: محصول جدیدی تولید کردم و می خواهم آن را قیمت گذاری کنم اما نمی دانم دقیقا چه قیمتی برای آن مناسب 
است. اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )۱8(
تو هم باید فیل هوا کنی 

در ش��ماره های قبل درباره راه اندازی انواع کس��ب و کار 
و اهمیت بازاریابی برای ت��ان گفتم. در ادامه می خواهم به 

ضرورت خالقیت و نوآوری در کسب و کار بپردازم. 
نوآوری تو رو متفاوت می کنه و وقتی متفاوت شدی بهتر 
دیده می ش��ی. گاهی وقتا  همین متف��اوت بودن خودش 
عامل مهمی برای ماندگاری در بازاره. تو دست به هر کاری 
که می زنی باید خالقیت و نوآوری داش��ته باشی تا بتونی 

خوب دیده بشی. 
 بعضی��ا هنوز ب��ا همون حال و هوای پنجاه س��ال قبل 
می خ��وان تو بازار نفوذ کنن. اگه آدم خالقی باش��ی تو هر 
کسب و کاری موفقی. شک نکن. کسانی در بازار موفق بودند 
که تونستند یه خالقیت و نوآوری در کارشون داشته باشن. 
بعضی وقتا این خالقیت در تولید کاال یا بسته بندی یا توزیع 

یا بازاریابیه. 
ت��و می تونی در کار خودت متمرکز بش��ی و با ابتکار در 
تولید و ف��روش خودتو تثبیت کنی. اصال  خالقیت رو اون 
روی موفقیت می دونند و می گن کسی که خالقیت داشته 
باشه موفقه. خالقیت فقط هنر نیست، خالقیت یه جورایی 
مهارته یعنی تو می تونی تو کارت خوب متمرکز بشی و بعد 
با تمرین و تکرار به خالقیت برسی. البته این رو هم بگم که 

افراد خالق چه کسانی هستن: 
اف��راد خالق دید مثبتی به زندگی دارن. آدم های بدبین 
ذهن فعال و خالقی ندارن. پس جهان رو زیبا و مثبت نگاه 
کن تا بتونی در هر لحظه ایده های خالقانه برای پیشرفت 
کارت بدی. افراد خالق اعتماد به نفس دارند. همین که به 
خودت و به کار و کاسبی ات باور داشته باشی خیلی مهمه. 
اف��راد خالق به تخصص اهمیت م��ی دن. افراد خالق از 
دیگران مشاوره می گیرن. افراد خالق مدام کتاب می خونن. 
افراد خالق آدمای جسوری هستن. افراد خالق خود باورند. 
 اینو بگم که در مسیر خالقیت طبعا با مخالفت روبه رو 
می ش��ی چون کار تو ت��ازه و ابتکاریه و اگر خودت مدیر و 
تصمیم گیرنده کسب و کارت هس��تی بازم با مخالفت های 
اطرافیان روبه رو می ش��ی، واس��ه اینکه ما عادت به تغییر 
نداریم و همیش��ه می خوایم تو یه خط باشیم و همین که 
پاتو از خط بیرون گذاش��تی سرزنش ها و مسخره کردن ها 
شروع می شه و این تنها مختص به تو که در ایران می خوای 

یه کسب و کار با خالقیت راه بندازی، نیست. 
 شرکت کداک با اون همه بزرگی و اعتبار وقتی محققان 
بهش پیشنهاد دوربین دیجیتال رو می دن مخالفت می کنه 
و می گه ما یه شرکت فیملسازی هستیم اون وقت خودمون 
بیای��م فیلم را حذف کنیم. ای��ن کار رو نکردن. اما همین 
خالقیت رو ژاپن پیاده ک��رد و االن دوربین های دیجیتال 

حرف اول رو تو دنیا می زنه. 
 پس اگه دیدی��د که با طرح و ایده خالقانه تو مخالفت 
می شه زیاد سختگیری نکن، تو کارتو بکن. اگه آدم خالقی 
باشی می تونی از هر چیزی پول به دست بیاری مثل خانم 
ش��کوه السادات که با سوس��ک ثروتمند شد. بله سوسک. 

