
ادامه از همین صفحه
نکت��ه اول و مهم اینکه تبعی��ت و اجرای قوانین 
و مق��ررات موج��ود باید به عنوان ی��ک اصل مهم 
س��رلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون 
در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در 
صدور بخش��نامه صدراالشاره به آن توجه نشد، در 
صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای 
را تصوی��ب و اجرایی کند الزم اس��ت همه ابعاد و 

زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد. 
به عنوان مثال مغایرت بخش��نامه صادره با مواد 
5 و 2-1 قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کننده 

به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود. 
نکت��ه دوم اینک��ه ب��رای حل ی��ک موضوع یا 
مس��ئله ب��ه جای پ��اک کردن ص��ورت آن الزم 
اس��ت راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر 
قرار داد، نه اینکه از ش��یوه های میانبر، مقطعی و 
حتی پاک کردن صورت مس��ئله در حل موضوع 
استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی 
قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم 
ال��زام بنگاه های تولی��د به درج قیمت نیس��ت، 
چراکه این امر نش��ان از مخ��دوش بودن فرآیند 
قیمت گ��ذاری کاال و خدمات بوده و بهتر اس��ت 
راهکارها و ش��یوه های علم��ی و کارآمدی برای 
اصالح قیمت گذاری و رقابتی س��ازی آن استفاده 
شود، نه اینکه کال درج قیمت مصرف کننده را از 
روی کاال حذف و به جای آن واحدهای صنفی را 
مکلف به درج قیمت کنند. البته مواردی مش��ابه 
ب��ا این موضوع نیز مانند ح��ذف موادی از قانون 
حمایت )م��واد 14، 15، 17 و22(در موضوعات 
مشابه مش��اهده شده اس��ت. س��والی که اینجا 
مطرح اس��ت اینکه مصرف کننده بی دفاع چگونه 
می تواند با قیمت های درج شده توسط واحد های 
صنفی به کش��ف قیمت واقعی کاال دس��ت یابد؟ 
چرا ب��رای درمان ی��ک درد، درد جدیدی ایجاد 

می کنیم؟ 
نکته سوم اینکه آیا در کشور بسترهای الزم برای 
رقابتی سازی قیمت ها به شکل مدنظر متولیان امر 
فراهم اس��ت؟ آی��ا همه ارکان مختل��ف در فرآیند 
قیمت گذاری ش��امل تولید کنن��ده، توزیع کننده و 
مصرف کنن��ده و حت��ی قوانین موجود از ش��رایط 
تکاملی مناس��بی برخوردارند؟ به نظر می رسد که 
هنوز این بس��ترها در اقتصاد ایران به طور کامل و 
مؤثر و متناسب با نیاز فراهم نیست و شواهد موجود 
نشان می دهد در مواردی که احساس می شد بستر 
 الزم ب��رای کاال ی��ا خدمت��ی برای رقابتی ش��دن 
مهیاس��ت متأسفانه آن سیستم ها بیشتر به سمت 
رفاقتی ش��دن و تش��کیل یک جری��ان منحصر و 

هماهنگی حرکت کردند تا رقابت در کاهش هزینه 
و قیمت. 

نکته چهارم اینک��ه دولت به عنوان مدعی العموم 
نباید ای��ن اجازه را ب��ه خود و دیگ��ران بدهد که 
طرح ها و سیاس��ت های توسعه ای خود را با هزینه 
ک��ردن از جیب مصرف کننده انج��ام دهد. چگونه 
اس��ت که در اصالح نظ��ام بانک��ی و جلوگیری از 
فعالیت های بانکداری غیر مول��د و ربوی، دولت به 
جای کاهش نرخ سود تسهیالت به مردم و هدایت 
آن به س��مت فعالیت های مولد، به کاهش س��ود 
س��پرده های مردمی مبادرت می کند و اتفاقا نوک 
پیکان اصالح نظام بانکی متوجه گروه آسیب پذیر 
می شود، چراکه بسیاری از همین سپرده ها مربوط 
اس��ت به بازنشس��تگان و افرادی که ب��رای ترمیم 
درآمدهای خود مجبورند مبالغی را به شکل سپرده 
در نظ��ام بانکی قرار دهند.  یا اینکه چگونه اس��ت 
که در هدفمندی یارانه ها کسانی که همه اطالعات 
خود و خانواده را ش��رافتمندانه و شفاف در معرض 
دید قرار داده اند زودتر هدفمند می شوند و بسیاری 
از کس��انی که ش��رایط دریافت یاران��ه را ندارند و 
اطالعات مالی آنها شفاف نیست یا کتمان حقیقت 
می کنند کماکان از دریافت یارانه بهره مند هستند. 
هزینه کردن از جیب مردم و مصرف کنندگان شاید 
آسان ترین راهکار برای سیاست های آزمون و خطا 
متولی��ان امر تلقی می ش��ود، ولی باید به این نکته 
واقف شد که توس��عه کشور هیچ گاه بدون در نظر 
گرفتن تمامی ارکان مرتبط با فرآیند توسعه میسر 

نخواهد شد.  
نکته پنجم این اس��ت که ب��رای تصمیم گیری 
کارشناس��ی و مناس��ب در م��ورد ه��ر موضوع یا 
مبحثی الزم اس��ت همه اجزای مرتبط با موضوع 
نیز ب��رای ارائ��ه دیدگاه های خود حضور داش��ته 
باش��ند. مثال در موضوعی که مقرر اس��ت در مورد 
نظ��ام قیمت گ��ذاری کاال و خدمات تصمیم گیری 
ش��ود عالوه بر نمایندگان بنگاه های تولیدی الزم 
اس��ت از نمایندگان مصرف کنندگان )انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان( نیز برای اظهار 
نظر دعوت به عمل می آید تا شرایط مساوی برای 
طرح دیدگاه های مختلف فراهم شود و البته نتیجه 

مناسب نیز عاید گردد. 
نکته ششم اینکه اقتصاد دستوری به عنوان آفتی 
بزرگ امروزه از سیاس��ت کش��ورهای توسعه یافته 
رخت بر بس��ته و دولت ها تالش دارند تا با مداخله 
حداقل��ی در فرآیندها به هدای��ت و نظارت عالیه و 
حاکمیت��ی در ارتقای س��طح رفاه��ی و اجتماعی 
جامعه بپردازند، لذا صدور بخشنامه و دستورالعمل 
در موضوعات مختلف تنها باتوجه به نیاز در موضوع 

یا اینکه بیم اخالل یا اشکال در فرآیند اجرای امور یا 
اینکه ارتقای توانمندی سیستم ها صورت می پذیرد؛ 
نکته ای که در بخش��نامه صادر ش��ده نشانی از آن 
مش��اهد نمی شود. در کش��ور ما هنوز به رغم همه 
تالش های انجام ش��ده توسط متولیان امر، اقتصاد 
دس��توری فضای اقتصادی کش��ور را تحت الشعاع 
قرار داده و این امر می تواند بس��ترهای الزم را برای 
بیماری بیشتر اقتصاد فراهم کند. نکته هفتم اینکه 
تفکر حاکم بر اقتصاد رقابت��ی بدون قیمت گذاری 
روی کاال ناش��ی از بینش ه��ای موج��ود در مکتب 
نئو کالسیک تعبیر می شود. اینکه طرفداران برخی 
مکاتب اقتصادی در ایران به دنبال حل مش��کالت 
مبتالب��ه نظ��ام توزی��ع و قیمت گ��ذاری کاال برای 
رقابتی سازی آن هستند موضوع مناسبی است، ولی 
به دلیل شرایط و اقتضائات حاکم بر نظام اقتصادی 
ایران الزم اس��ت شیوه ها و راهکارهایی را برای حل 
مش��کالت مبتالبه اقتصاد کشور با توجه به شرایط 
و فض��ای موجود و حاکم بر کش��ور اتخاذ کنیم تا 
بتوانیم به نتیجه مناسب برسیم، اما باید دانست که 
تبعیت چشم و گوش بسته از یک مکتب نمی تواند 
راهبرد مناسبی برای حل معضالت اقتصادی کشور 
باش��د. باید تدابیر و راهکارهایی مناسب و متناسب 
با کش��ور و مدل بومی ش��ده اقتصاد ایران طراحی 
و اجرا شود. به راستی رفتارهای سیاسی، اجتماعی 
و صنعتی کشور ما چه شباهتی با کشورهایی دارد 
که مصدر مکاتب اقتصادی بوده اند؟ اقتصاد بسته ای 
که نه رقابتی در آن به معنای واقعی وجود دارد، نه 
می توان هویتی جدی و مؤثری برای بخش خصوصی 
در آن قای��ل ش��د و نه روابط و س��رمایه گذاری در 
س��طح بین المللی چن��دان معن��ی دار و به نتیجه 
مطلوب رس��یده است؟ واقعیت این است که دنیای 
پیشرفته بیش از آنکه مدیون تئوری های اقتصادی 
باش��د مدیون کار و روابط حاکم بر نظام آن اس��ت. 
کدام مکتب و تئوری اقتصادی می تواند تبیین کننده 
وضعی��ت اقتصادی جامعه ای باش��د ک��ه حقوق و 
دستمزد را به جای کار با زمان معاوضه می کنند؟ و... 
نکت��ه آخ��ر اینکه بای��د دولت ت��الش کند با 
عملک��رد خود و برنامه ری��زی و اجرای صحیح و 
دقیق سیاس��ت های توسعه ای، زمینه گذر کشور 
از اقتصاد س��نتی و غیر مولد به اقتصاد چابک و 
پویا را فراهم آورد؛ البته در این فرآیند نیز جامعه 
به سبب الزامات مبتالبه این جریان، باید صبوری 
و حوصله مناس��بی از خود نش��ان دهد و شرط 
تحقق صبر و همراه��ی مردم و مصرف کنندگان  
در گرو شجاعت و سالمت دیگر ارکان موجود در 
زنجیره )تولید کنن��ده، توزیع کننده، وارد کننده 

و...( است. 
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پیش شرط ایران برای ساخت نیروگاه خورشیدی با انگلیس

امضای بزرگ ترین قرارداد 
انگلیس و ایران بعد از برجام

آیین امضای قرارداد س��اخت بزرگ ترین نیروگاه خورش��یدی ایران به ظرفیت تولید 600 مگاوات برق، پس از 
سخنان ضد ایرانی رئیس جمهوری آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. در این آیین 
»حمید بعیدی نژاد« س��فیر ایران در لندن و »الکس چی ش��ولم« وزیر تجارت، انرژی و راهبرد صنعتی انگلیس 
حضور داشتند. مجری این طرح که شرکت »کورکاس« انگلیس است، می گوید: این قرارداد بزرگ ترین همکاری 
صورت گرفته میان یک ش��رکت انگلیس��ی و ایران در پی لغو تحریم های بین الملل��ی علیه تهران )پس از اجرای 
برجام( به شمار می رود. براساس گزارش »فرصت امروز« از وزارت نیرو، قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و...

امضای 2 قرارداد تامین مالی با »اوبربانک« اتریش و  »دانسکه بانک« دانمارک

 فاینانس های اروپایی
پس از 15 سال به ایران می آیند

2

3

2

توافقات بانکی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی

امضاهای ده ها میلیارد دالری از شرق آسیا تا قلب اروپا

آمازون را شخصی سازی کنید
فرهنگ سازمانی در دانش مدیریت

چگونه در حین کار کردن، باانگیزه و پرانرژی بمانیم
بازی وفاداری

آمارهای جالب درباره ویدئو مارکتینگ
تأثیر رنگ در تبلیغات و بازاریابی چقدر است؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پیشگامی فولکس  واگن در خدمات 
اشتراک خودروی خودران

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

سرمقاله

یادداشت

هزینه توسعه اقتصادی کشور 
از جیب مصرف کنندگان؟ 

روزه��ای  ب��ه  درحالی ک��ه 
عدم  ط��رح  اج��رای  آغازی��ن 
ال��زام واحده��ای تولی��دی به 
نص��ب برچس��ب قیم��ت کاال 
نزدی��ک می ش��ویم و به رغ��م 
کارشناسان  برخی  هشدارهای 
و صاحب نظ��ران به آثار زیانبار 
اج��رای ای��ن ط��رح ب��ه نظر 
امر بر  می رس��د که متولی��ان 
اجرای آن مصمم هس��تند. در 
همین رابطه ن��کات و مواردی 
برای تنویر افکار ارکان مختلف 
ذی مدخل در این موضوع ارائه 

می شود. 
ادامه در همین صفحه

نق��اط قوت و ضع��ف صنعت 
پتروش��یمی باید ارزیابی شود و 
این صنع��ت از بخش خصوصی 

ه��م در ای��ن زمین��ه 
حمایت کند...

علی ادیانی
نایب رئیس کمیسیون 

انرژی مجلس

3

ترغیب سرمایه گذاران خارجی 
 در صنعت پتروشیمی

با دیپلماسی نفتی

3
عبـاس آخوندی، وزیـر راه و شهرسـازی از رایزنی با دولت 

برای توسـعه فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم 
و تسهیل در شرایط اخذ تسهیالت آن خبر...

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

 تغییر نظام تقاضا
در بازار مسکن

هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟ 



روز  پنجش��نبه،  روز 
خوش  یمن��ی برای نظ��ام بانکی 
ای��ران بود و ای��ران در این روز، 
ش��اهد امضای دو قرارداد بزرگ 
بانکی ب��ا اروپا بود؛ ابتدا قرارداد 
یک میلیارد یورویی »اوبربانک« 
اتریش ب��ا ۱۴ بان��ک ایرانی به 
امضا رسید و نخستین فاینانس 
اروپایی پس از ۱۵ س��ال برای 
ایران گش��ایش یافت و س��پس 
ق��رارداد ۵۰۰  بع��د،  س��اعاتی 
»دانسکه بانک«  یورویی  میلیون 
دانم��ارک ب��ا ۱۰ بان��ک ایرانی 

امضا شد. 
فاینان��س،  ق��رارداد  دو  ای��ن 
نخستین قراردادهای بانکی ایران 
با اروپا پس از برجام به حس��اب 
می آین��د و پ��س از ۱۵ س��ال، 
فاینانس های اروپایی دوباره برای 
پروژه ه��ای تولی��دی و عمران��ی 
ایران اختص��اص می یابند. برجام 
و توس��عه روابط بانک��ی، موضوع 
کلیدی سخنرانی حسن روحانی 
س��ازمان  عموم��ی  مجم��ع  در 
ملل نیز ب��ود و رئیس جمهور در 
س��خنانش، روابط بانکی را حلقه 
مفقوده اجرای برج��ام در روابط 
می��ان ایران و اروپا دانس��ته بود؛ 
ام��ا حاال با امضای این دو قرارداد 
آن هم ساعاتی  اروپایی،  فاینانس 
پس از س��خنرانی حسن روحانی 
در س��ازمان مل��ل و مذاک��رات 
اقتصادی اش با سران اروپا، به نظر 
می رسد که حلقه مفقوده برجام 
نیز به آرامی در حال گش��ایش و 

حل شدن است. 
روز پنجش��نبه هفته گذشته، 
ابتدا نخس��تین ق��رارداد تأمین 
اعتبار بانکی پسابرجام به ارزش 
یک میلیارد یورو در ش��هر لینز 
می��ان »اوبربانک« اتریش با ۱۴ 
بان��ک ایرانی به امضا رس��ید و 
س��اعاتی بعد، دومین ق��رارداد 
اروپایی پس��ابرجام نیز میان۱۰ 
بانک ایرانی با  »دانس��که بانک« 
دانمارک ب��ه مبلغ۵۰۰ میلیون 

یورو امضا شد. 

نخستین قرارداد اروپایی 
پسابرجام

قرارداد ی��ک میلیارد یورویی 
۱۴ بان��ک ایرانی با  »اوبربانک« 
محم��د  حض��ور  در  اتری��ش 
خزاع��ی، معاون وزی��ر اقتصاد و 
سیداحمد عراقچی، معاون ارزی 
بانک مرکزی ای��ران، به امضای 
مدی��ر   گازلس��برگر،  فرانت��س 

»اوبربان��ک« و نماین��دگان ۱۴ 
بانک ایرانی رس��ید. این قرارداد 
تأمین مالی معادل یک میلیارد 
یورو می��ان  »اوبربانک« اتریش 
و بانک های پاسارگاد، کارآفرین، 
ملت،  کارگ��ران،  رفاه  س��امان، 
تج��ارت، مل��ی ای��ران، صنعت 
و مع��دن، اقتصاد نوین، س��په، 
خاورمیانه،  ص��ادرات،  توس��عه 
کشاورزی و پارسیان امضا شده 
و از مح��ل این ق��رارداد، منابع 
بانک اتریش��ی ب��ه تأمین مالی 
پروژه ه��ای عمران��ی و تولیدی  
که  دولت��ی  و  بخش خصوص��ی 
مجوزه��ای قانون��ی الزم را اخذ 
کرده اند، تخصیص خواهد یافت. 
قرارداد  نخس��تین  قرارداد،  این 
تأمین مال��ی بانک های ایرانی با 
بانک های اروپایی پس از برجام 

است. 
مدیر  گازلس��برگر،  فرانت��س 
»اوبربانک« اتریش در حاش��یه 
امضای این قرارداد گفت: »خط 
اعتب��اری بانک��ی »اوبربانک« با 
ای��ران، کاتالیزوری برای رش��د 
اقتصاد ایران و همچنین تجارت 
خارجی اتریش است و می تواند 
درها را برای قراردادهای مشابه 
ب��ا بانک ه��ا و موسس��ات دیگر 

بگشاید.« 
مدی��ر اوبربان��ک با اش��اره به 

جمعی��ت ج��وان و جایگاه مهم 
اقتص��ادی ای��ران در خاورمیانه 
گفت: »ایران تمام شرایط برای 
برخوردار ش��دن از یک اقتصاد 
به س��رعت در حال رشد را دارا 
اس��ت. م��ا به عنوان نخس��تین 
بانک اتریش��ی و نخستین بانک 
اروپایی، ق��رارداد تأمین مالی با 
ای��ران را امض��ا می کنیم که به 
»کنت��رل بان��ک« اتریش اجازه 
می ده��د خط��وط اعتب��اری را 
برای پروژه های مهم زیرساختی 

ایران، تأمین اعتبار کند.
مدیرعامل اوبربانک با اش��اره 
ب��ه اینکه تاکنون س��ه ب��ار به 
ایران س��فر کرده، گفت: »س��ه 
س��ال پیش ب��رای تعطیالت به 
ای��ران رفتم و تنها از ش��یراز و 
اصفهان بازدید نکردم، بلکه من 
کوهنورد هستم و از کوه دماوند 
باال رفتم. البته نخستین مردی 
که قله دماون��د را فتح کرد هم 
یک اتریش��ی بود که ۱7۵ سال 

پیش این کار را کرد.« 
محم��د خزاعی، مع��اون وزیر 
اقتص��اد نی��ز در ای��ن مراس��م 
تأکی��د ک��رد که »این ق��رارداد 
ب��ه معن��ای ایج��اد بدهی یک 
میلیارد یوروی��ی برای ایران در 
ح��ال حاضر نیس��ت و از محل 
این ق��رارداد، امکان تأمین مالی 

پروژه های زیربنای��ی و تولیدی 
در ایران فراهم می شود.«

خزاعی و سیداحمد عراقچی، 
مرک��زی  بان��ک  ارزی  مع��اون 
همچنی��ن در جریان این س��فر 
با اوال��د نووتنی رئیس کل بانک 
مرکزی و هانس یورگ شلینگ 
اتریش دیدار کرده  وزیر دارایی 
و بر توس��عه مناس��بات بانکی و 
اقتص��ادی بین ای��ران و اتریش 

تأکید کردند. 

بانک های ایران در سرزمین 
وایکینگ ها

همچنی��ن س��اعاتی پ��س از 
امض��ای ق��رارداد ی��ک میلیارد 
با  ایران��ی  بان��ک  یوروی��ی ۱۴ 
»اوبربان��ک« اتری��ش، دومی��ن 
پس��ابرجام  اروپای��ی  ق��رارداد 
نیز عص��ر پنجش��نبه میان ۱۰ 
بانک ایرانی با »دانس��که بانک« 
دانمارک در اقامتگاه سفیر ایران 
در وین امضا ش��د. این قرارداد 
تأمی��ن مال��ی ب��ه ارزش ۵۰۰ 
میلی��ون ی��ورو بی��ن بانک های 
کشاورزی، ملت، پاسارگاد، سپه، 
پارسیان، س��امان، تجارت، ملی 
ایران، صنعت و معدن و اقتصاد 
نوین با »دانسکه بانک« دانمارک 
منعقد ش��ده و ب��ه موجب این 
قرارداد، مناب��ع بانک دانمارکی 

پروژه های  مال��ی  تأمی��ن  برای 
عمرانی ک��ه مراحل قانونی الزم 
تخصی��ص می یابد.  کرده اند،  را 
در  دانم��ارک  »دانس��که بانک« 
۱۶ کش��ور دنیا حض��ور دارد و 
عالوه بر خدمات بانکی در حوزه 
بیمه و مسکن نیز خدمات ارائه 

می دهد. 

دستاوردهای 20 ماهه برجام
ای��ران 2۰ م��اه پ��س از آغاز 
برج��ام و از دی م��اه ۱39۴ ت��ا 
نیمه نخس��ت امس��ال توانسته 
است نزدیک به ۴۵ میلیارد دالر 
قرارداد تأمی��ن مالی خارجی با 
کره جنوبی،  بانک ه��ای چی��ن، 

هند و روسیه امضا کند. 
س��ازمان  اطالعات  براس��اس 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
کمک ه��ای فن��ی و اقتص��ادی 
ای��ران، از جمله ای��ن قراردادها 
می توان ب��ه قرارداد ۱۰ میلیارد 
تراس��ت«  »س��یتیک  دالری  
میلی��ارد   ۱۵ ق��رارداد  چی��ن، 
یوروی��ی بان��ک توس��عه چین، 
دالری  میلی��ارد   ۱.7 اعتب��ار 
اگزیم بان��ک چی��ن، ق��رارداد 8 
میلی��ارد یوروی��ی اگزیم بان��ک 
کره جنوب��ی، اعتبار 2.2 میلیارد 
یوروی��ی  »ونش اکون��وم بانک 
روسیه« و. . . اشاره کرد. اما حاال 
ب��ا امضای دو ق��رارداد فاینانس 
اروپای��ی ب��ا »اوبربانک« اتریش 
دانم��ارک،  »دانس��که بانک«  و 
نزدیک ب��ه 2میلیارد دالر دیگر 
به مجموع منابع خارجی جذب 
شده ایران پس از برجام افزوده 
می ش��ود و ای��ن ع��دد ب��ه ۴7 

میلیارد دالر می رسد. 
همچنی��ن جدیدترین برآورد 
پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
نش��ان می دهد که روند رش��د 
س��رمایه گذاری خارج��ی ایران 
ت��ا س��ال ۱۴۰۱ ب��ه رقمی در 
ح��دود ۶ میلی��ارد دالر خواهد 
رس��ید. صندوق بین المللی پول 
در تازه تری��ن پیش بینی خود از 
دورنمای سرمایه گذاری خارجی 
ایران، ب��رآورد کرده اس��ت که 
حج��م س��رمایه گذاری خارجی 
ای��ران تا پایان دول��ت دوازدهم 
ب��ه رقمی بالغ بر ۶ میلیارد دالر 
می رسد. براس��اس این گزارش، 
خارجی  س��رمایه گذاری  میزان 
در ایران، رش��د بی س��ابقه ای را 
نش��ان می دهد و ای��ن رقم در 
س��ال جاری بالغ ب��ر 2 میلیارد 
دالر ب��رآورد ش��ده و در س��ال 
آینده ب��ه میزان ۵ میلیارد دالر 

افزایش می یابد. 

امضای 2 قرارداد تامین مالی با »اوبربانک« اتریش و  »دانسکه بانک« دانمارک
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طی روزهای گذش��ته شبکه 
بانکی مذاکرات گس��ترده ای در 
رابطه با تأمین مالی خارجی با 
بانک هایی از آسیا و اروپا داشت 
و در نتیج��ه آن قراردادهایی با 

ارقام کالن امضا شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، گرچه 
مذاک��رات در رابطه با توس��عه 
رواب��ط بانکی از س��ال ۱392 
ب��ه بعد و در جری��ان مذاکرات 
هسته ای ایران به طور مقدماتی 
آغ��از ش��ده ب��ود، اما بع��د از 
اجرایی ش��دن برج��ام در پایان 
سال ۱39۴ که لغو تحریم های 
بانک��ی را ب��ا خ��ود ب��ه همراه 
داش��ت، به ط��ور جدی تری در 
دس��تور کار قرار گرفت. بر این 
اس��اس، بانک ه��ای زی��ادی از 
سراسر دنیا برای ایجاد روابط با 
بانک های ایرانی و بانک مرکزی 
وارد مذاکره شدند، هرچند که 
همچنان انتظارات شبکه بانکی 
از برجام به ط��ور کامل برآورده 

نش��ده و مالحظات��ی از جمله 
ه��راس از واکنش ه��ای آمریکا 
موج��ب عقب نش��ینی برخ��ی 
بانک های ب��زرگ خارجی برای 
برق��راری ارتباط ب��ا بانک های 
ایران��ی ب��وده اس��ت. ب��ا این 
ح��ال، بانک هایی از س��وییس، 
انگلی��س، ایتالیا، اتریش، ژاپن، 
کره جنوب��ی، قزاقس��تان و . . . 
توافقاتی در زمینه های مختلف 
با بانک مرکزی و ش��بکه بانکی 
ای��ران داش��ته و در ای��ن بین، 
رواب��ط کارگ��زاری به طور قابل 
توجهی نس��بت به زمان تحریم 

افزایش یافته است. 
اما یکی از مسائل مورد توجه 
در مذاک��رات بانک��ی، تأمی��ن 
مال��ی از طریق انعق��اد قرارداد 
با بانک های خارجی است. این 
موضوع در روزهای گذشته و در 
س��فر هیأت ایرانی و همچنین 
دیدارهایی ک��ه در ایران انجام 
ش��ده به طور پررنگ تری دیده 

می ش��ود و قراردادهایی با ارقام 
قابل مالحظه به امضا رس��یده 

است. 

تفاهم ۱۵ میلیارد یورویی با 
بانک توسعه چین

پایانی ش��هریورماه  هفته  در 
هیات��ی از بانک مرک��زی و به 
س��یف،  ول��ی اهلل  سرپرس��تی 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی به 
چین س��فر کردند که با انعقاد 
چندمیلی��ارد  قراردادهای��ی 

دالری همراه شد.
 بانک مرک��زی ایران و بانک 
»توس��عه« چی��ن، یادداش��ت 
تفاهم��ی مع��ادل ۱۵ میلیارد 
یورو با موضوع ارائه تس��هیالت 
عمرانی  پروژه های  مالی  تأمین 
و تولی��دی امض��ا کردن��د. این 
بر  تفاه��م، ع��الوه  یادداش��ت 
هم��کاری  چارچ��وب  تبیی��ن 
میان بانک های ایرانی و چینی، 
مبنایی برای روابط بلند مدت با 

بانک توسعه چین در زمینه های 
فنی، عملیاتی و آموزش نیروی 

انسانی خواهد بود. 

قرارداد ۱0 میلیارد دالری 
بانک های ایرانی با چین

در جریان س��فر هیأت ایرانی 
به چین یک قرارداد ۱۰میلیارد 
دالری بی��ن پنج بان��ک ایرانی 
با شرکت  »س��یتیک تراست« 
چین منعقد ش��د. این قرارداد 
ب��ه ارزهای »ی��وان« و »یورو« 
بین بانک های توسعه صادرات، 
صنعت و معدن، رفاه، پارسیان 
و پاسارگاد با شرکت »سیتیک 
تراس��ت« چی��ن اس��ت. منابع 
ناش��ی از ق��رارداد ۱۰ میلیارد 
دالری به منظ��ور تأمین مالی 
پروژه ه��ای عمران��ی و  ب��رای 
تولی��دی  ایران ک��ه مجوزهای 
الزم را ب��ا طی مراح��ل قانونی 
اخذ کرده اند، تخصیص خواهد 
یافت. از شرایط اختصاص منابع 

ب��ه پروژه ه��ا این خواه��د بود 
که دوره س��اخت و بازپرداخت 
متناسب با هر پروژه بین ۱۰ تا 

۱2 سال است. 