داستان موفقیت اونو از زبان خودش بخون: 
ساختمان ما یک س��اختمان قدیمی در حوالی نارمک 
بود که سوس��ک زیادی داش��ت. این س��اختمان همجوار 
ی��ک حمام عمومی و رودخانه بود و سوس��ک ها آن را فرا 
گرفت��ه بودن��د. اول دنبال ماده ای بودم که سوس��ک های 
خانه خودمان از بین برود. از هرچه که استفاده می کردیم، 
سوسک ها از بین نمی رفتند. ساکنان ساختمان ما از لحاظ 
مالی قوی نبودند با این حال حاضر ش��دیم کل ساختمان 
را یکی دوبار سمپاش��ی کنیم. ساختمان یکی دو روز بوی 
گند س��م می داد ولی بعد از این یکی دو روز، باز سر وکله 
سوسک ها پیدا می شد. توی ذهنم بود که باید کاری انجام 
دهم. به صورت اتفاقی و با آزمون و خطا به ترکیبی رسیدم 
که سوس��ک ها را نابود می کرد. وقتی آن ماده را درس��ت 
کردم و دیدم سوسک های خانه ام از بین رفت، نگفتم این 
خمیر مال خودم باش��د. مدام این خمیر را می س��اختم و 
به در و همس��ایه می دادم. یک ش��ب در خانه مان صحبت 
شد، پدر بچه ها گفت می توانید با بچه های تیم کوهنوردی 
جمع ش��وید و این را در قوطی بریزید و بفروشید، اما من 
همین طور درست می کردم و به متقاضیان می دادم تا اینکه 
تقاضا آنقدر زیاد شد که به این نتیجه رسیدم باید سفارش 
بگیرم و تولید کنم. مربیگ��ری و معلمی می کردم، خمیر 
سوس��ک کش را هم می س��اختم و می فروختم. هر قوطی 
ششصد تومان. از همان اول اسمش را امحا ثبت کرده بودم 
چون یک بار استفاده از این خمیر باعث می شود سوسک 
محو ش��ود و حتی جنازه اش هم ت��وی محیط نیفتد. این 
از مزیت های آن اس��ت چون از جنازه سوس��ک پروتئین 
مضری آزاد می شود. سوسک ها وقتی خمیر ما را می خورند 
یک حالت تش��نگی به آنها دست می دهد و می روند توی 
راه آب ه��ا از بی��ن می رون��د. به رغم آن که ب��ه من توصیه 
 شده بود شرکت نزنم، ش��رکت زدم و پدر بچه هایم را هم 
پنجاه - پنجاه ش��ریک کردم، ولی بعدا  مشکالتی به وجود 
آمد که بماند. نزدیک بود دوباره صفر ش��وم، اما خدایی که 
جایزه را به من داده بود، دوباره به من کمک کرد. ما توانسته 
بودیم سوسک های همه جا را ریشه کن کنیم. دیده بودند 
کم کم داریم سوس��ک زندان ها، اداره ها، اداره های دولتی، 
بهزیس��تی ها که نمی توانس��تند معلوالن را تکان بدهند و 
همین طور زندان ها را ریش��ه کن می کنیم، بنابراین گفتند 
باید مجوز بگیرید و مجوز را به کس��ی می دادند که اس��م 
فرمول به نام او بود، یعنی شکوه السادات. آذر سال 81 یک 
ش��رکت تازه به نام  »توره شیمی پارس« را تأسیس کردم 
و دوباره بلند ش��دم. االن حدود پنجاه پرسنل دارم. اول در 
ناحیه صنعتی حاجی آباد بودم و بعد در ش��هرک صنعتی 
ایوانک��ی یک کارخانه را خری��دم و االن آنجا کار می کنم. 
کارخانه خوبی است. همه چیز را هم خوب و مکانیزه کردم. 
پ��س اگه خوب فکر کنیم و ذهنم��ون رو به کار بگیرم 
و خالقی��ت به خرج بدیم، می تونیم موفق بش��یم حتی با 

سوسک کش. 
ادامه دارد. . . 

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

منتظر ارائه طراحی نوین در MWC 2018 باشید

جان تازه
 در موبایل های سونی
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