قراردادهایی در قلب اروپا
ام��ا دیگ��ر مذاک��رات بانکی 
ای��ران در هفته اخیر به س��فر 
س��یداحمد عراقچ��ی، مع��اون 
ارزی بان��ک مرک��زی و هیأت 
هم��راه او ب��ه اتری��ش مربوط 
می ش��ود. بر این اساس قرارداد 
ی��ک میلی��ارد یورویی بین ۱۴ 
بان��ک ایران��ی ب��ا »اوبربانک« 
اتری��ش منعقد ش��د. همچنین 
آخری��ن مذاک��رات در هفت��ه 
اخیر ب��ا دانمارکی ها بود که در 
جریان س��فر معاون ارزی بانک 
مرکزی به اروپا انجام شد. طبق 
توافق��ات انجام ش��ده ق��رارداد 
۵۰۰ میلی��ون یورویی بین ۱۰ 
بانک ایرانی با »دانس��که بانک« 

دانمارک به امضا رسید. 

توافقات بانکی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی

امضاهای ده ها میلیارد دالری از شرق آسیا تا قلب اروپا

گزارش2

دریچه

هشدارها و خبرها درباره اقتصاد جهان
چالش ها و چشم اندازها

بانک جهانی خبر داد که یک  میلیارد نفر در جهان 
ب��رق ندارند صندوق بین المللی پول هش��دار داد که 
جلوی تراژدی اقتصادی را باید گرفت؛ س��ازمان ملل 
پیش بینی کرد که آفریقا س��ریع ترین رشد جمعیت 
دنی��ا را دارد؛ همچنی��ن صن��دوق بین المللی پول از 
حرکت الک پش��تی اقتصاد جهان خب��ر داد و بانک 
جهانی در گزارش��ی به بررس��ی انق��الب تکنولوژی 
در مب��ارزه ب��ا فقر پرداخت. در گ��زارش حاضر، پنج 
هش��دار و خبر مهم از سازمان های بین المللی به نقل 

از  »آینده نگر« آمده است.
 

یک میلیارد نفر در جهان برق ندارند
بانک جهانی: زندگی در خاموشی در دنیای امروز 
عماًل غیرممکن است، اما هنوز بسیاری از انسان های 
عصر مدرن به برق دسترسی ندارند. گزارش ها نشان 
می دهد در س��ال 2۰۱۴ حدود ۱۵درصد از جمعیت 
جهان ک��ه برابر ب��ا یک میلی��ارد و ۱۰۰میلیون نفر 
می ش��ود، به برق دسترسی نداش��ته اند. نیمی از این 
افراد، روس��تایی هایی بوده اند که در آفریقا یا جنوب 
آس��یا زندگی می کنند. نیم��ی از مردمی که به برق 
دسترس��ی ندارند تنها در چهار کشور هند، نیجریه، 
اتیوپی و بنگالدش زندگ��ی می کنند. با اینکه برخی 
از این کشورها راه انرژی های خورشیدی را در پیش 

گرفته اند، اما هنوز راه بسیاری مانده  است. 

جلوی تراژدی اقتصادی را بگیرید
صن�دوق بین الملل�ی پ�ول: تراز مال��ی و تجاری 
کش��ورها اهمی��ت بس��یاری در اقتصاد جه��ان دارد. 
بررسی ها نش��ان می دهد وضعیت تصمیم گیری درباره 
قیمت ها، پس اندازها و سرمایه گذاری ها به گونه ای نبوده 
که بتواند تراز الزم را ایجاد کند. این جریان نه تنها روی 
وضعیت ارزهای مختلف در جهان تأثیر منفی گذاشته، 
بلکه تغییراتی ساختاری نیز ایجاد کرده  است. اگر این 
مسیر به همین شکل ادامه پیدا کند، در نهایت برخی 
کش��ورها با مازاد س��رمایه و پس انداز مواجه می شوند 
درحالی که برخی دیگر کمبود خواهند داشت. در نتیجه 
کش��ورها باید به صورت متحد، سیاست های اقتصادی 
جدی��دی را در نظ��ر بگیرند تا بتوانند جل��وی تراژدی 
احتمالی در اقتصاد جهان را بگیرند. البته کش��ورهای 
توس��عه یافته به درستی تمرکز خود را روی این مسئله 
گذاش��ته اند اما الزم است همه کشورهای جهان دست 

به دست هم بدهند تا بتوانند مانع بروز فاجعه بشوند. 

آفریقا سریع ترین رشد جمعیت دنیا را دارد
سازمان ملل: در س��ال ۱9۵۰ یعنی پنج سال پس از 
تأسیس س��ازمان ملل، جمعیت جهان حدود 2میلیارد و 
۶۰۰میلیون نفر برآورد ش��ده  بود. در سال ۱987 این رقم 
به ۵میلیارد نفر رس��ید. در سال ۱999نیز جمعیت جهان 
به ۶میلیارد نفر رس��ید. در اکتبر 2۰۱۱ طبق بررس��ی ها، 
جمعی��ت جهان 7میلیارد نفر بود. البته جمعیت جهان تا 
سال 2۰۱۵ به 7میلیارد و 3۰۰میلیون نفر رسید. بررسی ها 
نشان می دهد ۶۰درصد از جمعیت جهان در آسیا زندگی 
می کنند ک��ه برابر با ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر اس��ت. 
۱۶درص��د نیز در آفریقا زندگ��ی می کنند که برابر با یک 
میلیارد و 2۰۰میلیون نفر است. ۱۰درصد از کل جمعیت 
جه��ان در اروپ��ا و 9درص��د در آمریکای التی��ن زندگی 
می کنند. از بین تمامی این مناطق، رشد جمعیت در آفریقا 
از همه جای دنیا بیشتر است و انتظار می رود تا سال 2۰۵۰ 

بزرگ ترین تغییرات جمعیتی در آفریقا رخ دهد. 

حرکت الک پشتی اقتصاد جهان
صن�دوق بین الملل�ی پول: اقتصاد جه��ان در حال 
رش��د اس��ت اما حرکت آن کند و الک پشتی است. رشد 
تولید جهان در س��ال 2۰۱7 برابر با 3.۵درصد و در سال 
2۰۱8 برابر با 3.۶درصد اس��ت. رش��د اقتصاد جهان نیز 
در سال های 2۰۱7 و 2۰۱8 حدود 3.2درصد پیش بینی 
ش��ده که هنوز هم پایین تر از متوسط آن پیش از بحران 
بزرگ اقتصادی اس��ت. رش��د اقتصادی در کش��ورهای 
توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور هنوز با شرایط پیش از 
بح��ران بزرگ اقتصادی فاصله دارد. البته عالوه بر بحران 
اقتص��ادی، مش��کالت دیگری نیز ایجاد ش��ده؛ از جمله 
افزایش جمعیت و ضعف سرمایه گذاری باعث شده رشد 
اقتصادی به حد مطلوب دس��ت پیدا نکند. اقتصادهایی 
مانند برزیل، چین و مکزیک باید تالش بیشتری کنند تا 
به وضعیت مطلوب تری دست پیدا کنند. شرایط اقتصادی 
این کشورها برای سایر نقاط دنیا نیز تعیین کننده است. 

انقالب تکنولوژی در مبارزه با فقر
بانک جهانی: دنیا هدف��ی بزرگ برای خود در نظر 
گرفته که تا سال 2۰3۰ فقر مفرط را ریشه کن کند، اما 
این کار بدون در اختیار داش��تن داده های دقیق درباره 
فقر غیرممکن اس��ت. الزم اس��ت که هم��ه بدانند چه 
پیشرفت هایی حاصل ش��ده و کدام بخش ها در مسیر 
صعود قرار دارند. اکثر کش��ورها از طریق پژوهش های 
خانه به خانه، میزان فقر را در جامعه خود رصد می کنند، 
اما اکنون تکنولوژی آنقدر پیش��رفت کرده که می توان 
قلم و کاغذ را زمین گذاش��ت و به ش��یوه های مدرنی 
اقدام به جمع آوری داده کرد. هرچند هنوز هم کسانی 
ک��ه می خواهند داده ها را جمع آوری کنند باید به نقاط 
دورافتاده سفر کنند اما ابزارهای جدیدی که در اختیار 
افراد قرار گرفته به آنها کمک می کند با آسانی بیشتری 

اقدام به جمع آوری داده در زمینه فقر کنند. 

اقتصاد کالن

فرشاد مومنی: 
دریافت فاینانس، اقدام قهرمانانه 

نیست
فرشاد مومنی با انتقاد از هیاهوهای بسیاری که برای 
دریافت فاینانس از س��وی مس��ئوالن مطرح می شود، 
گفت: »دریافت فاینانس به نفع عده ای منفعت جو و به 

ضرر منابع ملی است.«
به گزارش ایس��نا، فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبایی در نشست هفتگی مؤسسه  
»مطالعات دین و اقتصاد« گفت: »قبال هشدار داده بودم 
که رفتارهای مالی دولت، حکایت از  گذاری خطرناک از 
دولت خام ف��روش به دولت آینده فروش دارد. منظور از 
دولت آینده فروش این است که هر روز بیش از گذشته 
برای اداره امور جاری خود نیازمند وام گیری های داخلی 
و خارجی شده و این پدیده بسیار خطرناکی است. طنز 
تلخ این اس��ت که این مناسبات که از طریق فاینانس 
مطرح می ش��ود، در این فضای سیاس��ت زده، شکل و 
ش��مایل قهرمانانه به خود گرفته که دستکاری واقعی 
است.« او گفت:  »یکی از بزرگ ترین خألهای معرفتی 
در ای��ران به نفت برمی گردد؛ با اینکه همه سرنوش��ت 
تعامالت ایرانیان در ۱۰۰ سال اخیر و به صورت فزاینده 
با نفت گره خورده، ولی همچنان مانند یک سایه روی 
اطالع��ات مربوط ب��ه الگوی تعامل اقتصاد سیاس��ی و 

توسعه ایران با نفت سنگینی می کند.« 
این اقتصاددان ادامه داد: »آنچه به تعبیر ژان بودریار 
درباره واقعیت حاد مطرح می ش��ود در این زمینه قابل 
مشاهده است. به این ترتیب که بخش هایی از واقعیت 
به طرز غیرعادی بزرگ تر از آنچه هستند مطرح می شود 
و بخش های دیگر بنا بر اقتضائات بسیار کوچک نشان 

داده می شوند.« 
مومنی ادامه داد: »عدم ش��ناخت ها اجازه نمی دهد 
ک��ه از ذخیره های دانایی که در یکصد س��ال اخیر به 
دس��ت آمده، به نحو بایسته ای اس��تفاده شود. به طور 
کلی مس��ائل مربوط به نفت را در چند حیطه متفاوت 
می ش��ود بررس��ی کرد. یکی مس��ائل مربوط به درون 
صنعت نفت است. مسائل مربوط به این حیطه همچنان 
جزو غیرشفاف ترین هاست و معموالً داده هایی که حتی 
شکل و شمایل بسیار س��اده ای در این حیطه دارند، با 
وقفه زمانی چند ده س��اله مطرح می شود. شفافیت در 
اطالعات مربوط به این حیطه در مقایسه با آنچه کشور 
نیاز دارد به ابعاد اهمیتی که نفت بر سرنوش��ت توسعه 

ایران دارد، هنوز به شدت ناکافی است.« 
او ادام��ه داد: »در ط��ول تاریخ اقتص��اد نفتی ایران، 
رهبران ما به محض پیروزی انقالب اس��المی تصمیم 
خطی��ر و خارق العاده ای گرفتن��د و آن این بود که این 
ص��ادرات نفت را به ش��دت کاه��ش دهند. براس��اس 
گزارش ه��ای س��ازمان برنامه و بودج��ه، صادرات نفت 
از روزان��ه ۴میلیون بش��که در روزهای پایانی حکومت 
پهل��وی به روزانه 8۰۰ هزار بش��که در ۱۰ س��اله اول 
پیروزی انقالب اس��المی رسید. برداشت من این است 
که چنین تصمیم خطیر و خارق العاده ای جز در شرایط 
انقالبی، امکان نداشت و انصاف این است که این تصمیم 
را یکی از بهترین نمونه های صدق ورزی مس��ئوالن آن 

دوران بدانیم.« 
وی افزود: »این تصمیم به تنهایی یک ش��وک نفتی 
3۰درصدی به GDP کشور وارد کرده و می بینیم که 
ش��وک نفتی ثبت شده در عملکرد سال ۱3۵8 چیزی 
کمتر از ۱۰درصد اس��ت و می توانیم متوجه شویم که 
انقالب اس��المی توانست چه میزان انرژی آزاد کند که 

دو سوم شوک نفتی را مهار کرد.« 
مومنی گف��ت: »به دنب��ال این تصمی��م راهبردی، 
در هزینه ه��ای دولت که از مح��ل درآمد نفتی حاصل 
می ش��د، تحول بزرگی مشاهده شد و این تحول بزرگ 
آن اس��ت که سهم هزینه های مربوط به نظامی گری و 
سرکوب در بعد از انقالب از ماهیت سرکوب تغییر کرد 

و به دفاع مقدس تبدیل شد.« 
مومنی اف��زود: »به اعتبار الگوی جدی��دی از رابطه 
دول��ت و م��ردم که در دوره ۱۰ س��اله بع��د از انقالب 
ش��اهد آن بودیم، امنیت مل��ی از کانال تأمین حداکثر 
رفاه اکثریت مردم تأمین می ش��د، بنابراین س��هم امور 
دفاعی در ۱۰ ساله اول انقالب نسبت به دوره سال های 
۱3۵2 تا ۱3۵7 حدود ۵۰درصد کاهش نش��ان داده و 
در عوض س��هم امور اجتماعی رشدی بیش از دو برابر 
را به نمای��ش می گذارد.«  این اقتص��اددان افزود: »در 
دوره بعد از انقالب اسالمی بی سابقه ترین میزان جهش 
انباش��ت سرمایه انسانی و حمایت از بالندگی آنها ثبت 
شده و این نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران 

به حساب می آید.«
وی ادامه داد: »نکته بس��یار مهم دیگر این است که 
از نقطه عطف پیروزی انقالب اس��المی تا پایان جنگ 
هر قدر که به درآمدهای نفتی افزوده ش��ده، به کاهش 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی منجر ش��ده و از این 
منظر هم در دوره ۱۰ س��اله بع��د از انقالب و هم دوره 
قبل از انقالب بی نظیر اس��ت؛ ام��ا در دوران  »تعدیل 
س��اختاری« دوباره به سنت پیش��ین پیش از انقالب 
برگش��تند و مرتبا به اتکای اقتصاد ملی به نفت افزوده 
ش��د و هر قدر درآمد نفتی بیش��تر ش��د بر نابرابری ها 
افزوده شد.«  مومنی همچنین گفت: »بر اثر بازگشت به 
سیاست های پیش از انقالب درباره نفت و توسعه ملی 
از دوره س��ال های ۱3۶8 تا امروز شاهد آن هستیم که 
انبوهی از دورهای باطل توس��عه نیافتگی پیش آمد که 
خسارت های آشفتگی  ساز ناپایدارکننده و ناامن سازی 
را بر مناسبات اقتصادی کشور تحمیل کرد و آثار آن در 

اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شد.« 
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عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
از رایزن��ی با دولت برای توس��عه فعالیت 
صندوق پس انداز مس��کن یکم و تسهیل 
در ش��رایط اخذ تس��هیالت آن خبر داد و 
به مردم به ویژه ساکنان مناطق بافت های 
فرسوده و حاشیه ای، خانه اولی ها و جوانان 
توصیه کرد از این صندوق استقبال کنند، 
زی��را نرخ تس��هیالت آن 8درصد اس��ت. 
این مقام مس��ئول در بیان فواید صندوق 
پس ان��داز یکم برای اقتص��اد کالن گفت: 
فعالیت این صندوق برای بانک و سیستم 
عمومی خوب اس��ت که خود ارقام تبدیل 
ب��ه تجهیز منابع عمده می ش��ود و میزان 
تجهی��ز مناب��ع بان��ک مس��کن و میزان 
اتکای��ش به منابع عموم��ی دولت کاهش 
پیدا می کند و از این طریق نرخ تمام شده 
پ��ول را در بان��ک کاه��ش می دهیم. وی 
ادامه داد: بنابراین برای دادن تس��هیالت 
8 درص��دی، کمتر نیاز ب��ه دریافت یارانه 
از دول��ت داریم و پایداری این سیاس��ت 
بس��یار بیش��تر اس��ت و این سیاست های 
خوداتکایی، وابس��تگی کمتری به بودجه 
دولت دارند. وزیر راه و شهرس��ازی گفت: 
طبق قانون، دولت باید دو وزیر را به عنوان 

اعضای ش��ورای پول و اعتبار انتخاب کند 
که من یکی از آن وزیران بوده ام و انتخاب 
ش��دم. حس��اب صندوق پس انداز مسکن 
یکم به منظور فراهم ش��دن امکان اعطای 
تس��هیالت خرید و ساخت واحد مسکونی 
توس��ط متقاضیان افتتاح می شود و سقف 
تسهیالت آن در شهر تهران 800 میلیون 
ریال، در شهرهای بزرگ باالی 200 هزار 
نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در دیگر 
مناطق ش��هری معادل 400 میلیون ریال 

است. 

بخشنامه دسترسی آزاد اطالعات
عباس آخوندی بیان داش��ت: بخشنامه 
دسترس��ی آزاد اطالع��ات روز ش��نبه به 
تمام��ی ش��رکت ها و س��ازمان های تابعه 
وزارت راه و شهرسازی ابالغ خواهد شد. 
وی اف��زود: مجموعه اتفاقات��ی در حوزه 
فناوری های م��درن هم در حوزه فناوری 
اطالع��ات و هم در دیگر حوزه ها رخ داده 
اس��ت، به گونه ای که قاعده ب��ازار عوض 
ش��ده و از بازار ملی به ب��ازار بین المللی 
تغیی��ر رویک��ردی حاصل ش��ده اس��ت. 
آخوندی، صنع��ت خودروس��ازی و بازار 

فن��اوری اطالعات را از جمل��ه بازارهایی 
عنوان ک��رد که بای��د تغیی��ر رویکرد از 
نگاه ملی ب��ه بین المللی در آنها رخ دهد. 
وی با بیان اینکه پذیرش تغییر از س��وی 
سیاس��ت گذار، نخستین گام برای اصالح 
اس��ت، اظهار داش��ت: معم��وال در زمان 
تغییر، مقاومت های زی��ادی رخ می دهد 
زیرا همگی به سیستم های سنتی عادت 
کرده ای��م ام��ا در نهایت ناچ��ار به تغییر 

رویکرد هستیم. 

تغییر روش های تامین مالی
وزی��ر راه وشهرس��ازی با بی��ان اینکه 
جنس تقاضا و محل عرضه مسکن تغییر 
کرده اس��ت، گفت: پیش از این، همه به 
دنبال ای��ن بودند تا به پیرامون ش��هرها 
بروند، ام��ا اکنون با آمدن مترو تمایل به 
برگش��تن به درون ش��هر و مرکز شهرها 
به ش��دت افزای��ش یافته اس��ت. وزیر راه 
و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه اتفاقات 
دیگری نیز در حوزه ه��ای واقعی اقتصاد 
رخ داده که برای وزارت راه و شهرسازی 
و همچنی��ن دولت اهمی��ت دارد، گفت: 
واقعیت این اس��ت که اساسا نظام تقاضا 

در بازار مس��کن عوض ش��ده است، شما 
وقتی می بینید شمار خانوار طی 20 سال 
گذش��ته از تقریبا حدود پنج نفر به 3.2 
نفر کاه��ش پیدا می کند نش��انگر تغییر 
اس��ت. آخون��دی ادامه داد: اگ��ر نگاهی 
ب��ه خریدوف��روش واحدهای مس��کونی 
در ته��ران بیندازی��د می بینید که میزان 
خریدوفروش بیش��تر بین واحدها 50 تا 
70 متری است که نشان می دهد جنس 
تقاضا عوض ش��ده و تقاضای س��نتی در 
ش��مال ش��هر که برای واحدهای لوکس 
در مس��احت های بزرگ بوده است تغییر 
کرده و به بی��ان دیگر، قاعده بازی تغییر 
کرده اس��ت. وی یادآور شد: همه چیز در 
حال تغییر اس��ت و اهمی��ت زیادی دارد 
که سیاس��ت گذار، این تغییرات را بفهمد 
و بداند ک��ه چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
روش های تامین مالی نیز در حال تغییر 
اس��ت، افزود: انواع مدل های تامین مالی 
ک��ه از طری��ق ب��ازار بورس ایجاد ش��ده 
بود، روش هایی قدیم��ی بودند که تغییر 
رویک��رد در بازار بورس نی��ز در حال رخ 

دادن است. 

آیین امضای قرارداد ساخت بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی ایران به ظرفیت تولید 
600 م��گاوات برق، پس از س��خنان ضد 
ایرانی رئیس جمهوری آمریکا در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار 
ش��د. در این آیین »حمی��د بعیدی نژاد« 
س��فیر ای��ران در لن��دن و »الک��س چی 
ش��ولم« وزیر تج��ارت، ان��رژی و راهبرد 
صنعتی انگلیس حضور داش��تند. مجری 
این طرح که شرکت »کورکاس« انگلیس 
اس��ت، می گوید: این قرارداد بزرگ ترین 
همکاری صورت گرفته میان یک شرکت 
انگلیس��ی و ایران در پی لغو تحریم های 
بین الملل��ی علیه تهران )پ��س از اجرای 
برجام( به شمار می رود. براساس گزارش 
»فرصت ام��روز« از وزارت نیرو، قائم مقام 
وزیر نیرو در امور بین الملل و پش��تیبانی 
صنع��ت آب و برق در ای��ن ارتباط گفت: 
تفاهمنامه اولیه این توافقنامه بیس��ت و 
چهارم تیرماه 1395 در انگلیس با حضور 
معاون وقت وزیر نیرو به امضا رس��ید که 
پس از آن در جلس��ات متعدد با شرکت 
انگلیس��ی ب��ه امض��ای توافقنام��ه ای در 
مردادماه1396 منجر شد. علیرضا دائمی 
ادام��ه داد: این نیروگاه جزو چند نیروگاه 
خورشیدی بزرگ جهان با ظرفیتی بیش 
از 600 م��گاوات خواهد ب��ود که در نوع 
خود از نظر فناوری و میزان نصب ش��ده 
در جه��ان کم نظیر اس��ت. دائمی افزود: 
توافقنام��ه به گونه ای اس��ت ک��ه باید از 
نیروهای داخلی برای ساخت آن استفاده 
ش��ود و برآورد می ش��ود در این نیروگاه 
ب��رای یک ه��زار و 500 نف��ر به صورت 
مس��تقیم اش��تغال ایجاد ش��ود. قرارداد 
س��اخت بزرگ ترین نیروگاه خورش��یدی 
بخش خصوص��ی  ب��ا  حال��ی  در  ای��ران 
انگلیس��ی در لندن امضا شد که به گفته 

قائم مق��ام وزیر نیروی ایران، باید تا زمان 
پایان یافتن عملیات اجرایی نیروگاه، این 
ش��رکت دانش و فناوری س��اخت آن را 

انتقال داده باشد. 

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی 
ایران در سه سال آینده

قائم مق��ام امور بین المل��ل تأکید کرد 
براس��اس این تفاهمنامه قرار است ایران 
در 10 س��ال نخس��ت، برق تولیدی این 
نیروگاه را ب��ه صورت تضمینی خریداری 
کرده و در 10 س��ال دوم نیز قیمت برق 
براس��اس نرخ بازار ب��ورس انرژی تعیین 
ش��ود. وی ادامه داد: در ای��ن تفاهمنامه 
تأکید ش��ده اس��ت انگلیس باید در سه 
سال آینده این نیروگاه را به بهره برداری 
برساند که در این صورت بخش زیادی از 
تعهدات موجود در برنامه شش��م توسعه 
برای س��اخت س��االنه یک هزار مگاوات 
نیروگاه ه��ای ان��رژی نو انجام می ش��ود. 
دائمی گفت: قراردادهای مش��ابهی برای 
ش��رکت های داخلی در کشور وجود دارد 
و وزارت نی��رو آمادگی دارد به هر میزان 
که این شرکت ها درخواست دهند مجوز 

ساخت دهد. 

افزایش ظرفیت تولید برق دومین 
اقتصاد منطقه

ش��رکت کورکاس اعالم کرده اس��ت که 
ای��ران به عن��وان دومی��ن اقتص��اد منطقه 
متعه��د ش��ده ت��ا س��ال 2020 میالدی، 
ظرفیت تولید برق خود را به پنج گیگاوات 
افزایش  دهد. ازای��ن رو، زمانی که این طرح 
به پایان برس��د، ای��ران صاحب بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی جهان خواهد بود. پیش 
 از این، انجمن ملی س��ازندگان انرژی های 
خورش��یدی انگلی��س و وزارت نیرو ایران 
درب��اره س��اخت نی��روگاه خورش��یدی و 
کارخان��ه تولید صفحه های خورش��یدی و 
انتقال دانش نصب سیس��تم های مرتبط با 
انرژی های خورش��یدی در ایران، یادداشت 
تفاه��م همکاری امضا ک��رده بودند. رئیس 
هیأت مدیره انجمن ملی تولید و سازندگان 
انرژی های خورش��یدی انگلیس در همین 
زمین��ه به ایرنا گفته بود: ما با اس��تفاده از 
منابع مالی، فنی و سیاس��ی که در اختیار 
داری��م، درصددی��م طرح س��اخت نیروگاه 
خورش��یدی را با ظرفی��ت تولید یک هزار 
م��گاوات برق در ای��ران به اج��را بگذاریم. 
ب��ه گفته  رضا ش��یبانی، اعتبار اجرای این 
طرح قرار اس��ت با اس��تفاده از منابع مالی 

خارجی و جذب س��رمایه گذاری های خارج 
از ایران تأمین ش��ود. وی افزود: در بخش 
دوم ای��ن تفاهمنام��ه درصددی��م کارخانه 
تولید صفحه های خورش��یدی را با ظرفیت 
تولی��د 500 م��گاوات در س��ال به صورت 
مش��ارکتی با ش��رکت های ایرانی بسازیم. 
او ارزش اج��رای این ط��رح را 25 میلیون 
ی��ورو برآورد کرد. ش��یبانی اضافه کرد: در 
بخش س��وم ما می خواهیم تجربه ای را که 
تاکنون در انگلیس، آلمان، سوییس و هلند 
به دس��ت آورده ایم در قال��ب انتقال دانش 
در زمین��ه ارتقای کیفیت نص��ب به ایران 
منتق��ل کنیم. وی تأکید کرد این مس��ئله 
می تواند ب��رای دولت ای��ران درآمدزایی و 
اش��تغال زایی داشته باش��د و افزود: اکنون 
انگلی��س س��االنه رقمی ت��ا 7میلیون پوند 
باب��ت ص��دور مج��وز نصب سیس��تم های 
مرتبط با انرژی های خورشیدی روی سقف 
خانه ها درآمد کسب می کند. ازسال 2010 
می��الدی تاکنون نیز 35ه��زار نفر در این 
بخش مش��غول به کار ش��ده اند. یادداشت 
تفاه��م هم��کاری در زمین��ه بهره برداری 
از انرژی خورش��یدی بیس��ت و چهارم تیر 
1395 با حضور وزی��ر نیرو دولت یازدهم، 
میان وزارت نیرو و انجمن ملی س��ازندگان 
انرژی های خورشیدی انگلیس در لندن به 
امضا رس��ید. این یادداش��ت تفاهم توسط 
بهرام طاهری، مش��اور ارش��د وزی��ر نیرو 
و مدی��رکل دفت��ر محیط زیس��ت، ایمنی، 
بهداش��ت و امور اجتماع��ی وزارت نیروی 
ایران و رئی��س هیأت مدی��ره انجمن ملی 
تولید و س��ازندگان انرژی های خورشیدی 
انگلیس در لندن به امضا رس��ید. در زمان 
امضای این تفاهمنام��ه کاردار ایران، »لرد 
جورج بارکر« وزیر پیش��ین انرژی انگلیس 
و ش��ماری از مقام های انگلیسی نیز حضور 

داشتند. 

پیش شرط ایران برای ساخت نیروگاه خورشیدی با انگلیس

امضای بزرگ ترین قرارداد انگلیس و ایران بعد از برجام

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

تغییر نظام تقاضا در بازار مسکن
حمل و نقل ریلی

زیرساخت های جذب سرمایه خارجی 
در حوزه ریلی فراهم شده است

علیم یارمحمدی با اش��اره به وام 70 میلیون یورویی 
پاریس به تهران عنوان کرد که باید سرمایه های خارجی 
در همه حوزه ها جذب شود، البته در این مسیر نیاز است 
به اولویت ها و نیازهای کش��ور توجه شود؛ به نحوی که 
هر معاونت در وزارت راه و شهرس��ازی با سرمایه گذاران 
خارجی به تفاهم برسد. عضو کمیسیون عمران مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه الزم است زیرساخت 
سرمایه گذاری خارجی فراهم شود، گفت: به نظر می رسد 
زیرساخت ها برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه ناوگان 
حمل و نقل ریلی فراهم ش��ده اس��ت و این به نفع کشور 
تمام می ش��ود. وی با اشاره به فضای بعد از برجام عنوان 
کرد: بعد از اجرای توافق هسته ای بسیاری از کشورهای 
اروپایی خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، چرا که 
در ش��رایط نامناس��ب خاورمیانه، ایران تنها کشور امن 
برای سرمایه گذاری اس��ت، بنابراین باید از فضای پیش 
آمده بهترین استفاده را داشت. نماینده مردم زاهدان در 
مجل��س در گفت وگو با خانه ملت، با تأکید بر اینکه اگر 
از فضای پس��ابرجام استفاده نکنیم، بازنده خواهیم بود، 
اظهار داشت: پیشنهاد می شود که وزیر راه و شهرسازی 
برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف، رقابتی 
بی��ن معاون های خود ایجاد و بعد از جذب س��رمایه در 
حوزه راه، س��رمایه گذاران را به سمت ساخت مسکن در 
ایران هدایت کند. یارمحمدی در نهایت عملکرد وزارت 
راه و شهرس��ازی را در جذب سرمایه خارجی در فضای 
پسابرجام ارزیابی کرد و گفت: در حوزه هواپیما و ناوگان 
حمل و نقل ریلی سرمایه خارجی مناسبی جذب شد، اما 

انتظار ما بیش از این مقدار است. 

صادرات 900 میلیون دالری ایران 
به ترکیه در نیمه نخست امسال

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت 
و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ارزش صادرات 
و واردات بی��ن ای��ران و ترکیه گفت: در نیمه نخس��ت 
امسال 900 میلیون دالر کاالی غیرنفتی به ترکیه صادر 
و ی��ک میلیارد و 300 میلیون دالر از این کش��ور وارد 
کرده ایم. مجتبی خس��رو تاج روز پنجشنبه در بازدید 
از خ��ط ریلی رازی خوی افزود: طبق موافقت نامه امضا 
ش��ده بین ایران و ترکیه در سال 92، ترکیه 140 فقره 
از کاالهای صادراتی ایران اغلب ش��امل اقالم کشاورزی 
و ای��ران 125 فقره از کاالهای صادراتی ترکیه ش��امل 
اغلب تولیدات صنعتی را شامل تعرفه ترجیحی قرار داده 
است. وی با اشاره به ظرفیت مرز رازی اظهار کرد: خط 
ریلی رازی یک مسیر استراتژیک و مسیر ارتباط با اروپا 
است و باید خدمات ترمینالی جهت رفاه حال مسافران 
در مرز رازی توس��عه پیدا کند. براساس آمارهای اعالم 
ش��ده اتاق ایران، حجم تجارت ایران و ترکیه 14 تا 15 
میلیارد دالر است که در مذاکره های مقام های دو کشور، 
افزایش ارزش مبادالت به 30 میلیارد دالر برنامه ریزی 
شده اس��ت. ایران و ترکیه 550 کیلومتر مرز مشترک 
دارند و مرزهای س��رو، رازی و ب��ازرگان در آذربایجان 
غربی پایانه های مرزی دو کش��ور به شمار می روند. مرز 
رازی سومین مرز تجاری و زمینی ایران و ترکیه بوده و 

در 50کیلومتری خوی قرار دارد. 

واریز 3 میلیارد دالر به صندوق 
توسعه ملی در 3ماهه نخست سال

احمد دوست حسینی درباره وضعیت منابع صندوق 
توسعه ملی اظهار کرد که در سه ماه اول امسال حدود 
3 میلیارد دالر از محل منابع نفت و گاز به صندوق واریز 
ش��ده اس��ت. به گزارش »فرصت امروز« از پژوهشکده 
پولی و بانکی، رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
با بیان اینکه صندوق اجازه  سرمایه گذاری مستقیم در 
بازار و بخش های اقتص��ادی را ندارد، گفت: نمی توانیم 
مستقیما وارد عمل شویم و باید از طریق سیستم بانکی 
به فعاالن اقتصادی تس��هیالت پرداخت کنیم. وی در 
پاسخ به این سوال که گفته می شود صندوق طرح هایی 
را که بانک ها بررسی کرده و به صندوق برای تسهیالت 
ارائه می کنند مجددا بررسی می کند، تصریح کرد: طبق 
قانون بررسی توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و 
الزامات قانونی بر عهده بانک اس��ت. طرح برای بررسی 
ب��ه صندوق می آید و ضوابط را در مورد طرح ها کنترل 
می کند. دوس��ت حسینی تأکید کرد: برای مثال سقف 
تس��هیالت پرداختی به بنگاه های وابسته به موسسات 
عموم��ی غیردولتی 20درصد اس��ت، بنابراین صندوق 
به مس��ئولیت و وظایف خ��ود در قبال چنین مباحثی 
عمل می کند یا اینکه حداکثر سهم دولت در شرکت ها 
باید زیر 20درصد باش��د. اگر در محاسبات دقت نشده 
باش��د مشکل ایجاد می کند، بنابراین فقط این مباحث 
کنترل می شود. وی افزود: صندوق توسعه ملی به هیچ 
وجه توجیه اقتصادی طرح را بررس��ی نمی کند. رئیس 
هیأت عامل صندوق توس��عه ملی در مورد مس��دودی 
طرح هایی که از محل صندوق توس��عه ملی تسهیالت 
دریافت کرده اند، بیان داشت: از اول تأسیس صندوق تا 
پایان سال 95 بالغ بر 33میلیارد دالر مسدودی در نظر 

گرفته شده است. 

یادداشت

مسکن

ترغیب سرمایه گذاران خارجی در 
صنعت پتروشیمی با دیپلماسی نفتی

نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی باید ارزیابی 
ش��ود و این صنع��ت از بخش خصوصی هم در این 
زمینه حمایت کند. به نظر می رس��د با دیپلماسی 
نفت��ی فوق العاده ای می توان نس��بت ب��ه جذب و 
ترغیب سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی اقدام 
کرد. یکی از امتیازات ایران صنعت پتروش��یمی و 
فرآورده های آن اس��ت. در یک مقطعی در صنعت 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی حرکات بس��یار خوب و 
کارهای زیرس��اختی مهمی اتفاق افتاد و همچنین 
راه اندازی خط پلی اتیلن مزیت  نس��بی محصوالت 
پتروشیمی و پاالیشگاهی را به طور نسبی در ایران 
در مقایس��ه با کش��ورهای همس��ایه ارتقا بخشید. 
بع��د از اجرای اصل 44 قانون اساس��ی متاس��فانه 
به دلیل عدم رعایت نکات کارشناس��ی و نیز عدم 
توج��ه به مولفه های حاکمیتی به یک باره مجموعه 
پاالیشگاه های پتروشیمی و زیرساخت ها یا واگذار 
شده یا مش��غول واگذاری هس��تند، به طوری که 
در حال حاضر ش��رکت ملی پتروش��یمی ایران به 
لحاظ س��اختاری و مجموع��ه  مولفه هایی که باید 
ب��رای اعمال حاکمی��ت در اختی��ار وزارت نفت و 
شرکت ملی پتروشیمی باش��د، در چارچوب اصل 
44 و عدم توجه جدی به مسائل حاکمیتی واگذار 
ش��ده و در حال حاضر این ش��رکت ب��ه یک اداره 
تبدیل ش��ده تا اینکه بخواهد در تراز شرکت ملی 
پتروشیمی فعالیت کند و این بزرگ ترین نقیصه ای 
اس��ت که در مجموعه واگذاری ها انجام شده است. 
گام بع��دی بای��د حمایت از صنعت پتروش��یمی و 
محصوالت آن باش��د که بر همی��ن مبنا در برنامه 
شش��م توسعه احکام تکلیفی مشخص و پیش بینی 
شده که برای تحقق برنامه های صنعت پتروشیمی 
حداق��ل ب��ه 50 میلیارد دالر س��رمایه نیاز اس��ت 
ک��ه طبیعتا تخصیص ای��ن میزان باید ب��ا اتکا به 
استفاده از سرمایه های خارجی، جذب سرمایه های 
خارج��ی و دعوت از ش��رکت های س��رمایه گذاری 
باشد، البته بخش��ی از این منابع هم باید با اتکا به 
منابع داخلی کش��ور فراهم شود. تامین این میزان 
اعتب��ار برای ارتقای س��طح صنعت پتروش��یمی و 
وضعیت موجود آن در کش��ور نی��از دارد به اینکه 
وزارت نفت و ش��رکت ملی پتروش��یمی نسبت به 
ساختار خود توجه جدی داشته باشند و اعمال بعد 
حاکمیت��ی و نظارتی خ��ود را در چارچوب قوانین 
تقویت کنند. با ساختار جدید نمی توان مولفه های 
حاکمیتی و نظارتی را از ش��رکت ملی پتروشیمی 
موجود انتظار داش��ت، از سوی دیگر با دیپلماسی 
نفت��ی فوق العاده ای می توان ش��رکت های خارجی 
را ترغی��ب به س��رمایه گذاری در ایران کرد. بخش 
خصوص��ی در صنعت پتروش��یمی در حال فعالیت 
اس��ت، اما باید یک بار دیگر آسیب شناس��ی شده 
و نق��اط قوت و ضع��ف آنها ارزیابی ش��ود، ضمن 
اینکه رویکرد ش��رکت ملی پتروش��یمی ایران باید 
در چارچوب حمایت از بخش خصوصی در صنعت 

پتروشیمی باشد. 
منبع: ایسنا

سراب رشد صنعت ساختمان
ساخت و ساز رونق گرفت؟ 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان گفت تنها به 
دلیل فشار انباشته تقاضا امکان دارد در ماه های آتی 

با رشد صنعت ساختمان رو به رو شویم.
 ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
در گفت و گو ب��ا خبرگزاری خبرآنالی��ن گفت: »با 
توجه به گزارش های رس��می مراکز آماری کشور، 
رش��د صنعت ساختمانی منفی بوده است. در واقع 
روندی افزایشی در ساخت و س��از نداشته ایم. شاید 
در مقطعی، نسبت به ماه گذشته رشد بیشتری به 
ثبت رس��یده باشد، اما این طور نیست که در سال 
جاری با رش��د صنعت ساختمانی در کشور رو به رو 
باشیم.« او ادامه داد: »به همین دلیل هم نمی توان 
پیش بینی کرد که در نیمه دوم سال، رشد صنعت 
ساختمان چگونه خواهد بود. رشد در حالتی پیش 
می آی��د که برای آن برنامه ری��زی صورت گرفته یا 
تغییراتی در برنامه ها ایجاد شده باشد.« به گزارش 
خبرآنالی��ن، عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان 
افزود: »اگر به صورت گذش��ته خودبه خود بخواهد 
این رش��د اتفاق بیفتد تنها به دلیل فش��ار انباشته 
تقاضا می تواند رشد ایجاد شود.« رهبر عنوان کرد: 
»چندین سال است که با رکود مواجه هستیم و در 
همین حال کس��انی که منتظر تغییرات در قیمت 
مسکن هس��تند، اگر شاهد باشند که تغییری فعال 
پیش نمی آید شاید مجدد برای خرید اقدام کنند.« 
او بیان ک��رد: »برای رونق در بخش ساخت و س��از 
و خروج از رکود مس��کن الزم است طرح هایی که 
ارائه شده، به س��رعت اجرایی شود تا شاهد تغییر 

در صنعت ساختمان باشیم.«

علی ادیانی
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس

تجارت

اقتصاد کالن



رئی��س کل بان��ک مرک��زی در 
اجالس کش��ورهای عضو سازمان 
 )OIC( اس��المی   همکاری های 
در ترکیه تأکید کرد که سیس��تم 
مبادالت  تسهیل کننده  ربا،  بدون 

مالی است. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت امروز« 
از بانک مرکزی، ولی اهلل سیف در 
س��خنرانی خود در این اجالس با 
اش��اره به ظرفیت ه��ای بانکداری 
بهتر  اس��المی گف��ت: عملک��رد 
مواجهه  در  اس��المی  بانک ه��ای 
با بح��ران اخی��ر جهان��ی، توجه 
بس��یاری را به س��مت چگونگی 
و س��ازوکار این ن��وع از بانکداری 
جلب کرده است، چراکه سیستم 
بدون رب��ا در بانکداری اس��المی 
ی��ک محافظ  به عنوان  می توان��د 
برای تسهیل مبادالت مالی عمل 
ک��رده و از ریس��ک های ش��دید 

جلوگیری کند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه و 
الزم  پیش ش��رط  مالی،  تعمی��ق 
برای دس��تیابی به رشد اقتصادی 
اس��ت، ادامه داد: نظام های مالی 
ب��ا کارکردهای��ی نظی��ر کس��ب 
اطالع��ات در م��ورد فرصت های 
ب��ر  نظ��ارت  س��رمایه گذاری، 
س��رمایه گذاری ها، توزیع ریسک، 
تجمی��ع پس اندازه��ا و همچنین 
تس��هیل مبادله کاالها و خدمات 
باعث کاهش هزینه های معامالتی 
و بهب��ود تخصی��ص مناب��ع و در 

نهایت رشد اقتصادی می شوند. 
س��یف افزود: سیاس��ت گذاران 
پول��ی و مالی و بانک های مرکزی 
به مقوله توس��عه و تعمیق مالی و 
استفاده از ظرفیت های موجود در 
این حوزه به منظور تقویت رش��د 

اقتص��ادی، توجه وی��ژه ای دارند 
و برگ��زاری اج��الس بانک ه��ای 
مرکزی و مقامات پولی کشورهای 
اس��المی و حض��ور کارشناس��ان 
و صاحب نظ��ران مال��ی می تواند 
فرصتی مغتنم برای طرح مباحث 
فنی و رفع مشکالت موجود باشد. 
او گف��ت: اگرچه توس��عه مالی 
نقش پررنگی را در تقویت تأمین 
مالی و دستیابی کشورها به رشد 
اقتصادی مناسب ایفا کرده است، 
لیکن تجرب��ه بحران های مالی در 
دو دهه گذشته به خوبی گواه این 
اس��ت که توجه صرف به توس��عه 
نظام مالی و غفلت از ریسک های 
موج��ود در این زمین��ه، می تواند 
منج��ر به بی ثبات��ی در نظام های 
مالی و س��رایت بح��ران از بخش 
مالی به بخش واقعی و به تبع آن 
اجتماعی  مالی،  هزینه های  ایجاد 

و سیاسی زیادی شود. 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح 

کرد: پس از وقوع بحران های مالی 
جهانی، بانک ه��ای مرکزی عالوه 
ب��ر حفظ ثب��ات پول��ی و کنترل 
ت��ورم، در ایف��ای ماموریت ه��ای 
خود، ب��ر پایش تحوالت بازارهای 
مالی و حفظ ثب��ات مالی تمرکز 
ویژه ای داش��ته اند. از سوی دیگر، 
تجربه بحران مالی جهانی س��ال 
افزای��ش چش��مگیر  ب��ه   ۲۰۰۸
قوانین و مق��ررات در حوزه مالی 

و پولی منجر شده است. 
وی افزود: نتیج��ه این رویکرد 
از طری��ق افزای��ش هزینه تجهیز 
س��رمایه بانک ها، کاه��ش دامنه 
فعالیت و حذف خدمات با ریسک 
باالت��ر بانک ها، به ش��کل کاهش 
بزرگ  بانک ه��ای  خدمات ده��ی 
در بازاره��ای کوچ��ک و نوظهور 
نمود داش��ته است؛ به بیان دیگر، 
برقراری مقررات س��خت گیرانه با 
هدف ایج��اد ثب��ات در بازارهای 
ش��کل گیری  باع��ث  مال��ی 

رون��د نگران کنن��ده ای ب��ه ن��ام 
 )de-risking( ری��سک زدایی  
بانک ها شده که به معنای کاهش 
یا حذف روابط بانک های بزرگ با 
بانک ه��ای کوچک و کش��ورهای 
در ح��ال توس��عه اس��ت. حت��ی 
اگ��ر به اص��الح این رویک��رد در 
بلندم��دت امیدوار باش��یم، لیکن 
در میان مدت هزینه آن به صورت 
کاهش س��طح دسترسی به نظام 
مالی توسط کش��ورهای در حال 

توسعه پرداخت می شود. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
ادام��ه داد: با توجه ب��ه تهدیدات 
و بی ثبات��ی جریان��ات مال��ی در 
بین الملل��ی  مال��ی  بازاره��ای 
توس��عه یافته،  اقتصادهای  به ویژه 
تقویت روابط مال��ی چند جانبه و 
منطقه ای می توان��د به عنوان یک 
تأمین  مناس��ب جهت  استراتژی 
مالی پایدار و دس��تیابی به رش��د 
اقتص��ادی باال و پایدار در س��طح 

مل��ی و منطقه ای مورد توجه قرار 
گی��رد. در چنین ش��رایطی نقش 
کشورهای عضو سازمان همکاری 
اس��المی به عنوان دومین سازمان 
بزرگ بین الدول  )بعد از سازمان 
ملل متحد( جهت برقراری روابط 
مال��ی ق��وی و پای��دار از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 
س��یف گفت: دس��تیابی به این 
مهم با توجه به مشترکات فراوان 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اقتصادی 
و موقعی��ت مناس��ب جغرافیایی 
امکان پذی��ر  عض��و  کش��ورهای 
ب��وده و می توان��د افزایش جریان 
و س��رمایه گذاری های  مب��ادالت 
بی��ن  کش��ورهای مزب��ور را ب��ه 
دنبال داش��ته باش��د. روابط مالی 
فیمابین می تواند از طریق توسعه 
همکاره��ای مال��ی و اقتص��ادی 
دو ی��ا چن��د جانب��ه، گس��ترش 
روابط تج��اری، ارتقای نظام های 
پرداخت، ایج��اد نهادهای مالی و 
بانکی مشترک و نظایر آن تقویت 

شود. 
س��یف افزود: سیستم بدون ربا 
بانک��داری اس��المی می تواند  در 
به عنوان یک محافظ برای تسهیل 
مب��ادالت مالی عمل ک��رده و از 
ریسک های شدید جلوگیری کند. 
تمرکز بانک های اسالمی بر تأمین 
مال��ی فعالیت های بخ��ش واقعی 
اقتص��اد و اتکای کمت��ر به درآمد 
حاص��ل از س��هام و اوراق بهادار، 
عل��ت آس��یب پذیری کمت��ر این 
بانک ها در مقایس��ه ب��ا بانکداری 
متعارف ب��وده و همین امر باعث 
ش��ده بی ثباتی مال��ی اخیر تأثیر 
مح��دودی بر بانک های اس��المی 

داشته باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی در اجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی )OIC( مطرح کرد

سیستم بدون ربا، تسهیل کننده مبادالت مالی پیام مدیرعامل بانک دی به 
مناسبت هفته دفاع مقدس

مدیرعامل بانک دی به مناس��بت هفته دفاع مقدس در 
پیامی ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا،  جانبازان و 
آزادگان هش��ت س��ال دفاع مقدس، نتیجه رش��ادت ها و 
ایثارگری های این عزیزان را امنیت و سرافزاری امروز ایران 
اسالمی دانست.  به گزارش اداره روابط عمومی بانک دی، 
متن پیام محمدرضا قربانی به این شرح است: » دوران دفاع 
مقدس برگ زرینی در تاریخ کشورمان است که آموزه ها و 
پیام های ارزشمند آن همچون گنجینه ای گرانبها در تمامی 
عرصه های سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و حتی زندگی 
ش��خصی یکایک مردم ایران زمین راهگشاست و می توان 
از آن بهره برد.  جنگ هش��ت س��اله ای که بر مردم صبور، 
مومن و مقاوم ما تحمیل ش��د و غرور ناش��ی از این دفاع 
ش��رافتمندانه و مقدس، عصر ما را به میراثی گرانسنگ و 
جاویدان مبدل کرد و صیانت از دستاوردی چنین ارزشمند 
ضامن پایداری نظام مقدس جمهوری اسالمی و کشور عزیز 
ما ایران خواهد بود. رسالت همه دستگاه ها برای شناساندن 
دفاع مقدس به عنوان یک امر فرهنگی س��نگین اس��ت و 
دفاع مقدس نباید فقط به عنوان یک حادثه شکوهمند در 
ذهن ها باشد، بلکه باید ثمره آن در مدیریت کشور استفاده 
ش��ود.  اینجانب و همکاران ارزش آفرینم در خانواده بزرگ 
بانک دی بر خود مباهات می نماییم که افتخار خدمت در 
مجموع��ه ای را داریم که جای جایش عطرآگین به حضور 
ایثارگران، آزادگان و یادگاران شهداست و وظیفه ما خدمت 
به این عزیزان و بزرگواران است و در سی و هفتمین سالروز 
این واقعه بار دیگر با آرمان های حضرت امام )ره( و شهدای 
مطه��ر جنگ تحمیلی پیمان می بندیم که راه ش��ان را در 
س��نگر های گوناگون به ویژه سنگر اقتصادی ادامه دهیم و 
تمام تالش خود را برای پیروزی و سرافرازی ایران اسالمی 

به کار گیریم.«

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد
شرایط استفاده از فاینانس چین

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد فاینانس 
جدید چین به شرکت های دولتی و خصوصی ایرانی تعلق 
می گیرد و از هم اکنون قابل اس��تفاده اس��ت.  به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، علی صالح آبادی با 
اعالم این مطلب افزود: متقاضیان استفاده از این تسهیالت 
باید طرح های شان دارای توجیه فنی و اقتصادی الزم باشد 

و توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند. 
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خبرنــامه

 ساعات کار بانک پاسارگاد
در شش ماهه دوم سال اعالم شد

 بانک پاس��ارگاد، س��اعات کار واحدهای ستادی و 
شعبه های خود را در شش ماهه دوم سال اعالم کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، کلیه شعبه های 
ای��ن بانک در ته��ران، الب��رز و همچنین ش��هرهای 
مش��هد، اصفهان، تبریز و ش��یراز در روزهای شنبه تا 
چهارشنبه، از س��اعت ۸ صبح الی 16 بعدازظهر و در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی 13 بعدازظهر 
کلیه خدمات و بانکی را به مش��تریان ارائه می دهند.  
شعبه های بانک در سایر شهرها و استان ها به استثنای 
شعبه های ستاره یزد، کیش و قشم در روزهای شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت7:3۰ الی 13:3۰ در باجه صبح و از 
ساعت 16 الی 1۸ در باجه عصر آماده خدمات دهی به 
هم میهنان هستند. این شعبه ها در روزهای پنجشنبه 
نیز از س��اعت 7:3۰ صبح تا 13 بعدازظهر در خدمت 

هموطنان گرامی هستند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۸9۲دالر آمریکا

4.6۸۸یورو اروپا

5.۲63پوند انگلیس

1.۰71درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

519.5۰۰مثقال طال

119.35۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.197.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲36.1۰۰سکه طرح جدید

634.۰۰۰نیم سکه

35۲.۰۰۰ربع سکه

۲47.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
جری��ان  در  ته��ران  به��ادار 
معام��ات هفته گذش��ته با ثبت 
 رش��د ۲۳۰۸ واح��دی در ارتفاع
 ۸۵ ه��زار و ۸۳۱ واح��د ق��رار 
معام��ات  جری��ان  در  گرف��ت. 
آخری��ن هفته تابس��تان امس��ال 
در م��دت ۵ روز معاماتی تعداد 
اوراق  ان��واع  میلی��ون   ۵9۰6
و ه��زار   ۱۱ ارزش  ب��ه   به��ادار 

 79۳ میلی��ارد ری��ال در بی��ش 
م��ورد  دفع��ه  ه��زار   ۲۵9 از 
 معامل��ه قرار گرف��ت و به ترتیب 
و افزای��ش  درص��د   ۱4۸ و   ۳4 
 ۳۱ درصد کاهش را نشان می دهد. 
 ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تعداد 
۵۰ میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در 
بورس ته��ران به ارزش کل بیش 
از ۵۲۰ میلی��ارد ری��ال در ای��ن 
مدت م��ورد معامله ق��رار گرفت 
که ب��ه ترتیب با ۳9 و ۳7 درصد 
اف��ت همراه ش��د. ش��اخص کل 
ب��ورس در پای��ان معامات هفته 
منتهی به ۳۱ش��هریور امسال با 
افزایش معادل ۲.۸ درصد رش��د 
یافت. ش��اخص ب��ازار اول هم در 
این مدت با ۱76۲ واحد افزایش 
به رقم ۵99۰6 واحد و ش��اخص 
ب��ازار دوم با 4۲۵۲ واحد افزایش 
به عدد ۱۸۸ ه��زار و ۳7۰ واحد 
رس��یدند که به ترتیب با ۳.۰۳۱ 
و ۲.۳۱ درص��د افزای��ش مواجه 

شدند. 

عوامل رشد شاخص کل در 
هفته های اخیر

پیرامون رش��د ش��اخص کل 
در هفته ه��ای اخی��ر می ت��وان 
عوام��ل مختلفی را برش��مرد. با 
توجه به اینکه بازار سهام ایران 
کامودیتی محور اس��ت، رش��د 
قیمت این مواد در سطح جهانی 
تأثیر مستقیمی بر بورس تهران 
به همراه داش��ته اس��ت و بدین 
ترتیب اثر مثبتی بر گزارش های 
ش��رکت ها بر ج��ای می گذارد. 
ب��ر ای��ن اس��اس رش��د قیمت 
کامودیتی ه��ا از جمله مواد پایه 
بازارهای جهانی  و معدنی ها در 
از دالیل عمده رش��د تابستانی 
شاخص کل بورس و رونق نسبی 
بازار سهام در این مدت است. از 
س��وی دیگر گزارش های مثبت 
گروه های بورسی نیز یکی دیگر 

از عوامل مؤثر در بهبود شرایط 
بازار سهام در این روزها است و 
با انتشار گزارش های شش ماهه 
ش��رکت ها می توان انتظار تداوم 
بهب��ود رون��د مثبت ب��ورس را 
داشت. همچنین رسیدن قیمت 
سهام ش��رکت ها به کف قیمتی 
یک��ی دیگ��ر از دالی��ل تحرک 
نقدینگی در بازار س��هام است. 
بر این اس��اس س��رمایه گذارانی 
که طی روزهای گذش��ته اقدام 
ب��ه خرید س��هام کردند، س��ود 

مناسبی را کسب کرده اند. 

بازدهی بیش از 9 درصدی 
آیفکس از آغاز سال 

آخرین ماه نیمه نخس��ت سال 
ج��اری از پررویدادترین ماه های 
س��ال 96 در فرابورس ایران بود 
اولیه س��هام ش��رکت  که عرضه 
هتل پارس��یان کوثر، عرضه اولیه 
اسناد خزانه اسامی در نمادهای 
س��خاب ۲ ت��ا 6، پذیره نویس��ی 
جسورانه  صندوق های  واحدهای 
توس��عه فناوری آرمان��ی در بازار 
سوم و گشایش نماد اوراق اجاره 
دولت��ی واجد ش��رایط خاص در 
نم��اد  »اج��اد۳« از جمل��ه این 
رویداده��ا ب��ود. در ش��هریورماه 
امس��ال عاوه بر عرضه اولیه ۱۵ 
درص��د از س��هام ش��رکت هتل 
بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 
در ای��ن ماه، ش��اهد ورود دوباره 
اسناد خزانه اسامی در نمادهای 

س��خاب ۲ تا 7 به بازار س��رمایه 
بودیم که س��خاب های ۲ تا 6 در 
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس 
عرضه ش��د و  »سخاب7« نیز در 
ص��ف عرض��ه ق��رار دارد. اوراق 
س��خاب که در بازارهای خارج از 
بورس معامله می شد مشکاتی را 
ب��ه وجود آورده بود که به منظور 
مدیری��ت این بازار غیررس��می و 
غیر شفاف  معامات  از  پیشگیری 
و نرخ ه��ای س��ودهای نجوم��ی 
تصمیم بر آن شد دوباره در بازار 
فرابورس پذیرش و عرضه ش��ود. 
در آخرین روز کاری ش��هریورماه 
نیز برای نخس��تین ب��ار در بازار 
س��رمایه اوراق اج��اره دولت در 
نم��اد  »اج��اد۳« با نرخ ش��ناور 
در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مالی 
فراب��ورس گش��ایش یاف��ت و با 
مبلغ ۸۰ هزار و ۵۰۰ ریال کشف 
 قیمت ش��د. تع��داد ای��ن اوراق
  ۲۰ میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش

 ۲۰ هزار میلیارد ریال بود. نکته 
جالب در خص��وص اوراق با نرخ 
ش��ناور این اس��ت که این اوراق 
بهادار مصون از تغییرات نرخ بهره 
و مق��اوم در برابر ت��ورم یا رکود 
اقتصادی است، به این ترتیب که 
ن��رخ اوراق در زمان تورم افزایش 
و هنگام رک��ود کاهش می یابد و 
ش��اخص تورم یا شاخص قیمت 
مقیاس��ی  می تواند  مصرف کننده 
جهت تعیین نرخ این اوراق باشد. 
از رویداده��ای دیگر م��اه جاری 

عرضه عمده ۲۲.9درصد از سهام 
مدیریت��ی غیرکنترل��ی ش��رکت 
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه 
در بازار اول بود که ارزش کل این 
معامله بر 4۲۰ میلیارد ریال بالغ 
ش��د. همچنین خبر عرضه اولیه 
س��هام ش��رکت تولید و صادرات 
ریشمک در نخستین روز مهرماه 
از خبرهای مه��م روزهای پایانی 

ماه جاری بود. 

بازدهی 9 درصدی آیفکس 
از آغاز سال

شاخص کل فرابورس ایران با 
بیش از ۲ درصد تغییر نس��بت 
به ماه گذشته و قرار گرفتن در 
ارتف��اع 9۵7 واحدی در آخرین 
روز کاری ش��هریورماه توانست 
بازدهی خود را از ابتدای س��ال 
ب��ه 9.4 درصد برس��اند. در ۲۰ 
روز معاماتی ماهی که پش��ت 
س��ر گذاش��تیم به طور میانگین 
روزان��ه ۲4۸ میلی��ون ورقه به 
ارزش یک هزار و 9۱۳ میلیارد 
ریال مورد دادوستد قرار گرفته 
اس��ت که روز هفتم شهریورماه 
با 6۱۲ میلیون ورقه، بیش��ترین 
حجم و روز بیست وهش��تم این 
ماه ب��ا بیش از ۳ ه��زار و 4۰۰ 
میلی��ارد ریال بیش��ترین ارزش 
مبادالت��ی را در ط��ول م��اه به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت. در 
مجموع ماه جاری در مقایس��ه 
با شهریورماه 9۵ درحالی  ارزش 

مبادالت ۳۱درصد افزایش یافته 
اس��ت که به همین مقدار حجم 
مبادالت با کاهش مواجه ش��ده 
اس��ت. در همی��ن ح��ال تعداد 
مبادالت شهریورماه سال جاری 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته ۸۲ درصد رشد داشته 
و بدین ترتیب در س��ومین ماه 
تابس��تان امسال، 4 هزار و 9۵9 
میلی��ون ورقه به��ادار به ارزش 
۳۸ ه��زار و ۲۵4 میلیارد ریال 
در بازاره��ای نه گان��ه فرابورس 
ایران دس��ت به دست شده که 
در 796 ه��زار نوب��ت معاماتی 
جابه جا ش��ده است. در مجموع 
بازاره��ای اول و دوم نیز ۲ هزار 
و 77۲ میلیون س��هم به ارزش 
بال��غ ب��ر ۸ هزار میلی��ارد ریال 
می��ان س��هامداران نقل وانتقال 
یافت که ب��ازار اول نس��بت به 
شهریورماه 9۵ با کاهش و بازار 
دوم ب��ا افزایش حج��م و ارزش 
مبادالتی روبه رو شده است. در 
تابلوهای معاماتی بازار پایه نیز 
یک هزار و 7۸9 میلیون س��هم 
دس��ت به دست ش��د که ارزش 
ای��ن مبادالت بر ۳ هزار میلیارد 

ریال بالغ شد. 

آمار سبز دادوستدهای 
آخرین هفته کاری تابستان

فعاالن ب��ازار در آخرین هفته 
 9۸7 تابس��تان  فص��ل  کاری 
میلیون ورقه بهادار را به ارزش 
۱۲ ه��زار و ۱9۳ میلیارد ریال 
مورد دادوس��تد ق��رار دادند که 
افزای��ش ۱۰۰درص��دی ارزش 
و رش��د ۳4درصدی حجم این 
معام��ات و همچنین معامات 
بازاره��ای  تمام��ی  مثب��ت در 
فراب��ورس هفت��ه س��بزی را به 
بدی��ن  اس��ت.  آورده  ارمغ��ان 
ترتی��ب در تمام��ی بازاره��ای 
فرابورس شاهد افزایش حجم و 
ارزش مبادالتی نسبت به هفته 
گذشته بودیم. در بازارهای اول 
و دوم 46۲ میلی��ون س��هم به 
ارزش نزدی��ک به ی��ک هزار و 
4۰۰ میلیارد ریال مبادله ش��د 
و در س��ه تابل��و معاماتی بازار 
پای��ه نی��ز 4۱۵ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 7۰۳ میلی��ارد ریال 
تغیی��ر مالکیت یافت. در نهایت 
شاخص کل فرابورس در ارتفاع 
دادوس��تدهای  واح��دی   9۵7
س��ه ماهه تابس��تان را خاتم��ه 
بخش��ید و ب��ه اس��تقبال فصل 

جدیدی رفت. 

صعود 2هزار پله ای شاخص کل در هفته پایانی تابستان

بورس تهران سبزپوش به استقبال پاییز رفت

ش��اخص کل ب��ورس در هفته ای که 
گذش��ت ب��ا ۲.7درصد رش��د ب��ه عدد 
روز  هش��ت  ب��ورس  رس��ید.   ۸۵.۸۳۲
کاری م��داوم مثبت ب��وده و رقم فعلی 
شاخص نیز در سه س��ال و نیم گذشته 
بی سابقه اس��ت و هر دو اتفاق های مهم 
بازار سرمایه به ش��مار می  آیند. بازدهی 

ش��اخص بورس از ابتدای س��ال تاکنون 
۱۱درص��د ب��وده که ب��ا بازده��ی اوراق 
کم ریس��ک در همین دوره زمانی برابری 
می کند. نتیجه این مقایس��ه برای بورس 
بس��یار مهم اس��ت چون در س��ه سال 
گذش��ته تقریباً همیش��ه ت��رازو به نفع 
می کرد.  سنگینی  کم ریسک  تر  بازار های 
می ت��وان دالیل زی��ادی را برای رش��د 
ش��اخص عنوان کرد. انتظار گزارش��ات 
مثبت عملکرد ش��رکت ها در شش ماهه 
اول س��ال که ح��دودا از دو هفته دیگر 

منتش��ر می  شود، رش��د آرام نرخ دالر و 
احتم��ال ادامه دار بودن آن در نیمه دوم 
س��ال، تعدیل رش��د نرخ تورم در دولت 
جدید، تثبیت قیمت های جهانی و پایدار 
بودن آن پس از رشدی که داشتند، پایان 
فصل تس��ویه اعتبارات که ش��هریور ماه 
تکنیکال��ی  س��قف  شکس��تن  و  ب��وده 
۳.۵ ساله شاخص از دالیل رشد شاخص 
به حساب می  آیند. مهم ترین دلیل رشد 
بازار، فشار بانک مرکزی بر اجرای دقیق 
نرخ س��ود بانک ها روی سقف ۱۵درصد 

اس��ت. از نظر تکنیکالی، مقاومت مهمی 
پیش روی ش��اخص نیست و پیش بینی 
می شود که در آینده نزدیک شاخص به 
محدوده 9۰ هزار واحد برسد. با توجه به 
اینکه در حال حاضر در بازار های موازی 
مثل مسکن، طا، س��پرده های بانکی و 
در س��ایر بازار های کش��ور اتفاق و اقبال 
خاصی وجود ندارد، پیش بینی می ش��ود 
در نیمه دوم س��ال هم کم��اکان اقبال 

سرمایه گذاران به بورس زیاد باشد. 
منبع: سنا

وضعی��ت ب��ورس یک��ی از مولفه های 
اقتص��ادی اس��ت ک��ه بیانگ��ر وضعیت 
اقتصادی کش��ور ب��وده و به طور طبیعی 
متاث��ر از اج��رای سیاس��ت ها و اقدامات 
اقتصادی اس��ت. عزم بانک مرکزی برای 

کاهش نرخ س��ود بانک��ی به طور طبیعی 
بازاره��ای م��وازی در اقتصاد کش��ور را 
تح��ت تأثیر ق��رار می ده��د و پیش بینی 
می شود اگر سیاست متناسب سازی نرخ 
س��ود بانکی با نرخ تورم پیگیری شود و 
اقدامات تکمیلی دیگر در راستای تقویت 
بازار س��رمایه انج��ام ش��ود روند جذب 
نقدینگ��ی در بازار س��رمایه ادام��ه  یابد. 
ب��رای رونق ب��ازار س��رمایه، کاهش نرخ 

س��ود بانکی به تنهایی کارس��از نیست، 
بنابراین باید سیاس��ت ض��د رکودی در 
اقتصاد همچنان پیگیری ش��ود. هنر تیم 
اقتص��ادی دولت این اس��ت ک��ه بعد از 
متناسب س��ازی نرخ س��ود بانکی با نرخ 
تورم، ش��رایطی را در اقتصاد فراهم کنند 
که نقدینگی ها به جای س��وق به س��وی 
بازار دالل��ی کاذب به بخش مولد اقتصاد 
سوق داده شود. توجه به میزان نرخ سود 

اوراق مشارکت و همچنین منطقی سازی 
نرخ خوراک پتروش��یمی ها نیز در رونق 
بازار بورس تأثیرگذار است. در هر صورت 
اینکه ش��اخص بورس به ب��االی رقم ۸۵ 
هزار واحد رس��یده، نکت��ه امیدوار کننده 
است و باید تیم اقتصادی دولت دوازدهم 
برنامه های حمایتی خود را از بورس ادامه 

دهد. 
منبع: خانه ملت

رشد ادامه دار بازار سرمایه در نیمه دوم سال

تقویت بازار سرمایه، مانع جدی رونق بازار سوداگری

خبر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: 
680 هزار نفر در کشور از اوراق 

تسهیالت مسکن استفاده کرده اند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت که تاکنون 
6۸۰ هزار نفر در کش��ور از اوراق تسهیات مسکن به 
ارزش کل ۳۲۰هزار میلیارد ریال برای خرید مس��کن 
یا سرمایه گذاری در این بخش استفاده کرده اند و قرار 
اس��ت س��ایر بانک ها نیز از این امکان بهره مند شوند. 
شاپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
روز پنجش��نبه ۳۰ شهریورماه، در مراسم افتتاح مرکز 
توسعه کارآفرینی بانک مسکن گفت: امروزه در جهان، 
نظام قیمت گذاری از تعیین ارزش برای منابع طبیعی 
به قیمت گذاری تکنولوژی پرداخته اس��ت. سخنگوی 
س��ازمان ب��ورس اف��زود: آنچه قیمت واقع��ی و ارزش 
ش��رکت های نس��ل نوین در جهان را تعیین می کند، 
تکنولوژی اس��ت و س��رمایه گذاران برای دستیابی به 
مدل های پر رشد و پرسود باید از مسیر تکنولوژی عبور 
کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
در بخش مس��کن، طراحی ابزارهای تامین مالی، یک 
تخصص باال نیاز دارد، گفت: بخش مسکن در سال های 
اخیر توانس��ته تا حدودی از ظرفیت بازار سرمایه برای 
تامین مالی استفاده کند اما این میزان استفاده، ناکافی 
بوده است. محمدی تاکید کرد: مرکز توسعه کارآفرینی 
بانک مس��کن می تواند در زمینه تکنولوژی های نوین 
ساخت و س��از و چگونگی پایین آوردن س��هم زمین از 
قیمت تمام ش��ده ساخت مس��کن، ایده پردازی کند و 
راهکار ارائه دهد. س��خنگوی شورای عالی بورس ادامه 
داد: در بحث بازار »رهن ثانویه« نیز اگرچه سال گذشته 
۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهن منتشر شد و امسال نیز 
قرار شده ۱۰هزار میلیارد ریال دیگر از همین اوراق بعد 
از اخذ مجوز نهایی توسط بانک مسکن از بانک مرکزی 
منتشر شود، اما این ارقام، ریز و ناچیز محسوب می شود 
و برای تامین مالی موثر بخش مس��کن باید ابعاد بازار 
رهن ثانویه، گس��ترش پیدا کند. رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه آمادگی 
دارد برای انتشار منظم و مستمر اوراق رهنی، همه نوع 
حمایت الزم را به عمل آورد، تصریح کرد: اوراق بهادار 
صرفا برای تامین مالی اس��تفاده نمی شود، بلکه بانک 
مس��کن می تواند برای آنکه هزینه تامین مالی خود را 

کاهش دهد، از این اوراق بهره ببرد. 

اول مهر؛ عرضه اولیه 10درصد از 
سهام  »دریشمک«

بیست و ششمین نشس��ت خبری »یک دیدار، یک 
عرضه« در فرابورس ایران به بررس��ی وضعیت شرکت 
تولید و صادرات ریش��مک که ش��نبه هفت��ه آتی در 
ب��ازار دوم فراب��ورس عرضه اولیه می ش��ود اختصاص 
یافت. مبینا بنی اس��دی، مدیر روابط عمومی فرابورس 
در ابتدای این نشس��ت خبری به عرضه اولیه شرکت 
تولید و صادرات ریشمک در شنبه هفته آتی مورخ اول 
مهرماه اشاره کرد و در خصوص ویژگی های این عرضه 
گفت: تعداد کل سهام ش��رکت بیش از ۱۱4 میلیون 
س��هم است که ۱۰درصد از آن به تعداد ۱۱ میلیون و 
49۲ هزار و ۸۲۲ س��هم قابل عرضه در فرآیند عرضه 
اولیه است. وی حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر 
ش��خص حقیقی و حقوقی را ۲۰۰ سهم اعام و اظهار 
 کرد: دامنه قیمت در ثبت س��فارش این عرضه از مبلغ

 6 ه��زار و 6۰7 ری��ال تا 6 هزار و 74۰ ریال اس��ت و 
متعهد خرید آن نیز یعنی شرکت کارگزاری تدبیرگران 
فردا متعهد به خرید تا س��قف ۵۰ درصد س��هام قابل 
عرضه در عرضه اولیه اس��ت. وی حضور متعهد خرید 
در این عرضه اولیه را که همچون عرضه های پیش��ین 
به روش ثبت سفارش انجام می شود، کمک به مدیریت 
این عرضه اولیه و پیش��گیری از افت قیمت س��هام در 

روزهای پس از عرضه ذکر کرد. 

مدیرعامل بورس کاال خبر داد 
امکان عرضه سیمان صادراتی در 

بورس کاال از مهرماه
مدیرعام��ل ب��ورس کاال با بیان اینک��ه وعده ای که 
تولیدکنندگان سیمان داده اند این است که در مهرماه 
این عملیات اجرایی شود، گفت: هر آنچه در  صادرات 
س��یمان وجود دارد بای��د از این کانال مطمئن صورت 
بگیرد. به گ��زارش خانه ملت، حامد س��لطانی نژاد در 
خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کاال، اظهار 
داش��ت: محصوالتی مانند تیرآهن و میلگرد از مدت ها 
قب��ل در بورس کاال مورد معامله قرار می گیرند، اما در 
مورد س��یمان به عنوان یک محصول استراتژیک، اگر 
بخش  خصوصی تمایل داش��ته باشد آماده هستیم آن 
را در ب��ورس کاال عرضه کنیم. مدیرعامل بورس کاال با 
بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان سیمان تاش فراوانی 
را در این راس��تا انجام داده است که سیمان یا کلینکر 
از طری��ق ب��ورس کاال صادر کند، گف��ت: وعده ای که 
تولیدکنندگان سیمان داده اند این است که در مهرماه 
این عملیات اجرایی ش��ود، باید با این تولیدکنندگان 

تاریخ مهرماه را به نتیجه برسانیم. 

یادداشت

افت متغیرهای اساسی
در بازار آمریکا

بازاره��ای آمری��کا با روند کاهش��ی همراه ش��دند 
درحالی ک��ه قیم��ت دالر و اوراق قرضه این کش��ور با 
نوس��ان همراه شد، درحالی که نگرانی ها از افزایش نرخ 
بهره توس��ط بانک مرکزی آمریکا ش��دت یافته است 
قیم��ت طا با روند نزول��ی همراه ش��د و اوراق قرضه 
کش��ورهای نوظهور نی��ز روند نزولی را از س��ر گرفت. 
براس��اس این گزارش، ش��اخص اس اند پی آمریکا برای 
نخستین بار طی پنج روز گذشته با روند نزولی روبه رو 
ش��د، درحالی که قیمت سهام ش��رکت های تکنولوژی 
مس��بب اصلی این روند کاهش��ی بودن��د. در بازارهای 
کاالیی، قیمت فلزات و مس نیز با کاهش روبه رو ش��د، 
درحالی ک��ه بانک مرکزی ژاپن اص��رار خود را بر ثبات 
برنامه سیاس��ت پول��ی خود اعام ک��رد. این در حالی 
اس��ت که خب��ر کاهش رتب��ه اعتباری چین توس��ط 
موسس��ه رتبه بندی اس اند پ��ی، مقوله ای ب��ود که در 
ساعات تعطیلی بازارهای آمریکا از انتشار جا ماند اما در 
نهایت، موجب افت قیمت کاالهای اساسی شد. بر این 
 اساس، در بازارهای جهانی شاخص اس اند پی با کاهش

 ۰.۳ درصدی همراه ش��د، درحالی که شاخص داوجونز 
با اف��ت ۰.۲ درصدی مواجه ش��د. قیمت س��هام اپل 
کاه��ش ۱.7 درص��دی را از آن خود کرد و به کمترین 
میزان نس��بت ب��ه تاریخ اول آگوس��ت معامله ش��د. 
شاخص یورواستاکس نیز افزایش ۰.۲ درصدی داشت 
درحالی که فوتسی لندن ۰.۱ درصد منفی شد. در ادامه، 
نیکی ژاپن و شاخص تاپیکس ۰.۳ درصد افت کردند، 
ش��اخص داکس آلمان و کک فرانس��ه نیز به ترتیب با 
رش��د ۰.۲ درصدی و ۰.4 درصدی معامات را خاتمه 

دادند. 

تغییر 180درجه ای »ذوب« با 
خروج از زیان و پیش بینی سود

ذوب آه��ن که اخیرا نخس��تین میزب��ان وزیر جدید 
صنعت بود، درآمد هر س��هم س��ال جاری را با تعدیل 
۱۱4 درص��دی همراه کرد و با تغییر ۱۸۰ درجه ای، از 
زیان به سود نشس��ت. به گزارش بورس پرس، شرکت 
ذوب آه��ن ک��ه دو هفته پیش نخس��تین میزبان وزیر 
جدید صنعت بود، در گزارش مربوط به عملکرد واقعی 
س��ه ماه اول سال جاری  )حسابرسی نشده( درآمد هر 
س��هم را با تعدیل ۱۱4 درصدی هم��راه کرد و از زیان 
به س��ود، تغییر وضعیت داد. »ذوب« نخستین درآمد 
هر سهم س��ال مالی جاری را با س��رمایه بیش از ۳.۳ 
ه��زار میلیارد تومانی، ۳۵ ریال زیان پیش بینی کرده و 
در عملکرد س��ه ماه اول س��ال هم برای هر س��هم ۲۰ 
ریال زیان محقق کرده بود اما در گزارشی جدیدی که 
منتشر شده، برای هر سهم ۵ ریال سود پیش بینی کرده 
اس��ت. این رویداد در حالی امروز منجر به مثبت شدن 
قیمت سهم نش��د که دالیل این تغییر ۱۸۰ درجه ای 
درآمد »ذوب« مربوط به پنج عامل افزایش نرخ فروش 
محصوالت اصلی و فرعی، مغایرت در تولید محصوالت 
فرعی  )شمش چدن تولیدی(، پیش بینی میزان فروش 
دارایی های غیر مولد، افزایش نس��بی مواد اولیه آهن دار 

و کاهش میزان تولید و فروش ریل اعام شده است. 

پوشش 53 درصدی پیش بینی های 
آلومراد طی 3 ماه

شرکت آلومراد عملکرد سه ماهه نخست سال مالی 
96 را حسابرسی نشده و با سرمایه 49 میلیارد و ۵۳۵ 
میلیون ریال منتش��ر کرد. شرکت آلومراد پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 96 
را حسابرس��ی نش��ده مبلغ ۳6 ریال اعام کرده است 
و طی دوره س��ه ماهه نخست سال با اختصاص مبلغ 
۱9 ریال س��ود به ازای هر س��هم معادل ۵۳ درصد از 
پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با سال 
مالی قبل معادل ۱9 درصد افزایش داشت. این شرکت 
در سه ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ ۱6 ریال سود 

به ازای هر سهم محقق کرده بود. 

افزایش 5372 میلیون ریالی 
ارزش بازار »واعتبار« طی یک ماه

ش��رکت س��رمایه گذاری اعتبار ایران ص��ورت وضعیت 
پرتف��وی یک ماه��ه منتهی ب��ه ۳۱ ش��هریورماه 96 را 
حسابرس��ی نشده و با س��رمایه معادل ۸۰۰ میلیارد ریال 
منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در ابتدای 
دوره ی��ک ماهه منته��ی به ۳۱ ش��هریورماه 96 تعدادی 
 از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را ب��ا بهای تمام ش��ده

 6۳7 میلی��ارد و ۱69 میلیون ری��ال و ارزش بازار معادل 
۵7۳ میلی��ارد و 997میلیون ریال در س��بد س��هام خود 
داش��ت. یادآور می شود بهای تمام شده سهام بورسی این 
شرکت در دوره یک ماهه یاد شده معادل ۸ میلیارد و ۸76 
میلیون ریال کاهش یافت و به مبلغ 6۲۸ میلیارد و ۲9۳ 
میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار سهام بورسی این 
شرکت با افزایش ۵ میلیارد و ۳7۲میلیون ریالی به مبلغ 
۵79 میلی��ارد و ۳69 میلیون ریال رس��ید. »واعتبار« ماه 
گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد و طی 
همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام شده ۲96 میلیارد و 4۰۵ میلیون ریال و مبلغ ۳۰۸ 
میلی��ارد و 97۱ میلی��ون ریال واگذار ک��رد و از این بابت 

معادل ۱۲ میلیارد و ۵66 میلیون ریال سود کسب کرد. 
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دبیر شللورای عالی انقللاب فرهنگی با 
طرح این سللوال که چللرا واردات خودرو 
به راحتی صللورت می گیرد ولی صادرات 
محصوالت بیوتک بللا چالش هایی مواجه 
اسللت، گفللت: مللا بایللد مسللیر را برای 
شللرکت های دانش بنیان همللوار کنیم و 
ایللن در حالی اسللت که وقتی شللرکتی 
موفق می شللود در کنار سللختگیری ها و 
حسللادت ها، در مسللیر آنها سنگ اندازی 

می شود. 
به گزارش ایسللنا، دکتر مخبر دزفولی 
در مراسللم اختتامیه چهارمین نمایشگاه 
زیسللت فناوری ایران با تأکیللد بر اینکه 
از زمللان آغللاز تحقیقللات مللا در حوزه 
زیسللت فناوری زمان زیللادی نمی گذرد، 
افزود: در فاز اول راه جریان تحول علمی 
در کشللور هسللتیم درحالی کلله هنوز به 

نوجوانی در این حوزه نرسیده ایم. 
وی اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته 
تصاعللدی  و  جهشللی  صللورت  بلله 
سللرمایه گذاری های زیادی در حوزه های 
اثرگذار داشته اند و ما با آنها فاصله داریم. 

دبیر شللورای عالی انقللاب فرهنگی با 
تأکید بللر اینکه انرژی های نهفته فراوانی 
در کشللور وجود دارد که باید آزاد شود، 
اداملله داد: ما باید دسللت و پای جوانان 
صاحب ایده را در کشللور بللاز بگذاریم تا 
در کوچه پللس کوچه های قوانین گرفتار 

نشوند. 
مخبر با طرح این سللوال کلله چرا در 
رسللانه ها در یللک حللوزه بیوتکنولوژی 
دودسللتگی وجود دارد، اظهار کرد: رتبه 
ما در حوزه زیسللت فناوری ۱۴ است ولی 
باید پرسللیده شود که جایگاه ما در ثبت 
پتنت، خلق ثروت، مصرف مواد بیوتک و 

کسب بازارها چیست؟ 
وی بللا تأکیللد بر اینکه اینها سللواالت 
جللدی ای اسللت کلله باید مطرح شللود، 
اضافه کللرد: اختافات در کارهای علمی 
اگر قرار اسللت مطرح شللود جای آن در 
دانشللگاه ها است نه در رسللانه ها، چراکه 
موجب نگرانی جامعه می شود و این آفتی 
برای پیشرفت علمی کشور نیز محسوب 

می شود. 

دبیر شللورای عالی انقاب فرهنگی با 
اشللاره به هدف گذاری کشور در زمینه 
کسللب ۳درصد بازارهای زیست فناوری 
دنیللا تأکید کرد: در این راه باید تمامی 
مسللیرهای پیللش رو را همللوار کرد نه 
اینکلله سللنگ اندازی کنیللم. در حال 
حاضر شللرکت های دانش بنیللان برای 
اخذ وام، ارائه محصول، ثبت و صادرات 
تولیللدات خود بللا گرفتاری های زیادی 
مواجه هسللتند. مخبر با تأکید بر اینکه 
در حال حاضر کشور واردات محور است 
نه صادرات محور، یادآور شد: درحالی که 
خودروهللا می تواننللد به راحتللی وارد 
کشللور شللوند ولی صادرات محصوالت 
بیوتکنولللوژی بللا چالش هایللی مواجه 

است. 
بلله گفتلله وی، باید مسللیر به گونه ای 
هموار شللود تا فنللاوران بتوانند فعالیت 
کنند ولی در حال حاضر دانشللمندان و 
شللرکت های دانش بنیان خسته از مسیر 

طی شده هستند. 
وی با تأکید بر اینکه وقتی شرکت های 

دانش بنیان بتوانند بازار منطقه را کسللب 
کند، می توانیم خوشحال باشیم، در عین 
حللال تأکید کللرد: اما در مقابللل وقتی 
شرکت ها موفق می شللوند سختگیری ها 
و حسادت ها شللروع می شود ضمن آنکه 
سللنگ اندازی ها در مسللیر آنهللا صورت 

می گیرد. 
دبیللر شللورای عالی انقللاب فرهنگی 
برگزاری این نمایشللگاه را فرصتی برای 
عرضلله تولیدات دانشللمندان دانسللت و 
گفت: ما به شللما کمک می کنیم و شما 
نیز به ما کمک کنید تا قوانین در صورت 
نیاز اصاح شللود و در این مسیر نیازمند 
همدلی و همراهی شما محققان هستیم. 
وی زیسللت فناوری را آینده ۲۰ سللال 
آینللده کشللور دانسللت و اظهللار کللرد: 
امیدواریم با همکاری و همیاری یکدیگر 
شللاهد جهش کامًا محسللوس در حوزه 
زیست فناوری باشیم، چراکه ما می توانیم 
بازارهای جدیدی را کسب کنیم و تحقق 
این امللر در گرو تنظیم گللری و همدلی 

است. 

روز  الکترونیکللس،  سامسللونگ 
پنجشنبه ۳۰ شهریورماه، طی مراسمی 
تلویزیون هللای  جدیدتریللن  رسللمی 
سامسللونگ، به ویژه سری QLED را 
معرفی کرد.  در این مراسم که با حضور 
جمعی از اهالی رسانه در هتل پارسیان 
آزادی تهران برگزار می شللد، تازه ترین 
مدل  از تلویزیون های هوشللمند شامل 
 Premium تلویزیون  های   ،QLED
 UHD  2017 و مدل هللای   UHD
برای ورود به بازار ایران معرفی شدند. 
سامسللونگ   QLED تلویزیون های 
در دو مللدل Q77F صفحلله تخت و 
Q78C بللا صفحلله Curve تولیللد 
شللده اند. طراحللی ایللن تلویزیون ها با 
تمرکز روی سه موضوع کیفیت تصویر، 
هوشللمندی بیشتر و سللبک طراحی 
متناسللب بللا زندگی روزمللره کاربران 
انجام شللده است.  آرین سیف هاشمی، 
مدیر ارشد بخش لوازم صوتی وتصویری 
سامسونگ ایران با اشاره به ویژگی های 
 QLED منحصربه فللرد تلویزیون های
گفللت: »در بازار جهانللی، انگیزه باالی 
مللا در خلق نوآوری زمانی زبانزد شللد 
که سامسللونگ عنللوان هفتمین برند 
ارزشللمند جهان را بلله خود اختصاص 
داد. همیللن موفقیت هللا توجلله ویژه 
سامسللونگ را بلله درکی ویللژه از نیاز 
امکاناتللی  خلللق  و  مصرف کننللدگان 
جدید برای آنها راهنمایی کرده اسللت. 
ایللن کامیابی همچنین ثمره درک نیاز 

مصرف کنندگان و خلق امکانات جدید 
برای آنان است.«

به گفته سیف هاشللمی، سامسونگ 
به عنوان برند پیشللرو در بللازار جهانی 

تلویزیللون طللی ۱۱ سللال گذشللته 
همللواره تاش کرده تللا تجربه  بصری 
بی همتللا و ویللژه ای را پیللش چشللم 
کاربللران خود قللرار دهللد و در تداوم 
ایللن هللدف، امسللال تلویزیون هللای

QLED  را با ارائه بهینه ترین سللطح 
روشللنایی و فناوری های پیشللرفته ای 
بللازار  بلله   HDR 1500 همچللون 
عرضه کرده اسللت.  مدیر ارشد بخش 

لللوازم صوتی وتصویللری سامسللونگ، 
آغازگللر  را   QLED تلویزیون هللای 
عصر جدیدی از سللرگرمی های خانگی 
دانسللت کلله توانسللته اند مشللکات 

معمولللی کاربللران در خانه هللا را حل 
کنند. در این تلویزیون ها به لطف سبک 
طراحی خاقانه شاهد رفع چالش هایی 
همانند گللره خوردن کابل هللا، فاصله 
زیللاد تلویزیللون از دیللوار در حالللت 
نصللب دیللواری و دشللواری کنتللرل 
کردن دسللتگاه های جانبللی متصل به 
تلویزیون هسللتیم. این دستگاه مدرن 
با تجهیز به قابلیت های منحصربه فردی 

دات، کوانتللوم  فنللاوری   همچللون 
بیللش  نمایللش   ،HDR 1500  
از یللک میلیللارد رنللگ، حجللم رنگ 
۱۰۰ درصللدی، کابللل اپتیللکال ۱.۸ 
میلی متری، نصب دیواری زیبا و راحت، 
طراحی ۳۶۰ درجلله و ریموت کنترل 
هوشللمند بخش عظیمی از مشللکات 
معمول کاربللران در طراحی تلویزیون 
و تجربه بصری را برطرف کرده  است. 

قنادان مدیر بازاریابی شللرکت سللام 
الکترونیک، همچنیللن از انتقال کامل 
فنللاوری تولیللد ایللن تلویزیون هللا به 
 QLED ایران خبر داد. تلویزیون های
در کارخانه هللای مجموعلله تولیللدی 
سللام الکترونیک توسللط مهندسان و 
متخصصان ایرانی تولید و آماده ورود به 
 QLED تلویزیون های  می شوند.  بازار 
که همزمان با کشورهای پیشرفته دنیا، 
در سام الکترونیک تولید می شود یکی 
از جدیدترین محصوالتی اسللت که به 
دسللت کارگران و متخصصان ایرانی با 
ضمانت شرکت سام سللرویس معرفی 

خواهد شد. 
سللام  شللرکت  بازاریابللی  مدیللر 
الکترونیک در این مورد گفت: »شرکت 
سللام الکترونیک توان ایللن را دارد که 
در راسللتای اقتصللاد مقاومتی با تداوم 
این اعتماد و در سللایه انتقال فناوری، 
امکان کارآفرینی، اشتغال زایی و تقویت 
ایرانی  مهندسان  مهارت های تخصصی 

را فراهم  کند.«

جدیدترین تلویزیون های سامسونگ در ایران رونمایی شد

 انتقاد دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
نسبت به حمایت از شرکت های دانش بنیان

خبـر

انجام 16 معامله در 
فستیوال های بازار دارایی فکری

رئیللس مرکز فن بازار ملی ایران گفت در طول 
7 دوره فسللتیوال بازار دارایی فکری، 5۰ اختراع 
به سرمایه گذاران عرضه شده که ۱۶ مورد معامله 
در آنها روی داده اسللت، بدیللن ترتیب بیش از 
۳۰درصد اختراعات عرضه شده در فستیوال ها به 

معامله رسیده اند. 
به گللزارش ایسللنا، اکبر قنبرپور بللا بیان این 
مطلللب اظهار کللرد: پیش از ایجاد بللازار دارایی 
فکری در کشللور سللازوکار امن و مطمئنی برای 
عرضه اختراعات به بدنه صنعت و سرمایه گذاران 
وجود نداشت. مخترعان با عدم اعتماد نسبت به 

بازار و صنعتگر روبه رو بودند.
 گاهی فرآیندهایللی طوالنی برای ارائه اختراع 
یا نوآوری خود به سرمایه گذار پیش رو داشتند. 
بلله گفتلله قنبرپور، پللارک فنللاوری پردیس، 
معاونللت علمی وفنللاوری ریاسللت جمهوری بللا 
همللکاری سللازمان بورس در شللرکت فرابورس 
ایران بللازاری را ایجاد کرد که از طریق این بازار 
تاش می شللود تا بستر امن و آسانی برای تبادل 
اختللراع و حفظ مصادیق مالکیللت فکری ایجاد 

شود. 
وی بیللان کرد: تابلللوی فرابللورس همزمان با 
راه اندازی بازار دارایی فکری راه اندازی شللد و تا 
به امروز ۲۳۰ مللورد اختراعاتی که ارزیابی فنی 
و مطالعللات بللازار آنها انجام شللده، در این تابلو 

عرضه شده است. 
رئیللس مرکز فن بازار ملی ایللران توضیح داد: 
تابلوی اختراعات مانند تابلوی سللهام شرکت ها 
بللرای عمللوم مردم جالللب توجه نیسللت که به 

خریدوفروش سهام در آن بپردازند.
 از این رو نیاز به رویدادهایی که بتوانیم طرفین 
عرضه و تقاضای این حوزه را با هم مواجه کنیم، 
وجود داشللت. این نیاز با برگزاری فستیوال های 

عرضه نوآوری پیاده سازی شد. 
به گفتلله وی، در این رویدادهللا اختراعات در 
انللواع مختلف چون واگللذاری قطعللی، اعطای 
لیسللانس، سللرمایه گذاری مشللترک، فروش یا 
واگذاری مللدت دار قابللل ارائه به سللرمایه گذار 

هستند. 
قنبرپللور همچنین با اشللاره بلله حمایت های 
معاونللت علمللی در امضللای قراردادهللای این 
علمی وفنللاوری  معاونللت  گفللت:  رویدادهللا 
ریاسللت جمهوری تسهیاتی به میزان ۶۰ درصد 
قیمت معامله تا سللقف 5۰۰ میلیون تومان را به 
صورت تسهیات قرض الحسنه به سرمایه گذاران 

و صنعتگران در این رویداد اعطا می کند. 
براسللاس اعام روابط عمومللی معاونت علمی، 
فن بازار ملی ایران پس از برگزاری هفت دوره از 
فستیوال های تخصصی با هدف ارائه اختراعات به 
سرمایه گذاران و صنعتگران، هشتمین فستیوال 
تخصصللی خللود را ایللن بللار در حللوزه صنعت 
سللنگ و با حمایللت معاونت علمللی و فناوری 
ریاسللت جمهوری، انجمن سللنگ ایران، شرکت 

فرابورس و اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد. 

 جایزه »زیست ایران« به 3 فناور و 
6 شرکت برتر اعطا می شود

دبیر اجرایی جشللنواره زیسللت ایران با اشاره 
بلله نتایج ارزیابی هللا در این دوره از جشللنواره، 
گفت: براسللاس داوری های انجام شللده شللش 
شرکت دانش بنیان و سلله فناوری برتر مشمول 
 جایزه  »زیسللت ایران« در چهارمین نمایشللگاه

 زیست فناوری شدند. 
به گزارش ایرنا، جعفر محمدیان روز چهارشنبه 
نمایشللگاه  چهارمیللن  برگللزاری  حاشللیه   در 
زیست فناوری ایران در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه برترین های این نمایشللگاه در سه حوزه 
تخصصی پزشکی، کشللاورزی و صنعتی )محیط 
زیسللت و تجهیزات( از بین 9۰ شرکت، فناور و 
مرکز رشللد مورد ارزیابی قرار گرفتند، افزود: در 
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ۱5۲ طرح در 

سامانه جشنواره ثبت شده بود. 
وی ادامه داد: از کل طرح های ثبت نام شده در 
سللامانه جشنواره تعداد ۶۲ مورد فاقد مستندات 

بود که همه آنها رد شدند. 
ارزیابی هللای براسللاس  کللرد:  تصریللح   وی 

 صورت گرفته از سللوی هفت گروه داوری، شش 
شللرکت و سلله فناور به عنوان برگزیللدگان این 
دوره معرفی شللدند که جایزه  »زیسللت ایران« 
به آنها تعلق خواهد گرفللت. محمدیان در ادامه 
تصریح کللرد: برندگان این جایزه تللا ۴ میلیارد 
تومان جایزه تسللهیاتی دریافللت خواهند کرد، 
ضمن اینکه برترین ها همچنین از حمایت 5۰۰ 
میلیون تومانی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
برخوردار می شوند. دبیر اجرایی جشنواره زیست 
ایران همچنین گفت: در این دوره از جشللنواره 
طبللق تصمیم هیأت داوران هیچ مرکز رشللدی 

به عنوان مرکز برتر انتخاب نشد. 
 ۲7 از  زیسللت فناوری  جشللنواره  چهارمیللن 
مصللای در  جللاری  شللهریور ماه   ۲9  لغایللت 

 امام خمینی  )ره( برگزار شد.

خبـر

مایکروسافت: 
ویندوز باثبات تر و سریع تر می شود

مایکروسللافت همزمان بللا آماده سللازی آپدیت بزرگ 
بعللدی، اصرار مللی ورزد که وینللدوز هللر روز بهتر و بهتر 
می شللود. این شللرکت می گویللد آپدیللت Creators با 
شللماره ورژن ۱7۰۳، شاهد کاهش ۳9درصدی مشکات 
 درایورها و ثبات سیسللتم عامل شللده است که در آپدیت

 Anniversary با شماره ورژن ۱۶۰7 وجود داشت. 
به گزارش دیجیاتو، زمان بوت سیسللتم عامل ۱۳درصد 
بهتر شده، سرعت الگین ۱۸درصد بهبود داشته و تشخیص 
چهره نیز ۳۰درصد زودتر عمل می کند. همچنین در مصرف 
باتری نیز پیشرفت هایی صورت گرفته و در حالت تماشای 
فیلللم در اپلیکیشللن Movies & TV، حللدود ۲.5 تا 5 
درصد اوضاع بهتر شده و در زمان کار با مرورگر Edge  نیز 

شاهد پیشرفت ۱7درصدی هستیم. 
نکتلله در این نهفته اسللت کلله مایکروسللافت در حال 
قانع کردن مشللتریان، به خصوص شللرکت ها اسللت که 
ایللن مللدل جدید توسللعه وینللدوز بهتر بوده و شللرکت 
 در حللال شللنیدن فیدبک از سللوی مردم اسللت. آپدیت

 Anniversary  مشللکات عدیده ای را برای مشتریان و 
شرکت های استفاده کننده از ویندوز پدید آورد که کمی کار 

را برای مایکروسافت سخت کرد. 
ارائه یک مرتبه آپدیت Anniversary برای تمام های 
دسللتگاه های ویندوز ۱۰ مسللبب این اتفاقات بود و حاال 
مایکروسافت رویه دیگری را پیش گرفته که در مدت زمان 
پنللج ماه پس از ارائه آپدیت Creators، حدودا ۶۶ درصد 
ویندوزها به ۱7۰۳ آپدیت شده اند اما در همین زمان مشابه، 
۸5 درصد بلله Anniversarry آپدیت شللدند. رویکرد 
جدید گویللا نتیجه بخش بوده و به مایکروسللافت فرصت 

برطرف سازی مشکات را داده است. 
آپدیت جدید پاییز نیز قرار اسللت کنترل بیشللتری به 
مشتریان شرکتی ویندوز بدهد و احتماال رویه ارائه آن نیز 
مشللابه آپدیت Creators باشد، یعنی آرام و بدون عجله 

برای آپدیت شدن به آخرین نسخه از سیستم عامل. 

شبکه پهپادی خودکاِر تحویل خون 
و دارو

یک شللرکت تحویل کاال در سللوییس که از پهپاد برای 
ارسللال کاال اسللتفاده می کند، قصد دارد نخستین شبکه 
پهپادی خودکار را برای تحویل تجهیزات و لوازم پزشللکی 

و دارویی در سوییس راه اندازی کند. 
انگجللت،  از  نقللل  بلله  و  ایسللنا  گللزارش  بلله 
»مترنت«)Matternet(  یک شللرکت سوییسی فعال در 

عرصه تحویل کاال با استفاده از پهپادهاست. 
این شللرکت از طرحی ویژه برای انتقال اقام پزشکی در 
یک شللبکه پهپادی خودکار رونمایی کرده است که در آن 
نمونه های آزمایش خون، پاتولوژی و دیگر اقام پزشللکی 
حمل ونقل می شللوند. در این طرح در هر بیمارستان یک 
ایستگاه تمام خودکار برای فرود، تعویض باتری و قرار دادن 
محموله ایجاد می شود و کاربران انسانی تنها برای قرار دادن 

محموله مورد نظر دخالت خواهند داشت. 
بازگشایی محموله ها با استفاده از اسکن QR امکان پذیر 
است. هدایت و مدیریت ترافیک آسمان ها نیز به وسیله همین 
ایستگاه ها انجام می شللود. مسئوالن این شرکت امیدوارند 
حداکثر زمان انتقال محموله ها در این سللامانه حدود ۳۰ 
دقیقه باشللد تا در صورت وقوع اتفاقات پیش بینی نشللده، 
بتوان جان بیماران را نجات داد و مسللئوالن بیمارستان ها 
نگرانی کمتری در رابطه با رسیدن وسایل و تجهیزات مورد 
نیاز خود داشته باشند. »مترنت« اعام کرده است که قرار 
نیست آسمان شهر را پر از پهپاد کند و در هر شبکه یک تا 
دو پهپاد پرواز می کنند و این فناوری در آلمان و انگلیس نیز 
 عرضه خواهد شد. آغاز فعالیت این پهپادها از ماه اکتبر یعنی

 ۱۰ روز دیگر خواهد بود. همچنین مجوز پرواز پهپادهای 
بیمارستانی این شرکت در مناطق متراکم شهری سوییس 
نیز صادر شده است و در صورتی که این تجربه موفقیت آمیز 
باشد، می توان به گسترش آن در دیگر کشورها امیدوار بود. 

آمازون تبلت جدید Fire HD 10 را با 
مشخصات بهبودیافته معرفی کرد

آمازون نسللل جدید تبلت های موفق فایر اچ دی ۱۰ را با 
مشخصات بهبودیافته نظیر وضوح تصویر باالتر نمایشگر و 
حافظه ذخیره سازی بیشتر رونمایی کرد. به گزارش زومیت، 
اکنون فروش تبلت ها دیگر مثل سال های گذشته کار آسانی 
نیست، اما این موضوع سبب نشده است کمپانی آمازون از 
تولید نسل  جدید تبلت های خود دست بکشد. این شرکت با 
تبلت های مقرون به صرفه خود با نام فایر، موفقیت خوبی در 
سال های اخیر تجربه کرده است. آمازون نسخه ۱۰ اینچی 
تبلت فایر را در نسللل پیشللین خود به روزرسانی نکرد، اما 
این غول خرده فروشللی اکنون این تبلت محبوب خود را با 
نمایشللگری بهتر، حافظه ذخیره سازی بیشتر و تنوع رنگ 
بیشتر ارتقا داده است. نبود نام گذاری مناسب توسط آمازون، 
شمارش مستقیم نسل های مختلف این محصول را دشوار 
می کند، اما این تبلت جدید در واقع هفتمین نسللل تبلت 
فایر اچ دی ۱۰ محسللوب می شللود. نسل ششم این تبلت 
هرگز ساخته نشللد؛ در نتیجه آخرین نسخه این محصول 
که تا به امروز به فروش می رود، نسللل پنجم این تبلت به 
حساب می آید. هفتمین نسل فایر اچ دی ۱۰ از بهبودهای 
قابل توجهی در مقایسه با نسل های پیشین برخوردار است؛ 
برای مثال، وضوح تصویر نمایشگر آن از اچ دی به فول اچ دی 
ارتقا یافته است. این بهبود، تماشای محتوای ویدئویی را از 

طریق آمازون لذت بخش تر می کند. 

تازه های فنــاوری

کاله ایمنی هوشمند با امکان دید پشت سر - شرکت بوردرلس با همکاری کیک استارتر اقدام به ساخت کاله کاسکت هوشمندی کرده 
است که نسبت به نمونه های قبلی بسیار پیشرفته تر و خالقانه تر است.
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بــرخالف  ــه  درحـــالـــی ک
ــان  جه ــرح  مط ــازان  خودروس
ــی  داخل ــازان  خودروس
سرمایه گذاری چندانی در بخش 
تحقیق و توسعه نمی کنند، طبق 
ــت،  صنع وزارت  ــتورالعمل  دس
معدن و تجارت سرمایه گذاری در 

این حوزه باید افزایش یابد. 
به گزارش ایسنا، کارشناسان 
ــی موفقیت  ــد راز اصل معتقدن
خودروسازان مطرح جهان در 
ــد خودروهای  تولی و  طراحی 
مناسب  جدید، سرمایه گذاری 
ــرکت ها  ــل توجه این ش و قاب
ــعه  ــش تحقیق و توس در بخ

محصول است. 
ــت که  ــن دلیل اس به همی
بیــن الملــلی  ــازان  خودروس
ــد و عرضه   ــوازات تولی ــه م ب
ــد در حوزه  ــای جدی خودروه
ــی  رفاه و  ــی  کیف ــای  ارتق
محصوالت خود سرمایه گذاری 
کرده و به سرعت خودروهای 

جدید را وارد بازار می کنند. 
ــن امر مهم  ــن حال ای با ای
و  ــده  مان ــول  مغف ــران  ای در 
از  ــی  داخل ــازان  خودروس
ــرمایه گذاری الزم در بخش  س
ــودداری  ــعه خ تحقیق و توس
ــه این غفلت  می کنند و نتیج

ــوع و  ــودن تن ــن ب ــز پایی نی
ــت خودروهای داخلی و  کیفی
ــی مصرف کنندگان از  نارضایت

این محصوالت است. 
در این شرایط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای رفع این 

ــکل، خودروسازان را ملزم  مش
ــرمایه گذاری در  به افزایش س
ــعه کرده  بخش تحقیق و توس

ــت؛ به گونه ای که براساس  اس
ــت  ــردی صنع ــه راهب »برنام
 ۱۴۰۴ ــال  س ــا  ت ــودرو«،  خ
نسبت هزینه تحقیق و توسعه 
به فروش خودروسازان باید به 

۲.۵درصد برسد. 
ــذاری در حالی  این هدف گ
ــالم این  ــق اع ــت که طب اس
ــه  هزین ــبت  نس ــه  وزارتخان
ــه فروش  ــعه ب تحقیق و توس
ــازان در سال ۱۳۹۴  خودروس
برابر با ۰.۵درصد بوده است. 

و  ــدن  مع ــت،  صنع وزارت 
ــرا ویرایش دوم  ــارت اخی تج
وزارت  ــردی  راهب ــه  »برنام
ــارت«  ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه در آن  ــرد ک ــر ک را منتش
وزارتخانه  ــن  ای ــای  راهبرده
ــش صنعت  ــعه بخ برای توس
ــور پیش بینی شده است.  کش
ــردی  ــه راهب ــی از برنام بخش
این وزارتخانه در حوزه صنایع 
ــه راهبردی  ــوط به »برنام مرب

صنعت خودرو« است. 
ــه راهبردی صنعت  در برنام
ــودرو راهکارهایی در زمینه  خ
ــترش کمی و  ــعه و گس توس
ــی صنعت خودرو و قطعه  کیف
ــای مختلف  ــران در حوزه ه ای

پیش بینی شده است. 

ــک و آرنولد  ــرکت کریزل الکتری ش
ــوود، از یک  ــتاره هالی ــوارتزنگر س ش
خودروی هامر تمام الکتریکی رونمایی 

کردند. 
ــتاره  ــوارتزنگر، س ــه آرنولد ش عالق
ــای هامر  ــوود به خودروه ــابق هالی س
ــخصی  به خوبی در فیلم ها و زندگی ش
ــتاره  ــن س ــت؛ ای ــده اس ــده ش او دی
ــابق کالیفرنیا، در  سینما و فرماندار س
از خودروهای  ــدادی  تع ــازی  بهینه س
نظامی بنزین سوز با مقاصد کلکسیونی 
ــه خودروهای  ــل آنها ب ــا حتی تبدی ی
ــتی  ــوخت های زیس ــی و س هیدروژن

تجربیات خوبی دارد. 
ــک   الکتری ــزل   کری
ــرکت  ــک ش )Kreisel Electric( ی
تخصصی باتری های پیشرفته  محسوب 
می شود که در سال های اخیر، به تولید 
ــان داده  خودروی الکتریکی عالقه نش

است.
 این برند اتریشی حاال شاسی بلندی 
ــلیقه »فرماندار سبز« را به  مطابق با س
ــودروی الکتریکی تبدیل کرده  یک خ
ــا حضور  ــوارتزنگر ب ــت. آرنولد ش اس

ــرکت کریزل  ــی جدید ش در نمایندگ
ــخه تمام  ــک در اتریش، از نس الکتری

برقی هامر H1 رونمایی کرد. 
این نخستین بار نیست که شوارتزنگر 
و کریزل الکتریک با یکدیگر همکاری 

می کنند.
ــاز اسطوره ای جهان   در واقع، بدنس
ــازنده  ــرکت س ــفیر این ش به عنوان س
باتری و موتور الکتریکی انتخاب شده 
است و به عنوان سخنگوی رسمی این 
ــی از خودروی  ــرای رونمای ــرکت ب ش
ــدس بنز G کالس در  الکتریکی مرس
ــت می کرد؛  ــته فعالی ماه ژانویه گذش
ــال حاضر با  ــوارتزنگر در ح آرنولد ش
مهندسان شرکت کریزل الکتریک در 
کالیفرنیا در جریان تست و تولید این 

خودرو همکاری می کند. 
ــم افتتاح  ــزل الکتریک در مراس کری
ــک خودروی  ــودرو از ی ــی خ نمایندگ
ــر H1 رونمایی  ــام هام ــر به ن کم نظی
ــتاندارد بنزینی  کرده است. نسخه اس
ــرود می تواند تا ۲۴  ــودروی آف این خ
ــر ۱۰۰ کیلومتر  ــوخت در ه ــر س لیت
ــوزاند و ۴۷۰ گرم دی اکسیدکربن  بس

تولید کند. 
ــک، تبدیل  ــه کریزل الکتری به گفت
خودروی هامر به یک آفرود الکتریکی 
ــید؛ در این  ــاه طول کش ــدود دو م ح
ــری با ظرفیت  ــدت، هامر به یک بات م
ــراه با یک  ــاعت هم ۱۰۰ کیلووات س
ــی دارای خروجی ۳۶۰  موتور الکتریک
کیلووات )۴۸۳ اسب بخار( مجهز شد. 
وزن ۳۳۰۰  دارای  ــی  نهای ــول  محص
ــر  حداکث ــد(،  پون  ۷۲۷۵( ــرم  کیلوگ
ــرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت )۷۴  س
ــدوده رانندگی  ــاعت( و مح مایل بر س
ــل(  ــر )۱۸۶ مای ــدود ۳۰۰ کیلومت ح
است. شوارتزنگر در مورد این خودروی 
آفرود الکتریکی گفت: کریزل الکتریک 
در زمستان سال گذشته مرسدس بنز 
ــودروی  ــه یک خ ــن را ب G کالس م
الکتریکی تبدیل کرد و حاال یک هامر 
ــه اضافه کرده  ــن مجموع ــم به ای را ه
ــت. اگر کریزل با این سرعت پیش  اس
ــه زودی می توانم از لس آنجلس  برود، ب
ــینم و به  در هواپیمای الکتریکی بنش

سمت اینجا  )اتریش( پرواز کنم. 
بزرگ  برنامه های  ــک  الکتری کریزل 

ــده دارد، اما  ــه ای برای آین و جاه طلبان
مسئوالن این شرکت می گویند تبدیل 
ــرود الکتریکی فقط  ــودروی آف این خ
ــان دادن قابلیت های فناوری  برای نش
ــده است و قصد  ــرکت انجام ش این ش
ــی این هامر را  ــخه الکتریک فروش نس

ندارد.
ــی و  بازاریاب ــز  ــن مرک ای ــاح  افتت  
ــد در رینباخ  ــا برند جدی تحقیقاتی ب
اتریش برای رونق فعالیت این شرکت 
ــز دارای  ــت؛ این مرک ــده اس انجام ش
کارخانه تولید نمونه اولیه و تجهیزات 

باتری خودکار است. 
ــذار  بنیانگ ــزل،  کری ــوس  مارک
ــک می گوید:  ــزل الکتری ــرکت کری ش
ــتفاده از این  ــا اس ــم ب ــا می خواهی م
ــان بدهیم که  نمونه های الکتریکی نش
ــک فناوری کریزل چه کارهایی  به کم
ــن مدل ها را  ــت. ما قطعا ای ممکن اس
ــاند، اما  ــوه نخواهیم رس ــه تولید انب ب
ــا، مثل یک نیروگاه  هامر الکتریکی م
ــت و رانندگی آن  ــاس گرگ اس در لب
ــاکت است که هیچ صدایی  به قدری س

در هنگام حرکت ایجاد نمی کند. 

نخستین هامر الکتریکی جهان معرفی شد

 دستور وزارت صنعت
برای سرمایه گذاری خودروسازان در تحقیق و توسعه 

اخبار

مصرف سوخت خودروهای داخلی 
نصف می شود؟ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم 
ــوخت خودروهای تولیدی خود را تا  کرده مصرف س
سال ۱۴۰۴ تقریبا به نصف مصرف سوخت فعلی این 

محصوالت کاهش دهند. 
به گزارش ایسنا، برخی خودروهای داخلی به دلیل 
قدیمی بودن تکنولوژی تولید و پلتفرم، مصرف سوخت 

باالیی دارند. 
ــدی وزارت صنعت، معدن و  ــق آخرین جمع بن طب
ــوخت خودروهای تولید  ــارت میانگین مصرف س تج
ــال ۱۳۹۴ برابر با ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰  داخل در س

کیلومتر پیمایش بوده است. 
ــه باالتر بودن میانگین  ــرایط و با توجه ب در این ش
ــبت به  ــی نس ــای داخل ــوخت خودروه ــرف س مص
استانداردهای جهانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــازان را ملزم به کاهش  ــه ای خودروس با تدوین برنام

مصرف سوخت خودروهای تولیدی کرده است. 
ــه در »برنامه راهبردی  ــن زمینه این وزارتخان در ای
صنعت خودرو« هدف گذاری کرده که تا سال ۱۴۰۴ 
میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی باید به ۴.۷ 

لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش یابد. 
همچنین طبق این برنامه میانگین مصرف سوخت 
ــال جاری )۱۳۹۶(  خودروهای داخلی باید تا پایان س
به هفت لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سال ۱۴۰۰ به 
شش لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش یابد. 

ــدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم  وزارت صنعت، مع
ــه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« را  »برنام
منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای 
ــور پیش بینی شده است.  ــعه بخش صنعت کش توس
ــه در حوزه  ــردی این وزارتخان ــی از برنامه راهب بخش
ــردی صنعت خودرو«  صنایع مربوط به »برنامه راهب
ــت. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی  اس
ــترش کمی و کیفی صنعت  ــعه و گس در زمینه توس
خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف پیش بینی 

شده است. 

جزییات تعرفه ای مصوبه احتمالی 
دولت برای آزاد سازی واردات 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی

ــودرو به مرحله  ــرای واردات خ تصمیمات دولت ب
ــن مصوبه  ــت. در ای ــده اس ــود نزدیک ش ــی خ نهای
ــت که قطعا چگونگی  تصمیم های جدید زیادی هس
ــیه های زیادی به همراه خواهد داشت  اجرای آن حاش
ــاس آن واردات خودروهای با حجم موتور  چراکه براس
باالی ۲۵۰۰ سی سی آزاد خواهد شد و واردات خودرو 

به طور کامل منوط به تولید خواهد بود. 
ــروز در این مصوبه  ــزارش هفته نامه خودرو ام به گ
واردات خودرو باالی ۲۵۰۰ سی سی آزاد خواهد شد و 
به ترتیب با خودروهای بازه قیمتی۴۰ تا ۵۰ هزار دالر 
ــد افزایش تعرفه، ۵۰ تا ۶۰ هزار دالر افزایش  ۵۰درص
۷۵درصدی و ۶۰ هزار دالر به باال صد در صد به تعرفه 
ــد. براساس این مصوبه، تعرفه واردات  اضافه خواهد ش
ــی هیچ تغییری  با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی س
ــط  ــت. در این مصوبه واردات فقط توس نخواهد داش
نمایندگان رسمی پیش بینی شده است و هر برند فقط 
ــتگاه خودرو را با سقف مالی  اجازه واردات ۳هزار دس
۱۰۰میلیون دالر خواهد داشت. برای واردات بیشتر از 
این سهمیه ۳هزار دستگاهی، امتیازاتی شامل صادرات 
خودرو، صادرات قطعه و تولید خودرو پیش بینی شده 
ــت. به این ترتیب واردکنندگان رسمی هر برند به  اس
میزان صادرات خودرو و قطعات خودرو و نیز تولید هر 
خودرویی حتی خودروهای داخلی سقف باالتری برای 
واردات خود کسب خواهند کرد. پیچیدگی های بسیار 
زیاد این مصوبه باعث خواهد شد تفاسیر مختلفی در 
ــیر اجرا به وجود آید که قطعیت اجرای مصوبه را  مس

دچار مشکل خواهد کرد. 

گشایش  ششمین نمایشگاه تخصصی 
خودرو و قطعات وابسته در گیالن 

ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات آن، در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گیالن در رشت 

گشایش یافت. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گیالن 
ــگاه  ــه در این باره به ایرنا، گفت: این نمایش روز جمع
ــتان های  با حضور ۸۰ واحد تولیدی و بازرگانی از اس
ــرقی، آذربایجان  گیالن، اردبیل، تهران، آذربایجان ش
ــوی، مازندران،  ــان رض ــی، اصفهان، البرز، خراس غرب
ــورهای خارجی  ــدان و چندین نمایندگی از کش هم

راه اندازی شده است. 
ــه توانمندی های صنعت  ــلمان زاده ارائ ــداهلل س عب
خودرو و قطعات در استان، جذب نام آوران کشوری با 
انگیزه تبادل دانش و اطالعات، تعامل اثربخش فناوری، 
ــازی  ــی و ارتقای روابط صنعتی و معرفی و آگاه س فن
بیشتر سرمایه گذاران، کارآفرینان و مصرف کنندگان را 

از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد. 
ــگاه خودرو و قطعات آن تا  وی تصریح کرد: نمایش
ــاعت ۱۵ تا ۲۱ برای بازدید عموم در  دوم مهرماه از س
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گیالن واقع در 

پنج کیلومتری جاده رشت - تهران دایر است. 

اخبار

شرکت »پارس موتور پروتون« منحل شد
بازماندن پروتون از همکاری با 

ایران
ــرکت »پارس موتور پروتون« که به عنوان وابسته  ش
شرکت »پروتون« مالزی از سال ۲۰۱۱ در ایران با هدف 
مشارکت در مونتاژ یا ساخت خودرو و ساخت تجهیزات 
ــیس شده بود، بدون آغاز  مرتبط و قطعات یدکی تأس

عملیات منحل شد. 
ــتار« مالزی  ــا، تارنمای روزنامه »اس ــه گزارش ایرن ب
ــنبه به نقل از شرکت »دی. آر. بی هایکام«  روز پنجش
ــرکای پروتون به بورس مالزی اعالم کرد شرکت  از ش
»پارس موتور پروتون« روز دوشنبه هفته جاری توسط 
منحل کننده شرکت نسبت به انحالل از همان روز آگاه 
ــرکت »دی. آر. بی هایکام« ماه ژانویه در  ــده بود. ش ش
ــرده بود که »پارس موتور پروتون« از  بیانیه ای اعالم ک
زمان فعالیت خود در سال ۲۰۱۱ تاکنون غیرفعال بوده 
و قصد ندارد فعالیت خود در امور تجاری یا عملیاتی در 

آینده را آغاز کند. 
ــرکت اعالم کرده است: انحالل »پارس موتور  این ش
پروتون« بخشی از اجرای کوچک سازی پروتون است که 
توسط »دی. آر. بی هایکام« با هدف بستن شرکت هایی 
که غیرفعال هستند یا عملیات خود را متوقف کرده اند، 
آغاز شده است. »ویرا جلیاله بابا«، رئیس اتاق صنعت و 
تجارت بین الملل مالزی ماه دسامبر سال گذشته اعالم 
کرده بود که مالزی باید تالش های خود را در بازار ایران 

از جمله بازار خودرو تقویت کند. 
ــازمان  ــر نیز مدیرعامل و دبیرکل س وی که پیش ت
توسعه سرمایه گذاری مالزی بوده است، خاطرنشان کرد: 
ــده به  اکنون که ایران پس از لغو تحریم های اعمال ش
ــوده است، باید  رهبری آمریکا درهای بازار خود را گش
اقداماتی انجام دهیم و بیشتر فعال باشیم. من معتقدم 
که پروتون اکنون قصد دارد خودروهای خود را در آنجا 

افزایش دهد. 
ــارس موتور پروتون« از  پروتون هنگام راه اندازی »پ
ایران به عنوان یکی از بازارهای اصلی بلندمدت پروتون 
با آینده رو به رشد به همراه ظرفیت های قابل توجه یاد 
کرده بود. در حالی که لغو تحریم های یک جانبه غرب 
ــرکت های معتبر جهانی از  ــران زمینه ورود ش علیه ای
جمله رقبای اصلی صنعت خودرو را فراهم کرد، پروتون 
مالزی نیز درصدد بود با تکیه بر تجربه پیشین حضور 
محصوالت این شرکت در ایران و با توجه به فراهم شدن 

زمینه ورود به بازار ایران، از این فرصت استفاده کند. 
پروتون طی سال های گذشته ۱۲ هزار دستگاه خودرو 
ــازی  ــادر کرده بود. مالک چینی خودروس به ایران ص
ــال با خرید ۴۹.۹درصد  ــوئد خردادماه امس »ولوو« س
سهم شرکت ملی خودروسازی مالزی )پروتون( موافقت 
کرد؛ اقدامی که دستیابی به سکویی جهت ورود شرکت 
خودروسازی چینی »جیلی« به بازار جنوب شرق آسیا 
محسوب می شود. »ماهاتیر محمد«، نخست وزیر اسبق 
مالزی و موسس و بنیانگذار شرکت خودروسازی پروتون 
که امید زیادی برای مطرح شدن این خودرو در جهان 
ــهم ۴۹.۹درصدی پروتون به یک  ــت، واگذاری س داش
ــرکت چینی را مورد انتقاد قرار داد و فروش آن را به  ش

مثابه از دست دادن فرزند خواند. 
فروش پایین و حضور کمرنگ در بازار خودروی مالزی 
باعث شد این شرکت در سال های اخیر به فکر فروش 
بخش قابل توجهی از سهم خود به یک خریدار خارجی 
ــرکت »جیلی«  ــد که در نهایت این قرعه به نام ش باش

چین افتاد. 

تویوتا قصد دارد »سلیکا« را احیا 
کند

ــت که روی پروژه  ــالی اس کمپانی تویوتا چندس
ــی FT-1 کار می کند و حاال نام  ــودروی مفهوم خ
نهایی این خودرو مشخص شده است. تویوتا مجدداً 
نام »سوپرا« را در خودروی جدیدش احیا می کند؛ 
ــه زودی وارد بازارهای  ــت ب ــی که قرار اس خودروی
ــود و هم اکنون در حال گذراندن مراحل  جهانی ش
ــت فنی توسط مهندسان این شرکت  آزمایش و تس
است. به گزارش پرشین خودرو، احیای نام »سوپرا« 
ــرای طرفداران  ــرکت ب ــول جدید این ش در محص
ــحال کننده  ــیار خوش ــای ژاپنی کوپه بس خودروه
ــدس و گمان هایی نیز  ــایعات و ح بود. به تازگی ش
ــود که تویوتا احتماال نام نسل بعدی  ــنیده می ش ش
GT86را هم تغییر خواهد داد. تویوتا ممکن است 
ــوپرا و  ــه قبل بازگردد و نام س ــدداً به چند ده مج
ــاید »سلیکا«  ــر زبان ها بیندازد. ش ــلیکا را برس س
مجددا احیا شود. در بسیاری از سایت های تخصصی 
ــر  خودرو خبرهای متعددی در این خصوص منتش
شده که احتمال دارد تویوتا برای عرضه نسل جدید 
ــه GT86 نام دیگری را برای آن انتخاب کند.  کوپ
ــان احتمال می دهند  البته برخی دیگر از کارشناس
ــودروی دیگری را با نام  تویوتا قصد دارد مجددا خ
ــلیکا« احیا کند؛ خودرویی با طراحی و پلتفرم  »س
TNGA و احتماال دیفرانسیل جلو و حتی شاید در 
ــود، اما احتمال  قالب یک کراس اوور جدید ظاهر ش
اینکه تویوتا، نسل جدید GT86 را با نام »سلیکا« 
ــت زیرا نام سلیکا  روانه بازار کند نیز امکان پذیر اس
ــناخته شده و دارای اعتبار چشمگیری  در جهان ش
است. البته برای معرفی نسل جدید GT86 تا سال 
۲۰۱۹ فرصت هست! شاید هم تویوتا تنها به معرفی 

یک خودروی مفهومی با نام سلیکا اکتفا کند. 

تازه های خودرو

ولوو از جدیدترین کراس اوور خود با نام XC40، به عنوان محصولی کوچک تر از مدل  های موفق XC60 و XC90، رونمایی کرد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید: توسعه فناوری و پهن باند کمک 
شایانی به اقتصاد کشور و بهبود زندگی مردم جامعه می کند، با افزایش پهن باند 

شاهد رونق کسب وکار در برخی حوزه ها بوده ایم. 
سرویس تکنولوژی 

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات عصر روز 
گذشته در مراسم آزمایش نخستین شبکه کامل 
5G که از س��وی اپراتور دوم ص��ورت گرفت، در 
جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه در کشور نزدیک 
به ۱۰ س��ال از رش��د فناوری ممانع��ت کردند و 
این مس��ئله باعث شد تا در این بخش ما از دیگر 
کشورها عقب بیفتیم.  به گزارش تجارت نیوز، وی 
افزود: در س��ه سال اخیر رش��د فناوری در کشور 
روند توس��عه گرفت و توانس��تیم بخش��ی از این 
عقب ماندگی را جبران کنیم و با ورود نس��ل های 
ارتباط��ی ۳ ، ۴ و ۴,۵ ش��اهد اتفاق ه��ای خوبی 
در ای��ن حوزه هس��تیم.  وی در ادامه به آزمایش 

موفقیت آمیز نسل پنجم ارتباطی با همکاری شرکت سوئدی اریکسون اشاره کرد 
و گفت: به نظر می رسد با ورود این فناوری به کشور، بسیاری از خدمات سنتی 
وارد فضای مجازی ش��وند و این مسئله باعث بزرگ تر شدن سایز بازار ICT در 

کشور می شود.  آذری جهرمی افزود: توسعه فناوری و پهن باند کمک شایانی به 
اقتصاد کش��ور و بهبود زندگی مردم جامعه می کند، با افزایش پهن باند ش��اهد 
رونق کسب وکار در برخی حوزه ها بوده ایم؛ مسئله ای که باعث شد آمار اشتغال 
افزایش پیدا کند. از این رو اس��ت که فناوری به 
اقتصاد یک جامعه کمک می کند.  وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات با اش��اره به اینکه باید روند 
توس��عه فناوری در کشور ش��تاب بگیرد، افزود: 
سند استراتژی توس��عه پهن باند برای پیشرفت 
همه جانبه کش��ور تدوی��ن و به ش��ورای عالی 
فض��ای مجازی ارائه خواهد ش��د.  وی در ادامه 
از اپراتورها خواس��ت که برای رفاه بیشتر مردم 
در برخ��ی اماکن وای فای رای��گان ارائه کنند تا 
مشترکان رضایت بیش��تری از اپراتورهای خود 
داشته باشند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تصریح کرد: برخی گزارش ها مبنی بر کم فروشی 
اینترنت و حجم خوری هم از سوی کاربران گفته 
شده است، اگرچه ممکن است استفاده بیشتر به نفع اپراتورها باشد اما بهتر است 
اپراتورها با جزییات به مشترکان به دنبال رضایت مشترک باشند، زیرا آنچه مایه 

مباهات اپراتور خواهد بود رضایت مشترکان است. 

مدیر ملی توس��عه اش��تغال در رس��ته فناوری اطالعات و نماینده 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت که از 97۰ هزار ش��غل 
پیش بینی ش��ده امس��ال در قالب اش��تغال فراگیر، 9۰ هزار فرصت 

ش��غلی در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات در 
استان ها ایجاد می شود. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محم��د ابطحی روز 
چهارش��نبه در کارگروه تخصصی اشتغال 
اس��تان ی��زد اف��زود: ارزش ب��ازار دنیا در 
حوزه آی س��ی تی ۳ هزار و 8۰۰ میلیارد 
ی��ورو در س��ال 2۰۱۵ بوده که بیش��ترین 
 ارزش مربوط به تولی��د نرم افزار و خدمات 
 آی تی با تکیه بر نیروی انس��انی بوده که 
اگر ایران از این بازار به نس��بت س��هم یک 
درصد جمعیت استفاده کرده بود باید ۳8 
میلی��ارد یورو درآمد داش��ته باش��د و این 
درحالی  اس��ت که درآمد بازار فعلی آی تی 

کش��ور حدود ۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با بازار قابل 
تحقق بسیار فاصله دارد. 

وی تصریح کرد: در برنامه توس��عه کشور هدف گذاری روی درآمد 

9۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته ش��ده که حدود نصف س��هم 
ایران از بازار جهانی آی تی است، به همین منظور تقویت بازار داخلی 
و رس��یدن به س��هم جهانی باید با راه اندازی کسب و کارهای جدید و 
حضور ج��دی در بازارهای جهانی، حوزه 
فن��اوری اطالعات به ص��ورت ویژه مورد 

توجه قرار گیرد. 
ابطح��ی یادآور ش��د: در همین راس��تا 
در برنامه شش��م توس��عه بیشترین رشد 
نرخ اش��تغال در حوزه آی سی تی دیده 
شده و انتظار می رود در پایان این برنامه 
9۵۰ ه��زار اش��تغال مس��تقیم در ای��ن 
بخش در کن��ار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
و دولتی  س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

صورت گیرد. 
براساس آمار مرکز ملی توسعه اشتغال 
در رس��ته فناوری اطالع��ات، ارزش بازار 
بازی ه��ای رایانه ای هم اکن��ون 8۰۰ میلیارد تومان اس��ت که از این 
بخش تنها ۵ درصد متعلق به بازی های ایرانی و داخلی اس��ت و 22 

میلیون نفر از جمعیت ایران، کاربر بازی های رایانه ای هستند. 

رئیس تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران خواستار شناسایی 
و حذف مجوزهای زائد که برای ش��رکت های دانش بنیان مشکل س��از 
شده اند، در دولت جدید و با تشکیل کارگروهی ذیل ریاست جمهوری 

شد. 
 افشین کالهی با اش��اره به مشکل تعدد 
مجوزها ک��ه برخی کس��ب و کارهای نوپا با 
آن دس��ت به گریبان هس��تند، گفت: ما در 
اتاق بازرگانی پیگیر این مس��ئله بوده ایم و 
کمیس��یون فناوری اطالعات ات��اق نیز در 
ای��ن رابطه خیلی کار کرد، ولی به نتیجه ای 

نرسیدیم. 
وی ادامه داد: تصور من این است که باید 
س��ریع تر مجوزهای زائد حذف ش��وند؛ در 
دوره گذش��ته در وزارت اقتصاد، کارگروهی 
برای ح��ذف مجوزهای زائد ایجاد ش��د که 
این کارگروه اعالم کرد حدود 2هزار و 8۰۰ 

مجوز در کش��ور وجود دارد که برای کس��ب وکاره��ای مختلف صادر 
می ش��ود. البته چون این کارگروه در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، 

در زمینه حذف مجوزها چندان موفق عمل نکرد. 

نایب رئیس کمیس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی 
ایران با ابراز امیدواری برای تشکیل این کارگروه ذیل ریاست جمهوری 
در دولت جدید، افزود: ما پیش��نهاد ای��ن موضوع را ارائه کرده ایم تا از 
مقام باالتری به وزارتخانه ها دس��تور داده 
شده و اجرا ش��ود و مجوزهای زائد حذف 

شوند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تأثیر عملک��رد وزیر 
جدی��د ارتباطات بر فعالیت ش��رکت های 
دانش بنیان گفت: تجربه ثابت کرده که هر 
وزیری که بیاید، ش��رکت های دانش بنیان  
مس��یر خود را می روند و تأثیر دولت صرفا 
ب��ر میزان موفقیت آنها اس��ت. برای مثال 
افزایش پهنای بان��د در دوره وزارت قبل، 
باعث وارد شدن ش��رکت های جدید شد، 

چراکه فضا مناسب شده بود. 
کاله��ی تأکی��د ک��رد که ش��رکت های 
دانش بنی��ان نیاز به حمای��ت و وام ندارند، بلکه آزاد گذاش��تن آنها و 
مح��دود نکردن ش��ان و ص��رف فراهم کردن ش��رایط و اکوسیس��تم، 

برای شان کافی است. 

دبیر اجرایی چهارمین نمایش��گاه زیس��ت فن��اوری ایران اعالم کرد 
که برندگان این نمایشگاه تا س��قف ۴میلیارد تومان جایزه تسهیالتی 
دریافت خواهند کرد ضمن آنکه ۵۰۰ میلیون تومان از س��وی صندوق 

س��رمایه گذاری خطرپذیر حمایت خواهند 
شد. 

به گزارش ایس��نا، دکتر جعفر محمدیان 
در مراس��م اختتامیه چهارمین نمایش��گاه 
زیس��ت فناوری هدایت فعالیت ها به سمت 
اولویت ها، ایجاد روحیه رقابت و شناس��ایی 
و معرفی فعاالن حوزه زیس��ت فناوری را از 
اهداف این نمایشگاه نام برد و افزود: در این 
دوره از نمایشگاه از برترین ها در بخش های 
ش��رکت های نوپا، تولید و صنعتی، فناوری 

برتر و محققان برتر تجلیل شد. 
وی تقدی��ر از مراکز رش��د برتر را از دیگر 
بخش های این نمایش��گاه ن��ام برد و یادآور 

ش��د: در این دوره هیچ مرکز رشدی حائز دریافت جایزه زیست ایران 
نشدند. 

وی جایزه زیس��ت ایران را شامل تندیس ویژه »جایزه زیست ایران 

۱۳9۶«، لوح س��پاس ممهور به نش��ان نمایش��گاه و جشنواره زیست 
فناوری، جوایز نقدی و تس��هیالت دانست و اظهار کرد: در این دوره از 

نمایشگاه به یک شرکت تقدیرنامه اعطا شد. 
به گفته دبیر چهارمین دوره جش��نواره 
زیس��ت فناوری این تقدیرنامه به شرکتی 
ک��ه بتوان��د ط��رح تحقیقات��ی خ��ود را 

برون سپاری کند، اعطا خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه برترین ها در س��ه 
ح��وزه تخصصی پزش��کی، کش��اورزی و 
صنعتی )محیط زیست و تجهیزات( مورد 
ارزیاب��ی ق��رار گرفتند، اظه��ار کرد: ۱۵2 
طرح دریافتی در سامانه جشنواره ثبت نام 
کردن��د که از ای��ن تعداد ۶2 م��ورد فاقد 
مستندات بودند و از همان ابتدا رد شدند. 
به گفته محمدیان، 9۰ ش��رکت فناور و 

مرکز رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
محمدی��ان اف��زود: برندگان این جای��زه تا ۴ میلی��ارد تومان جایزه 
تسهیالتی دریافت خواهند کرد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی صندوق 

سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت می شوند. 

سهم ایران در بازار آی تی 2.5 برابر می شودوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:  کسب وکار با رشد فناوری رونق گرفت حمایت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر از برترین های زیست فناوریدرخواست تشکل های دانش بنیان برای حذف اخذ مجوزهای زائد

رهبران کس��ب وکار با تالش های غیر متمرک��ز و پراکنده و روی 
آوردن ب��ه راهکارهای غیر هدفمند، نمی توانند ش��رکت خود را در 

بازار رقابتی حفظ کنند. 
ب��ه گزارش زومیت، همه ما از آم��ار کم وبیش مأیوس کننده نرخ 
موفقی��ت اس��تارت آپ ها باخبریم؛ از هر ۱۰ اس��تارت آپ، 8 مورد 
در س��ال اول تأس��یس و 9۶ درصد آنها طی ۱۰ س��ال شکس��ت 
می خورند. اگر می توان گفت که استارت آپ ها برای پیشرفت خود 
با چالش های زیادی مواجهند، ای��ن امر برای کارآفرینانی که باید 

کسب وکار خود را در بازار جهانی حفظ کنند، دشوارتر است. 
پس چگونه می توان یک کس��ب وکار را با موفقیت هدایت کرد؟ 
پاسخ س��اده است؛ س��عی نکنید تمام اس��تراتژی ها و راهکارهای 
مختلف را همزمان اجرا کنید. در عوض با متمرکز ش��دن بر س��ه 

هسته اصلی، کسب وکاری پایدار و موفق داشته باشید.
تمرکز بر نتایج

شکی نیس��ت همان دلیلی که باعث شکس��ت برخی از رهبران 
می ش��ود، برخی دیگر را به موفقیت می رس��اند: نتایج. مش��کل از 
کجا اس��ت؟ اغلب رهبران در تعریف مفاهیم دستاوردهای کلیدی 
مورد نظر خود که برای رسیدن به آنها تالش می کنند، موفق عمل 
نمی کنند. تحقیقات و مطالعات س��بک های رهبری در محل کار، 
این موضوع را تأیید می کنند. 8۶ درصد از کارمندان و کارکنان در 
سطوح مختلف اذعان کرده اند که نتایج و دستاوردهای کلیدی در 
سازمان شان به طور واضح تعریف  نشده است. درعین حال 8۴درصد 
از پاسخ دهندگان می گویند اولویت ها در شرکت شان مدام در حال 
تغییرند و باعث می شوند آنها در مورد نتایج و دستاوردهای نهایی 

دچار سردرگمی شوند. 
این آمار نش��ان می ده��د که اغلب رهب��ران نمی توانند مقصد و 
هدف را برای کارکنان ش��ان تعریف کنند. مثل این اس��ت که یک 
بازیک��ن راگبی در زمین ب��ازی بدود بی آنکه موفق ش��ود به خط 
پایان برسد و امتیازی کسب کند یا حتی آگاه نباشد که در جهت 

درست می دود یا نه! 
نتایجی که برای رسیدن به آنها تالش می کنید چیست؟ جریان 
نقدینگی، کس��ب درآمد یا حفظ مش��تریان فعل��ی؟ هر هدفی که 
دارید، مطمئن ش��وید همه افراد س��ازمان تان در همان راستا باهم 

همسو و هماهنگ هستند. 
تمرکز بر فرهنگ

فکر می کنید یکی دیگر از چیزهایی که بیش��ترین نرخ بازگشت 
س��رمایه را برای یک کس��ب وکار در حال رش��د تضمین می کند، 
چیس��ت؟ س��رمایه گذاران؟ تبلیغ��ات در رس��انه ها و کمپین های 
بازاریابی؟ استراتژی های فروش؟ خیر. پاسخ هیچ کدام از این موارد 

نیست. 
یکی از مهم ترین نکات ظریف و ضروری برای بازگش��ت و س��ود 
س��رمایه اس��تارت آپ، این اس��ت که به خوب��ی روی کارمندانش 
سرمایه گذاری کند. کارمندان، بزرگ ترین دارایی های شما هستند 
و به زمان و توجه نیاز دارند. اگر می خواهید بیشترین تأثیر را روی 

نیروهای انسانی خود داشته باشید، بر فرهنگ تمرکز کنید. 
فرهنگ چیزی نیس��ت که روی یک پوس��تر نوشته و روی دیوار 
نصب ش��ود، همانطور که چیزی نیس��ت که بخواهید روی پیراهن 

کار کارمندان ت��ان چاپ کنید. فرهنگ همان خط مش��ی فکری و 
رفتاری ش��ما و کارمندان تان در سازمان اس��ت و توسط رهبرانی 
مس��ئول و وظیفه ش��ناس ش��کل می گیرد که در مورد افرادی که 
اس��تخدام می کنند، آم��وزش می دهند و باعث ارتق��ا و ترفیع آنها 

می شوند، هدف و بینشی صحیح دارند. 
ادوارد دمینگ، پروفس��ور و دانش��مند بزرگ آمریکایی می گوید: 
من اغلب می ش��نوم ک��ه رهبران می گویند ما برای توس��عه دادن 
اصول وق��ت نداریم. اما بع��د آنها را می بینیم ک��ه مجبورند بارها 
و بارها زمان بیش��تری برای حل مش��کالت ناشی از فقدان اصول 

صرف کنند. 
پس حرکت کنید و با س��رمایه گذاری روی پیش��رفت و توس��عه 
کارمندان ت��ان، آنها را ب��ه افرادی فوق العاده تبدی��ل کنید. از آنها 
بخواهید که خدمات ش��ان را در س��طح جهانی به مش��تریان ارائه 
کنن��د و البت��ه پیش از آن، آنها را در همان س��طح باال و باکیفیت 

آموزش دهید. 
هنگامی  که ب��ر کارمندان تان به عنوان ارزش��مندترین دارایی ها 
متمرکز می شوید، حصول نتایج موردنظرتان را شاهد خواهید بود. 

تمرکز بر بازخورد
اخیراً مدیرعامل یک س��ازمان تولیدی جهانی گفته است پس از 
پنج س��ال هدایت گروهش، از عضویت در تیم رهبری کاماًل ناامید 
ش��ده بود. او حس می کرد باوجود اینکه تمام تالش��ش را می کند، 

نتایج ضعیفی به دست می آورد و با درآمدی نزولی مواجه است. 
گرچه اوایل به دریافت هیچ بازخوردی متمایل نبود، اما سرانجام 

تصمیم گرفت این راه را امتحان کند. 
هنگامی  که دریافت بازخورد از اعضای تیم ش��روع ش��د، متوجه 
شد بزرگ ترین مش��کل از کجا است؛ خود او. او در جلسات کاری 
ب��ه افرادش دس��تور می داد و آنه��ا را کنترل می ک��رد، به ندرت با 
کارمندانش مشارکت و همکاری داشت و تقریباً همه اعضای گروه 
حس می کردند بدون حضور او، نمی توانند تصمیمی اتخاذ کنند. 

من فکر می کردم با سخت کوش��ی تمام وظایفم را اجرا می کنم و 
اش��تباهاتم را نمی دیدم. اعضای تیم مشکالت را می دیدند و درک 
می کردن��د، اما تا زمانی که خودم در پی کش��ف عل��ت برنیامدم و 

سوال نکردم، از موضوع بی خبر بودم. 
طبیعتاً او با این چالش مواجه بود که دست به تغییراتی اساسی 
بزند و تجربه ای متفاوت برای تیمش خلق کند ولی نتایج این عمل 
خیلی زود مشاهده شد؛ او احساس می کرد حاال او را به عنوان یک 
رهبر می پذیرند، سطح عملکرد تیمش واقعاً باال رفته بود و پس از 

دو سال، توانست یک دوره سه ماهه سودآوری داشته باشد. 
ش��ما باید هر روز از مش��تریان، کارمن��دان، گروه های همکار و 
مربیان ت��ان بازخ��ورد بگیرید. اگر حتی ی��ک روز را بدون دریافت 
بازخورد بگذرانید، ممکن است فرصتی طالیی را از دست بدهید. 
اگ��ر می خواهید اس��تارت آپ ش��ما به موفقیت برس��د، با تالش 
برای امتحان کردن تمام راهکارهای موجود، تیم خود را آش��فته و 
س��رگردان نکنید. در عوض با تمرکز بر نتایج، فرهنگ و بازخورد، 
ش��ما و ش��رکت تان می توانید با بازار جهانی همس��و شوید و رشد 

کنید و البته تغییرات زیادی پیش رو داشته باشید. 
INC :منبع

به غیر  از تعریف  استارت آپ که قبال به آن اشاره شده، الزم است 
ش��ش مدل از انواع   اس��تارت آپ ها را نیز بدانید، که با چشم انداز 
ش��رکت و نوع بازاری که  استارت آپ در آن فعالیت می کند رابطه 

مستقیم دارد. 
به گزارش isfahanplus. ir، این ش��ش نوع  اس��تارت آپ که 

توسط استیو بلنک بخش بندی شده اند به شرح زیر هستند: 
۱- نوع اول  اس��تارت آپی 
است که هدف بنیان گذاران 
آن این اس��ت که کار مورد 
عالق��ه خود را انجام دهند و 
از ش��یوه زندگی خود راضی 
باش��ند. )برای مثال آموزش 

موج سواری(
2- کس��ب و کارهای بسیار 
کوچک که ب��ه تازگی ایجاد 
ش��ده و انگی��زه اصل��ی آنها 
نیس��ت  س��رمایه  افزای��ش 
اما درآم��د نس��بتا مطلوبی 
ب��ا ه��دف تامی��ن مع��اش 
خانواده دارن��د. )برای مثال 
آرایش��گاه ها، کسب و کارهای 

تخصصی خانوادگی و...(
ب��ا  اس��تارت آپ هایی   -۳
پتانس��یلی برای رشد سریع 
)برای مثال اپلیکیش��ن های 

موبایل مانند کافه بازار(
اجتماعی،  ۴- شرکت های 
که ه��دف اولیه آنه��ا ایجاد 
و  ب��زرگ  اجتماع��ی  ارزش 
تغییر جهان ب��ه جایی بهتر 

است. 
و  ک��مپ��ان��ی ه��ا   -۵
شرکت های بزرگ که باید به 
دنبال فلسفه نوآوری یا مرگ 
باش��ند، بنابراین فرآیندهای 
در  اس��تارت آپ هایی  مشابه 

داخل کمپانی وجود دارد. 
۶-   است���ارت آپ ه��ای 
مقیاس پذی��ر ک��ه ب��ا هدف 

رش��د و تبدیل شدن به کمپانی های بزرگ تاسیس شده اند. انگیزه 
بنیان گ��ذاران درآمد نیس��ت، بلکه س��ود و افزایش قیمت س��هام 
آنهاست. این   استارت آپ ها معموال به عنوان بازار جدید و با تغییر 
س��گمنت شناخته می ش��وند، مثال خریداران لوازم الکترونیکی که 
قبال تنها از پاساژ پایتخت و عالءالدین خریداری می کردند، امروزه 
به دو دسته تقسیم می شوند که دسته دوم از دیجی کاال خریداری 

می کند. 
ه��ر ی��ک از پنج نوع مختلف بازار و ش��ش نوع   اس��تارت آپ ها 

نیازمند تیم کسب و کار متفاوت، منابع مالی مختلف هستند و رشد 
و سودآوری متفاوتی هستند. 

تی��م  اس��تارت آپی نباید تنها به تعریف نوع بازار و ش��رکتی که 
تمایل به س��اخت آن را دارد بپردازد، بلکه برای آنها مهم تر اس��ت 
که پاسخ چند پرسش کلیدی را که به تعریف بازار، چشم انداز تیم 
کس��ب و کار و سایر عناصر کلیدی شرکت تازه تاسیس شده کمک 

می کند بیابند. مانند:
- محصول، کدام مشکل را 

حل می کند. 
- این مش��کالت واقعا درد 

مشتری هستند؟ 
- چه کسی دقیقا مشتری 

است؟ 
- سودآوری هر سگمنت از 

مشتریان چقدر است؟ 
اول از هم��ه نی��از اس��ت 
اس��تارت آپ  بدانی��م   ک��ه 
ی��ک  از  کوچک��ی  نس��خه 
کمپانی ب��زرگ نبوده و این 
است.  غلطی  مش��ترک  باور 
ش��رکت های بزرگ تاسیس 
اجرای��ی  س��اختار  ش��ده 
درحالی که    دارند،  مشخصی 
دنب��ال  ب��ه  اس��تارت آپ ها 
یک بیزینس مدل مناس��ب 

هستند. 
بعد از آن تیم  استارت آپی 
اس��ت ک��ه اغل��ب متقاع��د 
ش��ده اند که بای��د اطالعاتی 
مش��تری  و  ب��ازار  درب��اره 
داش��ته باش��ند )از ای��ن رو 
همه چی��ز در بیزینس پلن 
نوش��ته شده اس��ت( اما این 
بلکه  نیست  قطعی  نوشته ها 
دس��ته ای از مفروضات است 

که می تواند درست نباشد. 
مدل کسب و کار،  نوش��تن 
و  محص��ول  س��اختن 
که خودشان  مش��تری هایی 
می آیند، یک استراتژی نیس��ت، بلکه بیشتر یک امید ساده لوحانه 
اس��ت، مخصوصا در مواردی که بازار و مش��تریان ش��ناخته شده 

نیستند. 
نخس��تین جهت گی��ری در مت��د لین  اس��تارت آپ ب��رای تیم  
اس��تارت آپی این است که نوع ش��رکتی را که تمایل دارند بسازند 
و ن��وع بازاری را که به آن می پردازن��د تعریف کنند. در این حالت 
حتی افراد می توانند تصمیم بگیرند که بوم لین برای آنها مناس��ب 

است یا خیر؟ 

اصولی که باعث حفظ و بقای استارت آپ  در بازار می شوند بررسی انواع  استارت آپ ها 
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دریچهنگاه

سرپرس��ت وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری اعتق��اد دارد ک��ه تربیت 
فارغ التحصیالن کارآفرینی که بتوانند با راه اندازی کس��ب و کار مناسب زمینه 
اش��تغال خ��ود و دیگر فارغ التحصی��الن را فراهم کنند، راه��کار مؤثری برای 

جلوگیری از مهاجرت نخبگان است. 
به گزارش ایس��نا، سیدضیاء هاش��می در کنفرانس خبری در شیراز گفت: 
برای جلوگیری از خروج نخبگان قطعا تقویت دانش��گاه های کارآفرین و نسل 

سوم بسیار اهمیت دارد. 
او با بیان اینکه وظیفه اصلی دانش��گاه ها پرورش نخبگان است، گفت: ایجاد 
شرکت های دانش بنیان و بهره گیری از ظرفیت های فارغ التحصیالن نخبه یکی 

از نکات مهم و تأثیرگذار در این بخش است. 

تربیت فارغ التحصیالن کارآفرین 
راهکار جلوگیری از مهاجرت نخبگان

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت که س��امانه صیاد گامی مثبت در جهت 
بهبود فضای کسب و کار اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مسعود 
کرباس��یان با اشاره به رونمایی از سامانه صیاد گفت: الکترونیکی کردن شبکه 
بانک��ی را می توان پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانس��ت.  وزیر اقتصاد، 
چک های برگشتی را یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئوالن در بخش های 
مختلف دولت دانس��ت و تأکی��د کرد: بانک ها به اعتب��ار اینکه متقاضی چک 
در پی تعامل مالی س��الم اقدام به درخواس��ت چک می کند این خدمات را به 
متقاضی��ان ارائه می کنند؛ این خدمت با تقاضای باال اگر بدون پش��توانه وارد 
بازار شود ضمن بی اعتمادی به شبکه بانکی، باعث بروز فساد و به هم ریختگی 

فضای کسب و کار و تبعات متعدد ناشی از آن خواهد شد. 

وزیر اقتصاد:  سامانه صیاد، گامی 
مثبت در بهبود کسب و کار است

گروه خودروسازی فولکس واگن تصمیم دارد تا سال 2۰2۱ خودروهای خودران را برای خدمات اشتراک 
خودرو به کار بگیرد. 
به گزارش زومیت، گروه خودروسازی فولکس واگن مانند بسیاری دیگر از خودروسازان، دهه آینده را 
به عنوان نقطه عطفی برای خودروهای خودران هدف قرار داده است. این خودروساز آلمانی تا سال 2۰2۱ یک 
ناوگان خودروی الکتریکی خودران برای خدمات اشتراک خودرو معرفی خواهد کرد. 
یوهان یانگ ورث، رئیس بخش استراتژی دیجیتال گروه فولکس واگن می گوید: نخستین ناوگان خودروهای 
خودران الکتریکی در سال 2۰2۱ به دو تا پنج شهر در سراسر جهان خواهد رسید. مردم می توانند این 
خودروهای خودران را از طریق سرویس های Moia و Gett، دو سرویس اشتراک سواری مرتبط با 
فولکس واگن درخواست کنند. با پشتیبانی از سطح پنج خودران، این خودروها، ون ها و وانت ها باید بتوانند 
به هر آدرسی در یک شهر خاص هدایت شوند. به زودی آزمایشی روی خودروهای خودران کامال مستقل در 
نمایندگی فولکس واگن در ایالت ولفسبورگ آلمان آغاز خواهد شد. 
سدریک )Sedric( که یک خودروی مفهومی خودران ساخت فولکس واگن است، در نمایشگاه خودروی ژنو 
امسال عرضه شد. این محصول می تواند نگاهی اجمالی به برنامه های آتی این خودروساز فراهم کند. 
به گزارش اتوموتیو نیوز، ماتیاس مولر رئیس گروه خودروسازی فولکس واگن در نمایشگاه خودروی 
فرانکفورت گفت: تیم ما در حال حاضر روی ایده هایی برای یک خانواده کامل از خودروهای کامال خودران 
سدریک برای مصارف شهری و نیز محدوده وسیعی از خدمات حمل و نقل تجملی، از طریق ون های تحویل 
خودران و وانت های سنگین تجاری کار می کند. 
 واگن این خودرو همچنین می تواند برای استفاده صاحبان خودروهای شخصی نیز طراحی شود. این مدل 
دارای یک محیط به سبک سالن استراحت و شیشه جلو است که به عنوان صفحه نمایش OLED دو برابر 
می شود. مولر همچنین گفت تولیدکنندگان خودرو در حال طراحی خودروهای اسپورت خودران هستند. 

پیشگامیفولکسواگن
درخدماتاشتراک
خودرویخودران



روان شناسی رنگ نقش بسیار مهمی 
در تبلیغ��ات و بازاریاب��ی دارد. به همین 
دلی��ل در ای��ن مقاله به نقل از س��ایت

chetor  ، درباره تأثیر رنگ در تبلیغات 
و استفاده هوش��مندانه رنگ ها براساس 
اهداف بازاریابی نکاتی را خواهیم گفت. 
هر اس��تارت آپ یا کسب وکار کوچک 
یا به طور کلی هر ش��رکتی ک��ه نیاز به 
بازاریابی و تبلیغات داش��ته باش��د، باید 
ب��ر مفاهی��م تأثی��ر رن��گ در تبلیغات 
مس��لط ش��ود. اگر خودتان کار طراحی 
تبلیغات را انجام می دهید، خواندن این 
مقاله کمک می کن��د که پایه اطالعاتی 
قوی تری داشته باشید. اگر گرافیستی را 
اس��تخدام کرده اید تا طراحی های تان را 
انجام دهد، به کمک این مقاله می توانید 
درک بهت��ری از چیزی که می خواهید، 
داش��ته باش��ید. در ای��ن مقال��ه به طور 
مفصل درباره روان شناسی انواع رنگ ها 

توضیح داده می شود. 
ادراکمغزازرنگها

رنگ ه��ا و ش��یوه ای که مغز انس��ان 
این رنگ ه��ا را درک و تحلیل می کند، 
می توان��د سرنوش��ت تبلیغات ش��ما را 
رق��م بزن��د. تحقیقات زیادی ب��ه اثبات 
تأثی��ر رن��گ در تبلیغ��ات پرداخته اند. 
روان شناس��ی رنگ به این معناست که 
چطور رنگ ها روی احساس��ات و رفتار 
انس��ان ها اثر می گذارند. اینکه ما نسبت 
به رنگ ها چه واکنش��ی نش��ان دهیم، 
بسیار زیاد با پیش��ینه فرهنگی ، تربیت 
خانوادگی  و س��لیقه شخصی مان ارتباط 

دارد. 
رنگ ها ه��م به طور محس��وس و هم 
روی  نامحس��وس  و  زیرکان��ه  به ط��ور 
ادراک ما اث��ر می گذارند. رنگ محصول 
می تواند به م��ا این حس را القا کند که 
آی��ا این محصول تازه اس��ت یا خیر؟ یا 
حت��ی می توان��د اثربخش��ی ی��ک دارو 
را بیش��تر کن��د! برای مث��ال رنگ آبی 
ب��رای داروهایی که نق��ش آرام بخش یا 
خواب آور دارند، اس��تفاده می ش��وند تا 
عالوه ب��ر اثرگذاری داروی��ی، از طریق 
رنگ هم به شما تلقین کنند که آرامش 
بیش��تری پیدا کرده اید. در نقطه مقابل، 

رنگ قرمز برای داروهای انرژی زا جواب 
می دهد. 

تمام برندهای مطرح دنیا در طراحی، 
بس��ته بندی و وب سایت های شان به طور 
هوش��مندانه از تأثیر رن��گ در تبلیغات 
اس��تفاده می کنن��د. ش��رکت هایی که 
به ط��ور تخصص��ی روی تبلیغات ش��ان 
کار می کنن��د، وظیفه دارن��د طوری از 
رنگ ها اس��تفاده کنند که ب��ا اهداف و 
چش��م انداز ش��رکت همخوانی داش��ته 
باش��د. روان شناسی رنگ باید در جهتی 
ب��ه کار گرفت��ه ش��ود که مش��تری را 
ترغیب کند تا عمل��ی را انجام دهد که 
ما می خواهی��م. اگر می خواهید مطمئن 
ش��وید تبلیغات تان در جهت مناس��بی 
حرک��ت می کن��د، حتما مطل��ب زیر را 

بخوانید. 
چط�وررنگه�ام�ارامجب�وربه

خریدمیکنند؟
رنگ ها ارتباط مس��تقیمی با تصمیم 
به خرید مشتریان دارند. رنگ نخستین 
دلیل 85درصد از مشتریان برای انتخاب 
چیزی  اس��ت ک��ه می خواهن��د بخرند. 
90درص��د تصمیمات ناگهانی خرید هم 
براس��اس رنگ آن کاال انجام می ش��ود. 
می ده��د 42درصد  نش��ان  تحقیق��ات 
از نظ��ری ک��ه ی��ک کاربر درب��اره یک 
وب سایت پیدا می کند، براساس طراحی 
آن وب سایت است که رنگ هم جزئی از 
آن اس��ت. به عالوه، 52درصد از مواقع، 
طراحی ضعیف و اس��تفاده نادرس��ت از 
رنگ باعث می شود کاربر تصمیم بگیرد 

دیگر به آن سایت سر نزند. 
تحقیق��ات روی رفت��ار مصرف کننده، 
روابط مش��خصی بین تصمیم به خرید 
مشتری و رنگ هایی خاص پیدا کرده اند. 
ش��ما هم می توانید هنگام برندسازی از 
این ارتباطات ثابت شده استفاده کنید. 
بگذاری��د یک تقلب به ش��ما برس��انیم؛ 
رنگ ه��ای نارنجی، قرم��ز، آبی مایل به 
ارغوانی و مشکی س��بب خرید ناگهانی 
می ش��وند. رنگ آب��ی تیره نی��ز خیال 
اف��رادی را که عاش��ق تخفیف گرفتن و 
چانه زدن هس��تند راح��ت می کند. اگر 
کاالی م��ا پوش��یدنی باش��د، رنگ های 

مالیم ت��ر مثل صورتی، آبی آس��مانی یا 
نشانه ا ی از رز در آن می تواند اثرگذارتر 

باشد. 
مشتریان به رنگ هایی که در تبلیغات 
می بینن��د، واکن��ش احساس��ی نش��ان 
می دهند. این واکنش های احساس��ی از 
برخی انتظارات نشأت می گیرد. بخشی 
از ای��ن انتظارات به این دلیل اس��ت که 
مش��تری برآورد می کند بین تصویر آن 
رنگ و برند مذکور چقدر تناسب وجود 
دارد. ب��رای مثال  »مک دونالد« از رنگ 
قرم��ز و زرد در لوگ��وی خود اس��تفاده 
می کند و مشتریان به مرور زمان این دو 
رنگ را رنگ فست فودی مقرون به صرفه 
درک کرده اند. حال اگر یک رس��توران 
لوک��س هم در لوگوی خود از همین دو 
رنگ استفاده کند، مش��تریان احساس 

دوگانگی و عدم تناسب خواهند کرد. 
مثال��ی دیگر در این خصوص می توان 
گفت؛ بس��ته بندی قهوه ای روشن ما را 
به ی��اد محصوالت ارگانی��ک می اندازد، 
ح��ال اگ��ر در بس��ته بندی چیپس که 
محصولی غیرسالم است، از همین رنگ 
استفاده شود، در ذهن مشتری تناسبی 
ایج��اد نمی کند یا فک��ر کنید یک برند 
محص��والت بهداش��تی بانوان، درس��ت 
زمانی که باید با رنگ های روش��ن حس 
پاکیزگ��ی را به مش��تری انتق��ال دهد، 
بس��ته بندی خود را مش��کی یا قهوه ای 
کن��د! قه��وه ای ب��ه مخاطب احس��اس 
محصولی فاس��د شده را می دهد و روی 

این نوع کاال اصال جواب نخواهد داد. 
مغز انس��ان با اس��تراتژی بقا شرطی 
شده و برنامه ریزی می کند. مغز به تدریج 
این گون��ه تربیت می ش��ود که رنگ های 
خاصی را در موقعیت های خاص ترجیح 
دهد. برای مثال تحقیقات نشان می دهد 
مردان واقعا رنگ موی بلوند را به س��ایر 
می دهند.همچنی��ن  ترجی��ح  رنگ ه��ا 
بای��د بدانی��د که م��ردم واقع��ا به رنگ 
قرمز، به خصوص در زمینه غذا کش��ش 
دارند. ش��اید دلیل آن باشد که در عصر 
انس��ان های اولیه، پیداکردن میوه قرمز 
راحت تر ب��وده، چون به راحت��ی نظر را 

جلب می کرده است. 

بس��یار خوب، درح��ال حاضر متقاعد 
ش��دید که می توانید از تأثی��ر رنگ در 
تبلیغات به نفع رش��د برندتان اس��تفاده 

کنید؟ 
ریشهفرهنگیدررنگها

یک برنامه بازاریابی موفق، تفاوت های 
فرهنگ��ی را نیز در برآورد تأثیر رنگ در 
تبلیغات درنظر می گیرد. یک رنگ واحد 
در فرهنگ های مختلف می تواند معانی 
کامال متفاوتی داش��ته باش��د. رنگ زرد 
را در نظ��ر بگیرید. در اکثر کش��ورهای 
اروپایی و کشورهای شمال آمریکا رنگ 
زرد معنی روش��نایی، شادی و نشاط و 
طبیع��ی  بودن می دهد و به همین دلیل 
در کاالهای��ی که مربوط ب��ه خانواده یا 
کودکان باشد از آن استفاده می شود، اما 
آلمان در این میان اس��تثنا است و رنگ 

زرد را به حسادت تعبیر می کند. 
رنگ زرد در پرچم اکثر کشورهای دنیا 
هس��ت. در بیشتر کش��ورهای آسیایی، 
رن��گ زرد رنگ��ی مقدس و س��لطنتی 
 محس��وب می ش��ود که در لب��اس افراد 
واال مق��ام ب��ه کار م��ی رود )در فرهنگ 
اروپای��ی، رنگ بنفش اس��ت که معنی 
امپرات��وری می ده��د(. در ژاپ��ن رنگ 
زرد به معنی ش��جاعت اس��ت. بسیاری 
از فرهنگ ه��ا رن��گ زرد را به طال ربط 
می دهن��د. به همین دلیل رنگ زرد را به 
موفقیت، کیفیت و پول نسبت می دهند. 
در هند رنگ زرد به معنی تجارت است 
و در بس��یاری از کش��ورهای آفریقایی 
رن��گ زرد تنها برای کس��انی اس��تفاده 
می ش��ود ک��ه مق��ام اجتماع��ی باالیی 
دارند. برعکس، در خیلی از کش��ورهای 
آمری��کای التین رن��گ زرد ب��ه معنی 
عزاداری و مرگ اس��ت. مص��ر هم این 
باور را دارد، اما به طور کلی در آس��یای 
مرکزی رنگ زرد به معنی خوشبختی و 

کامیابی است. 
به عنوان یک بازاریاب، این بخش��ی از 
وظیفه شماست که طراحی های خود را 

با فرهنگ مخاطبان تان منطبق کنید. 
ادامهدارد...
99designs:منبع

تأثیر رنگ در تبلیغات و بازاریابی چقدر است؟ )بخش اول(
کلید

رپورتاژآگهیچیستوچهکاربردی
دارد

رپورتاژ آگهی )Advertorial( مطلبی است که ظاهری 
ش��بیه س��ایر مقاالت و مطالب دارد اما در واقع با سفارش 
قبلی و با هدف تبلیغ برای یک شرکت یا سازمان تجاری 

تهیه شده است. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، در جراید، س��ایت های 
خبری و مجالت از چنین شیوه ای برای تبلیغات استفاده 
می ش��ود. گزارش ها و خبرهای تبلیغی برخی شرکت ها و 
س��ازمان ها در قالب اخبار و گزارش در برخی روزنامه ها و 
جراید منتشر می ش��ود. این مطالب باید از سوی سردبیر 
از طریق عناوین یا عالمت های خاص از مطالبی که توسط 
تحریریه تدوین می شوند جدا شده تا به اعتماد مخاطبان 
خدش��ه ای وارد نش��ود. رپورتاژ آگهی در پی وجود حجم 
انبوه تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم شرکت های مختلف 
در رس��انه های متعدد ب��ه وجود آمد. رپورت��اژ آگهی های 
حرفه ای توسط کارشناسان بازاریابی تدوین می شود. علت 
به کارگیری کارشناس��ان بازاریابی جه��ت تدوین این نوع 
آگهی ها، آشنایی و آگاهی این افراد نسبت به محصوالت و 
خدمات شرکت ها و همچنین شناخت کافی نسبت به امور 
روان شناسی مخاطبان است. رپورتاژ یک روش فوق العاده 

مؤثر برای معرفی محصوالت و خدمات شرکت است. 
در س��ال های اخیر مدیران شرکت ها با کسب آگاهی از 
فواید این نوع آگهی ها، اقدام به پرداخت هزینه های بسیار 
در قالب بودجه تبلیغاتی پرداخت می کنند. این موضوع تا 
جایی توسعه یافته است که سازمان صدا و سیما با راه اندازی 
برنامه هایی همانن��د »طالیه داران صنع��ت« و همچنین 
اختصاص بخشی از برنامه های پرمخاطب مانند »پایش« 
جایگاه رپورتاژ آگهی را در میان برنامه های تلویزیونی ایجاد 
کرده اند. رپورتاژ آگهی همانطور که در فوق گفته شد توسط 
واحد بازاریابی سازمان ها تدوین و پس از آن توسط پرسنل 
واحد روابط عمومی جهت اکران می  شود. رپورتاژ آگهی های 
تجاری در راس��تای معرفی محصوالت جدید و به منظور 
افزایش آگاهی مخاطبان در مورد فواید یک محصول کاربرد 

بسیار زیادی دارد. 
یکمثالسادهازکاربردرپورتاژآگهی

به عنوان مثال در بازاری همه ش��رکت های تولید کننده 
شوینده های خانگی محصوالت شیمیایی تولید می کنند. 
اگر ش��رکتی که اقدام به تولید شوینده های گیاهی کرده 
اس��ت، از این نوع آگهی اس��تفاده کن��د و مزایای این نوع 
ش��وینده ها را در قالب مقاالت برجس��ته کن��د، بازخورد 
مثبتی خواهد داشت یا شرکتی که در زمینه تولید قطعات 
جلوبن��دی فعال اس��ت و در یک جری��ده در مورد معایب 
احتمالی یک سیبک خودروی غیراستاندارد و عوارض آن 
مطالبی را جهت ارتقای آگاهی مصرف کنندگان می نویسد 
و س��پس مزایای تولید سیبک اس��تاندارد را به مخاطب 
منتقل می کند، در نهایت در مقابل آن تصویر محصوالت و 
برند خود را به نمایش می گذارد، از رپورتاژ آگهی استفاده 

کرده است. 
مشاوران پارک بازاریابی ایران در شرکت هایی که دارای 
محص��والت متمایز از بازار هس��تند از رپورت��اژ آگهی در 
قالب کمپین تبلیغاتی بسیار استفاده می کنند. هزینه های 
رپورتاژ آگهی از صرف هزینه های مستقیم به صرفه تر بوده و 

اثربخشی بیشتری نیز در پی دارد. 

بررسییککمپین:خوانندگان
اکونومیستبهدنبالحقیقتهستند

برای آنها که خواننده اکونومیس��ت نیستند، این نشریه 
خس��ته کننده و بیش از حد روشنفکرانه به نظر می رسد. 
بیشتر مردم اکونومیست را نشریه ای اقتصادی، سیاسی و 
کاری می دانند، پس  »اکونومیس��ت به آنها ارتباطی پیدا 

نمی کند.«
ای��ن بزرگ تری��ن چالش��ی بود ک��ه چند س��ال قبل، 
اکونومیس��ت با آن روبه رو بود. اکونومیس��ت می خواست 
در زندگی روزمره مردم حضور داش��ته باش��د و مخاطبان 
Proxi m  ییش��تری جذب کند. پس با همکاری آژانس

 Raising Eyebrows کمپین دیجیتال ity London
and Subscriptions را طراحی و اجرا کرد. 

به گزارش  ام بی ای نیوز، هدف کمپین جذب مخاطبان 
ج��وان بود و این کار را با خلق محتوای خالق و تأثیرگذار 
انجام دادند، پس همه چی��ز با ابزار خود برند یعنی مقاله 
آغاز ش��د. به ط��ور معمول مقاالت اکونومیس��ت، مقاالتی 
پر از نکته و مملو از بررس��ی های تخصص��ی و تند بودند. 
درنتیجه بنرها باید محرک، متفکرانه و در راستای همین 
مقاالت تنظیم می ش��دند؛ مطالبی که ضمن جلب توجه، 
مخاطب را به محت��وای مقاالت هدایت می کرد و پیش از 
کلی��ک روی لینک بنر، کنجکاوی او را برای خواندن ادامه 
مطلب برمی انگیخت. اس��تراتژی کمپین از این اندیش��ه 
نش��أت می گرفت که چی��زی تحریک کننده تر از حقیقت 

وجود ندارد! 
پ��س اکونومیس��ت در بنره��ا، از عناوی��ن )تیترهای( 
روش��نفکرانه فاصله گرفت و س��عی ک��رد از طریق تولید 
عناوین داغ و کمی زرد که به موضوع مقاالت مرتبط بودند 

کنجکاوی مردم را برانگیزد.
 درواقع مقاالت فرقی نکرده بودند و فقط بنا بود تیترها 
از ساختار کالمی جدیدی پیروی کنند و به شکلی درآیند 
که مردم و به ویژه نس��ل جوان، به آنها عالقه مند شوند و 
دیگر خود را از اکونومیس��ت جدا نبینند. اکونومیس��ت 
می خواس��ت شخصیتی مردمی پیدا کند. نتیجه این بود 
که آژانس Proximity ک��ه انتظار ۶۶0000 کلیک را 
می کش��ید، 5.2 میلیون کلیک دریافت کرد که ۶4000 

عضو جدید اکونومیست نتیجه این کلیک ها بود. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

استفادهIkeaازاینفلوئنسرهادر
کمپینبازگشتبهمدرسه

حتی درحالی که برخ��ی بازاریابان درباره میزان 
عالقه ش��ان به ترویج روابط با  اینفلوئنسرها شک و 
 Ikea تردید به دل راه می دهن��د، برند هایی نظیر
در راس��تای توس��عه کمپین ه��ا روی س��تاره های 

شبکه های اجتماعی تکیه می کنند. 
ای��ن برن��د مبلم��ان با هم��کاری یک ش��رکت 
کانادایی فروش��نده ابزار های تفریح��ی و منحصرا 
لباس به اعضای خود موس��وم به »MEC«، دست 
به انجام یک اقدام مبتکرانه با موضوع بازگش��ت به 
مدرسه در Snapchat  زده است. Ikea  در این 
مس��یر از مشارکت ستاره موس��یقی پاپ و کمدی 
دنیای اینترنت، »دو س��وپرفروت«، بهره می برد و 
در همی��ن حال از طریق یک ویدئ��وی تعاملی به 
تبلیغ محصوالتی مخص��وص خوابگاه های کالج ها 

می پردازد. 
آگهی ه��ای  نی��وز،  گ��زارش  ام ب��ی ای  ب��ه 
تبلیغات��ی ویدئویی عم��ودی موج��ود در نرم افزار 
ف��وق)Snapchat(، کارب��ران را به ب��ازی در یک 
کلی��پ تش��ویق کرده و ب��ه آنها فرصت پاس��خ به 
س��واالت امتحان و کلی��ک روی دکمه ها پیرامون 
س��بک دکوراس��یون خان��ه و در نتیج��ه کش��ف 
محصوالت مناسب برای آنها را می دهند. به محض 
تمام ش��دن امتحان، به این وس��یله امکان کلیک 
روی وب س��ایت Ikea و خرید محصوالت نش��ان 
داده شده در ویدئو وجود دارد. چنین ویدئوی قابل 
کلیکی با اس��تفاده از فن��اوری Eko تقویت یافته 
و MEC ب��ا هم��کاری Fullscreen Media از 

استعداد influencer آن بهره برده است. 
عالوه ب��ر اج��رای ویدئ��و به عنوان ی��ک آگهی 
تبلیغاتی پولی، میچ گرسی و اسکات هویینگ )آواز 
یا موسیقی دو نفره شامل Superfruit و بخشی 
از گ��روه موس��یقیPentatonix (، این کلیپ را 
weekm برای اکانت های خود با استفاده از ویژگی
old Paperclip  ارسال کردند که برای کاربران 
فرص��ت لینک پس��ت ها به وب س��ایت ها را فراهم 

م��ی آورد. در ش��رایطی که یوتیوب و اینس��تاگرام 
ابزار های��ی را جه��ت کم��ک ب��ه creatorها در 
راس��تای خلق جامع��ه مخاطبان ایج��اد کرده اند، 
Snap  به خاطر پ��رورش ارگانیک مخاطب بدنام 
اس��ت. در عوض، مجری��ان  Snap  به این ترتیب 
روی نرم اف��زار فوق به عنوان یک ابزار ارتباطی یک 

به یک برای دوستان تأکید کرده اند. 
به گفت��ه نوح مالین، مدیر فعالیت های اجتماعی 
در MEC Wavemaker »ما چالش و Snap را 
به این دلیل دوست داریم که بسیاری از بازاریابان 
ب��ه محض تالش ب��رای کار برای اینفلوئنس��رها با 
چالش مواجه شده اند. فکر می کنیم که راه بهتری 
 ،Snapبرای انجام این کار وج��ود دارد. از دیدگاه
م��ن آنها را با اتخاذ رویکرد ه��ای متفاوت در قبال 
اینفلوئنسرها توصیف خواهم کرد. من اعتقادی به 
خصومت آمیز ب��ودن آنها ندارم، اما آنها فقط روی 

قسمت های دیگر پلتفرم تمرکز کرده اند.« 
ب��ه ب��اور مالی��ن، ب��ا ای��ن وج��ود، اس��تراتژی 
influencer همچنان به ش��دت روی آن دسته از 
آگهی های تبلیغاتی پولی تکیه می کند که مردم را 

در راستای کشف محتوا یاری می دهند. 
ب��ه گفت��ه او، بخش��ی از آن درک ای��ن موضوع 
اس��ت که به محض اقدام برای اس��تفاده از پلتفرم 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی )Snapchat( ما می توانیم 
رویکرد دو ردیفی را در پیش بگیریم و در حقیقت 
از آن به منظور تأکید و تمرکز روی اینفلوئنس��رها 
در آنج��ا بهره ببریم. به این ترتیب ما نه فقط روی 
اینفلوئنس��رها جهت ایج��اد وقفه به وس��یله آنها 
تکیه نمی کنیم بلکه این همان جایی اس��ت که به 
عقیده من بس��یاری از برند ها مش��غول مبارزه در 
آنجا ش��ده اند. در همین حین، دموگرافیک اصلی 
جوانان به این معنا اس��ت که آگهی های تبلیغاتی 
سنتیmحتی آن گروه از آگهی های تبلیغاتی که به 
طور خاص برای Snapchat  فرمت و قالب بندی 

شده اندm لزوما تأثیرگذار نیستند. 
ب��ه گفته مالی��ن، جالب تری��ن مخاطب��ان آنجا 
هس��تند که از راه پیام رس��انی اش��باع شده اند. در 
صورت اک��ران آگهی های تبلیغاتی س��نتی، حتی 
ش��ش ثانیه ای و عمودی، در چشمان ش��ان کم کم 
بی نوری و بی حالتی خود را نش��ان می دهد. اگر در 
آینده نزدیک روی آن تکیه کنیم، واقعا بیش��ترین 

بهره را از پلتفرم نخواهیم برد. 
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بی نظم��ی در رفتار خرید مش��تری، 
ک��ه حت��ی  اس��ت  موضوع��ی  تنه��ا 
موفق ترین ش��رکت ها را نیز به نگرانی 
واداش��ته اس��ت. با وجود ت��اش زیاد 
ش��رکت ها ب��ه خصوص ش��رکت های 
ح��وزه تج��ارت الکترونی��ک در جذب 
همچنان  مصرف کنن��دگان  مش��تری، 
عاقه چندانی به وفادار بودن نس��بت 
به آنها نش��ان نمی دهند. در این بین، 
 Tesco موفقیت ش��رکت هایی چ��ون
 Sainsbury’s و   Clubcard
Nectar در برنامه ه��ای وف��اداری، ما 
را به این فکر وامی دارد، این شرکت ها 
چه طرحی ریخته و چه برنامه ای اجرا 
کرده اند ک��ه در این اوضاع نابس��امان 
وفاداری مش��تریان، ت��ا این حد موفق 

بوده اند؟ 
س��والی که ای��ن روزها ذه��ن اغلب 
مدیران بازاریابی را به خود خود مشغول 
کرده این است: آیا مصرف کنندگان ما 
تنها با عام��ل پول، تخفی��ف و هزینه 
کمتر جذب ما می شوند؟ یا نه، عواملی 
اساس��ی و بنیادی تر وج��ود دارند که 
آن��ان را جذب می کند؟ پاس��خ به این 
س��وال، دغدغه اصلی ما در متن پیش 

روست. 
ما اغلب درباره روانشناس��ی مصرف 
فق��ط صحب��ت می کنیم، نه بیش��تر! 
درب��اره احساس��ات، عای��ق، س��لیقه 
مشتریان و گرایش��ات آنها در خرید و 
مص��رف به بحث و مجادله می پردازیم، 
اما در عم��ل کاری انج��ام نمی دهیم. 
به عن��وان نمونه، در مورد س��ایت های 
خرید آناین، تنها به این نکات بسنده 
می کنیم که درصد تخفیفات در زمان 
حراج در محدوده معقولی باش��د، کاال 
به موقع تحویل ش��ود، نظر مشتری را 
در مورد نحوه خریدش��ان جویا شویم 
و امثال این موارد، اما توجه نمی کنیم 
که تمام این موارد الزمه یک فروشگاه 

اینترنتی اس��ت! نه عامل��ی انگیزاننده! 
مش��تریان ما ب��ه جذابیت های��ی فراتر 
نیاز دارند؛ جذابیتی به مانند یک بازی 

حرفه ای! 
القای فکر بازی در ذهن مصرف کننده، 
جزو موضوعات قدیمی مطرح ش��ده در 
دنیای بازاریابی است و مطالب بسیاری 
در این خصوص بیان ش��ده اس��ت، اما 
بسیاری از شرکت ها تا به اینجای کار، 
به صورت کامًا سنتی عمل کرده و در 
به کارگیری ش��یوه های جدید و حتی 
قدیم��ی در جذب مش��تری به کندی 
پی��ش رفته اند. آنها تصور مناس��بی از 
بازی س��ازی )Gamification( برای 
مش��تریان خ��ود ندارند. منظ��ور ما از 

زی،  زی س��ا با
ی  ا ج������ر ا
ی��ک برن���امه 
ن���رم اف��زاری 
ب��ازی  و 
نیس��ت  واقعی 
برخی  )هرچند 
این  ش��رکت ها 
را  کار  از  جنبه 
اجرا کرده اند! ( 
معنای  به  بلکه 
و  معرف��ی 

پیش��نهاد نکات رقابتی در خرید برای 
مشتریان است.

 ب��ا ارائ��ه این ن��کات، ش��رکت ها با 
برانگیختن غرایز رقابتی در مش��تریان 
خود، آنها را وارد بازی جذابی می کنند 
که مش��تریان خود به دنبال پیشرفت 
در آن بازی هس��تند. برای مثال، یک 
بخ��ش از ب��ازی وف��اداری ب��رای یک 
فروش��گاه اینترنت��ی ل��وازم دیجیتال 
اینط��ور می توان��د تعری��ف ش��ود که 
مش��تریان در ازای به اش��تراک گذاری 
رس��انه های  در  خریدش��ان  تجرب��ه 
اجتماع��ی، ارائ��ه تصوی��ری از کاال با 
ذکر نام فروش��گاه، برگزاری مسابقات 
عکاس��ی با موضوعات مرتبط با دنیای 

دیجیت��ال و ت��گ ک��ردن و هش��تگ 
گذاشتن نام فروشگاه )در اینستاگرام( 
از امتی��ازات و جوایز ویژه ای برخوردار 

خواهند شد. 
ب��ر  برنامه ه��ای وف��اداری مبتن��ی 
بازی س��ازی در صورتی ک��ه بخواهند 
اثرگذار باشند، باید حداقلی از سرمایه 
پولی مش��تریان را درگیر فرآیند بازی 
وف��اداری کنن��د، تا ب��ه ای��ن ترتیب 
ارتباط��ی طوالنی و مس��تحکم تر بین 
ش��رکت و مش��تری را ش��کل دهند. 
امروزه مش��تریان آگاه تر شده اند. آنان 
متوج��ه س��ود سرش��اری ک��ه نصیب 

شرکت ها می کنند، هستند.
 مشتریان دیگر با این قبیل ترفندها 
ک��ه ب��ا خری��د 
باالت��ر از مبلغی 
در  مش��خص، 
خ�ری��د بع��دی 
تخ���فی��ف  از 
ب���رخ����وردار 
ه����ن��د  ا خو
راض��ی  ش���د، 

نمی شوند. 
انگی��زه  آنه��ا 
بی���ش��ت���ری 
خری��د  ب��رای 
ارائ��ه  وق��ت  اکن��ون  می خواهن��د. 
پیش��نهادات جذاب تر و جالب تر است. 
وقت آن اس��ت که انتخ��اب را به خود 

مشتری سپرد. 
گاهی الزم اس��ت حت��ی بدون هیچ 
خریدی به مش��تری امتیاز دهید! فقط 
به این خاطر که مش��تری شماس��ت و 
زمانی ش��ما را انتخاب کرده است. بله! 
از خودشان بپرس��ید و ببینید که چه 

پاسخ های جالبی دریافت می کنید! 
به عنوان نمونه، مش��تریان مدرن این 
روزها عاقه زیادی به هماهنگ کردن 
همه چی��ز چه لب��اس یا ل��وازم منزل 
دارند، پیش��نهاد ما به خرده فروش��ان، 
ارائ��ه محصوالت��ی اضافه ت��ر از کاالی 

خریداری ش��ده اس��ت؛ کاالهای��ی که 
به خرید مش��تری مرتبط باش��ند. اگر 
مش��تری گلدان س��فید خریده است، 
ش��رکت ب��ه او س��ینی ی��ا گل های��ی 

هماهنگ هدیه بدهد.
 مشتری لباس��ی خرید کرده، بسته 
به جنسیت مشتری، متناسب با لباس 
خریداری ش��ده کفش، گردنبند، شال 
یا دس��تبندی هماهن��گ هدیه بدهد. 
جالب به نظر می رس��د؟ خوب اس��ت 
بدانید این مثال ها تنها بخشی از برنامه 
و   homeware شرکت های  وفاداری 

Polyvore. com است. 
خل��ق  یعن��ی  وف��اداری«  »ب��ازی 
هیجان انگی��ز  و  ج��ذاب  بس��ته های 
ب��ه  از کااله��ا ی��ا خدم��ات، یعن��ی 
اش��تراک گذاری احساس��ات خوب به 
خاطر داش��تن محصولی خاص، یعنی 
القای این احس��اس به مش��تری که او 
هم جزئی از ش��رکت است و می تواند 
محصوالت دلخواهش را آزادانه ترویج 
و تبلی��غ کن��د. یعن��ی اضاف��ه کردن 
ش��ادی و س��رگرمی به خری��د، یعنی 
وارد کردن دنیای ش��خصی مش��تری 
به ش��رکت. یعنی برگزاری مس��ابقه از 
عکاسی گرفته تا آش��پزی از پیشنهاد 
اضاف��ه کردن محصول جدید به س��بد 
محص��والت ش��رکت گرفته ت��ا حتی 
هم��کاری تمام وق��ت و پاره وق��ت ب��ا 

مشتری. 
واض��ح اس��ت ک��ه بازی س��ازی در 
برنامه ه��ای وف��اداری، نتیج��ه ای جز 
حف��ظ و بازگش��ت مش��تری نخواهد 
داشت، مش��تری ای که شما همیشه از 
بی نظمی در رفتارش ش��کایت دارید؛ 
به این ترتیب به ف��رد وفاداری تبدیل 
خواهد ش��د که به س��ختی از ش��ما و 
محصوالت ت��ان دل خواهد کند. کافی 
اس��ت قواعد این بازی را یاد بگیرید و 

آن را اجرا کنید. 
 ارتباط با نویسنده: 
Me@alirezajafari. com

بازی وفاداری

آمارهای جالب درباره ویدئو 
مارکتینگ

در بازاریابی محتوایی، ویدئو از س��هم قابل توجهی 
برخوردار اس��ت و اهمیت آن در آینده بیشتر خواهد 
شد. با این مطلب به نقل از modir. tv همراه باشید 
تا به بررس��ی حقایقی جالب درباره  ویدئومارکتینگ 

بپردازیم. 
- در سال 2019، 80درصد از محتوای وب سایت ها 

 .)Hubspot(را ویدئو تشکیل خواهد داد
- 45درصد از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی 
Hubspot، حدود یک س��اعت و نی��م در هفته را 
برای تماش��ای ویدئو در فیس بوک و یوتیوب صرف 

می کردند. 
- متوس��ط کاربران اینترنت، 88درصد بیشتر در 
وب س��ایت های دارای ویدئ��و وقت ص��رف می کنند 

 .)Cisco(
- 59درصد از افراد، ویدئوهای کمتر از یک دقیقه 

 .)Wistia(را تماشا می کنند
- به ط��ور متوس��ط روزان��ه 8 میلی��ارد ویدئو در 
فیس بوک و 10 میلیارد ویدئو در اس��نپ چت دیده 
می ش��ود و 95 میلیون تصویر در اینستاگرام پست 

 .)Hubspot(می شود
- براس��اس پژوهش Hubspot محتوای متنوع 
برای خوانن��دگان از محبوبیت بیش��تری برخوردار 
است. در واقع محتوای سمعی از محتواهای نوشتاری 
و محتوای بصری )فیلم و تصاویر( از محتوای سمعی 

 .)Hubspot(برای مخاطب جذاب تر است
- 76درصد از کارب��ران گفته اند: ویدئوهای جالب 
و ج��ذاب برنده��ا را با دوستان ش��ان به اش��تراک 

 .)Invodo(می گذارند
- 65درص��د از اف��راد، پ��س از دی��دن ویدئ��و، از 

 .)Forbes( وب سایت بازدید کرده اند
- 75درص��د از ترافیک اینترنت در س��ال 2017 

 .)com(متعلق به ویدئوها خواهد بود
- 70درص��د از بازاریابان حرفه ای، ویدئو را بهتر از 
 .)Marketing Profs( هر رسانه دیگری دانسته اند
- هر س��اله 4 میلی��ارد و 600 میلی��ون ویدئوی 
 .)iStock( .تبلیغاتی به صورت آناین تماشا می شود
- هر دقیقه 300 س��اعت ویدئو در یوتیوب آپلود 

 .)YouTube(می شود
- در اینس��تاگرام عکس ه��ا بیش��تر از ویدئوه��ا 
Engagement می گیرند. دلیل اصلی آن س��رعت 
لود س��ریع تر آنها نسبت به ویدئوها است. حجم زیاد 
ویدئوها و سرعت اینترنت چالش های اصلی ویدئوها 

 .)com(هستند
- 92درص��د از کاربران موبای��ل، ویدئوهایی را که 
در موبای��ل تماش��ا می کنند با دیگران به اش��تراک 

می گذارند. 
- تا س��ال 2018 نیمی از مردم دنیا اسمارت فون 

 .)eMarketer(خواهند داشت
- در ح��ال حاضر نزدیک ب��ه 16 میلیون ایرانی از 
اینترنت موبایل استفاده می کنند )معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات(. 
- اینترن��ت موبایل تماش��ای ویدئوه��ای آناین 
اس��ت.   داده  افزای��ش  را 40درص��د  یوتی��وب  در 

 .)YouTube(

تصورات غلط رایج در سئو: بک لینک 
بیشتر، بهتر از محتوای بیشتر! 

س��ئو قبا این گونه بود که تا می توانی لینک بساز! 
هرچه بیشتر بهتر! اصًا هم الزم نبود که حتماً و حتماً 
بررسی کنیم که این لینک ها از کجا می آیند؟ کسی 
دامنه هایی را که به وب سایتش لینک می دهند، زیاد 
بررسی نمی کرد و اولویت بر تعداد بک لینک ها بود. با 

این مطلب به نقل از modir. tv همراه باشید. 
 البت��ه ای��ن نکت��ه را بدانی��د ک��ه لینک س��ازی 
 )Link Building( هن��وز هم یکی از پنج فاکتور 
اصلی و بس��یار مهم فرآیند س��ئو به حساب می آید؛ 
آنچه که تغییر کرده، این است که باید کمی در نحوه 

لینک سازی، روش مان را تغییر دهیم. 
مه س��ال 2013 هم که گوگل الگوریتم پنگوئن 2 
را ارائه کرد، دیگر تغییرواجب ش��ده بود! امروز دیگر 
وقت آن رسیده که بر کیفیت لینک ها تمرکز کنیم 
نه تعداد آنها! هر زمان که این موضوع مطرح می شود، 

این سوال در ذهن خیلی ها به وجود می آید که: 
 »ب��ر کدامیک س��رمایه گذاری کنم بهتر اس��ت؟ 

لینک سازی یا مدیریت )و تولید( محتوا؟« 
بک لینک ه��ا یکی از مهم تری��ن بخش های اعتبار 
وب س��ایت تان در نزد گوگل هس��تند، اما اگر به ما 
بگویید که س��رمایه ای دارم که برای وب سایتم خرج 
کنم، ما به شما می گوییم:  »یک نفر را استخدام کن 

که برای وب سایتت محتوا تولید کند! «
وقتی ش��رکت های مختلف، اف��رادی را به منظور 
لینک بیلدینگ اس��تخدام می کنند، در واقع با این 
کارش��ان بر تعداد بک لینک ه��ا تمرکز می کنند، در 
صورتی که بازی سئو فرق کرده است )و خیلی وقت 
اس��ت که فرق کرده!(؛ ش��ما باید تمرکزتان را روی 
منابع مرتبط و متنوعی بگذارید که به ش��ما لینک 
بدهند. وقتی که ش��ما روی محتوا س��رمایه گذاری 
می کنی��د، ای��ن محتوا می توان��د برای بس��یاری از 
صفحات وب، باگ ها، شبکه های اجتماعی و… به 
کار گرفته ش��ود و تع��داد قابل قبولی لینک مفید و 

مرتبط به شما بدهند. 

چگونه در سخنرانی های مان صدای 
بهتری داشته باشیم؟

پرکاربردترین روش ب��رای بیان کردن منظور و 
تفکر هر فرد، قدرت بیان و تکلم اوست. در هنگام 
بیان کلمات، یکی از مهم ترین المان ها، تن صدای 

گوینده است.
داش��تن یک تن صدای مناسب، عاوه بر روابط 
عمومی، ب��ر رهبری تیم نیز تاثیر غیر قابل انکاری 
دارد. ام��روز قصد داریم ش��ش تکنی��ک را برای 
بهب��ود صدای تان در س��خنرانی معرفی کنیم. در 
پایان ای��ن مقاله به نق��ل از modir.tv خواهید 
توانس��ت تا بهتر از قبل، منظورتان را به مخاطبان 
و ش��نوندگان خود برس��انید و با اعتماد به نفس 

بیشتری در سخنرانی های خود ظاهر شوید.
آهسته و شمرده

س��عی کنید آهس��ته و ش��مرده صحبت کنید، 
وقتی ش��مرده صحبت کنید صدای شما قدرت و 

نفوذ بیشتری پیدا می کند. چراکه:
- ش��نوندگان فرصت فکر ک��ردن به حرف های 

شما را خواهند داشت.
- اندکی تامل می کنند.

- حرف شما را مزه مزه می کنند.
- و برای شنیدن ادامه ی صحبت های تان آماده 

می شوند.
ای��ن نکته را ه��م در نظر بگیرید که آهس��ته و 
شمرده حرف زدن، صدای شما را بم تر و با اعتماد 
به نفس بیش��تر نش��ان می دهد. وقتی که سریع 
ح��رف می زنی��د، صدای ش��ما زیر ش��ده و مانند 

صدای یک بچه به نظر می رسد.
چه کسی به حرف یک بچه گوش می کند؟!

تمرینات صدا انجام دهید
صدای انس��ان مانند یک عضله است. می توانید 
تمرینش بدهی��د و تقویتش کنید! بس��یار بودند 
کس��انی که صدای خوبی نداش��تند، اما با تمرین 
و ممارست، توانستند به بهترین سخنورهای عصر 

خود تبدیل شوند!
مثال:

مثا این تمرین می تواند برای ش��ما مناس��ب 
باشد:

»قسمتی از یک ش��عر یا نمایشنامه را به خاطر 
بسپارید و در هنگام رانندگی یا قدم زدن، آن را با 
خودت��ان بلند بلند تکرارش کنید. انگار که در یک 
س��الن بزرگ، برای جمعیت زیادی نمایشنامه را 

اجرا می کنید!
به هر جمله حس و حالی متفاوت بدهید. گاهی 
از زبان یک فرد افس��رده متن را بخوانید، گاهی از 

جانب یک جنجگوی باستانی و...«
 صدای تان را ضبط کنید

زمانی که تمری��ن می کنید، صدای تان را ضبط 
کنید و بع��د از آن حتما به آن گوش کنید! دقت 
کنید که اگر این کار را انجام ندهید، عما بازدهی 

تمرین های خود را به نصف کاهش داده اید!
ریزبینانه و دقیق، ص��دای خود را تحلیل کنید 
و ببینی��د که چ��ه کاری را می توانید برای بهبود 
صدای خ��ود انجام دهید؟ ش��ما بای��د بهترین و 

سخت گیر منتقد خود باشید!
 مکالمات تلفنی خود را ضبط کنید

هنگامی که با مشتری خود و یا هر فرد معمولی 
دیگ��ری صحب��ت می کنی��د، می توانی��د با ضبط 
مکالم��ه  خود و بررس��ی آن، نق��اط قوت و ضعف 

خود را در موارد متعددی بررسی کنید.
5- تمرکز بر مکث ها:

میزان احس��اس و تاثیرگذاری ی��ک مکالمه را 
»مکث«ها و »س��کوت«هایی تشکیل می دهد که 

در مکالمه  خود از آنها استفاده می کنید.
انواع سکوت ها و مکث ها شامل:

- سکوت دراماتیک
- سکوت پایان جمله

- سکوت تاکیدی
- و....

 خوردن و آشامیدن مناسب
- بدن ش��ما، هنجره شما و صدای شما به غذا و 

آشامیدنی های مناسب نیاز مبرم دارد.
- بهترین غذا برای تفکر س��ریع و تصمیم گیری 

مناسب هنگام صحبت کردن، پروتئین است.
- آب ول��رم )هم دمای اتاق( نیز به نرم ش��دن 

هنجره کمک می کند.
- آب ی��خ می تواند صدای ش��ما را بم تر و نرم تر 
جلوه دهد؛ طوری که انگار چند نفر با هم صحبت 

می کنند.
- اگ��ر گلودرد دارید، آب گ��رم می تواند راهکار 

خوبی برای بازیابی صدای ازدست رفته تان باشد.

ایستگاه بازاریابیارتباط

بازاریابی خالق

برنامه های وفاداری مبتنی 
بر بازی سازی در صورتی که 
بخواهند اثرگذار باشند، باید 

حداقلی از سرمایه پولی مشتریان 
را درگیر فرآیند بازی وفاداری 
کنند، تا به این ترتیب ارتباطی 

طوالنی و مستحکم تر بین شرکت 
و مشتری را شکل دهند

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری



چگونه در حین کار کردن، باانگیزه 
و پرانرژی بمانیم

ب��ا وج��ود مس��ئولیت های مختل��ف و پرهیجان 
کارآفرینی، باز هم ممکن است گرفتار تکرار شوید 

و انگیزه خود را از دست بدهید. چاره چیست؟ 
برای جلوگیری از کاه��ش انرژی در محیط کار، 
تکنیک های��ی وجود دارند که ب��ا تجربه آموختنی 
هس��تند؛ اما دانستن آنها پیش از تجربه کردن شان 
می تواند به شما کمک کند تا دیرتر در دام رکود و 
یکنواختی گرفتار شوید و انگیزه خود را برای تالش 
و موفقیت، دیرتر از دس��ت بدهید یا اگر در چنین 
شرایطی قرار گرفتید، راه های بهتری برای خالصی 

از آن بشناسید. 
ب��رای این منظور پن��ج نکته به نق��ل از زومیت 
به ش��ما متذکر می ش��ویم تا با وجود مش��کالت و 
س��ختی های کار بتوانید ش��اد، پرانرژی و پرانگیزه 

باقی بمانید. 
1- هدف گذاری کنید

موف��ق ش��دن و انگی��زه داش��تن وقت��ی دقیقا 
نمی دانید قرار اس��ت چ��ه کارهایی انج��ام دهید، 
کمی دشوار است. ابتدای هر روز یک لیست کوتاه 
از کارهای��ی که باید تا پای��ان آن روز انجام دهید، 
فراهم کنید. دقت کنید که کارهای این لیست باید 
انجام ش��دنی و دست یافتنی باش��ند. به عالوه اینکه 
در راستای دس��تیابی به اهداف بلندمدت و دارای 
کارایی خوبی باش��ند. هر کس��ی حس خوب خط 
کشیدن روی کارهای انجام شده و حذف کردن آنها 
از لیست خود را دوس��ت دارد. همچنین نگهداری 
فیزیکی از کارهایی که انجام  ش��ده اس��ت، به شما 
کمک می کن��د انگیزه خود را بهت��ر حفظ کنید و 
در راستای اهداف روزمره خود گام های محکم تری 

بردارید. 
2- صب�ح خود را ب�ا انج�ام کاری که از آن 

لذت می برید آغاز کنید
می توانید هر روز خود را با یک یادداش��ت مثبت 
آغاز کنید یا به پایان ببرید. چه کاری به شما کمک 
می کند ت��ا حتی در روزهایی که خیلی خس��ته یا 

پرمش��غله هس��تید انگیزه بهتری برای کار کردن 
داشته باشید؟ یک پیاده روی در زمان طلوع آفتاب؟ 
ی��ک لیوان چای یا قهوه؟ گوش کردن به آهنگ یا 
پادکس��ت در حین صبحانه؟ مهم نیست کاری که 
به آن عالقه دارید چه چیزی اس��ت؛ مهم این است 
ک��ه هر صبح ب��ا انجام آن به خود ان��رژی و انگیزه 

ببخشید. 
3- از مسیر منحرف نشوید

به خودتان اجازه تنبل شدن ندهید. شاید دکمه  
»Snooze«  روی آالرم گوش��ی خیل��ی جذاب و 
فریبن��ده باش��د، اما نباید ب��ا در تخ��ت ماندن به 
خودتان فرصت تنبلی بدهید. یادتان باش��د که در 
تخت ماندن می تواند شامل خوابیدن یا گشت و گذار 
در ش��بکه های اجتماعی حتی ب��ه مدت 10دقیقه 
باشد! این کار انگیزه های شما را دچار رکود و شما 
را از حس انرژی داشتن دور می کند. سعی کنید با 
به یاد داش��تن لیست اهداف روزمره برای دستیابی 
ب��ه آنها تالش بیش��تری کنی��د و از راهی که قصد 
پیمودن آن و هدفی که قصد دستیابی به آن دارید، 

منحرف نشوید. 
4- با یک نفر همراه شوید

هم گروه ش��دن با یک نفر دیگر می تواند به شما 
کم��ک کند برنامه ها و کارهای روزمره خود را بهتر 
و با هیجان بیش��تر انجام دهید. از گروه همکاران، 
دوس��تان و اقوام ی��ک نفر را پیدا کنید تا با ش��ما 
همراه ش��ود و به شما انگیزه و انرژی ببخشد. برای 
این منظور ش��خص درس��تی را انتخ��اب کنید تا 
بتوانید موفقیت های خود را با او و در کنار او جشن 
بگیرید. یادتان باشد که شما نیز چنین نقشی برای 
او بازی کنید و در پیشرفت هایش همراهش باشید. 

5- منظم باشید
محیط کار شما باید تمیز و مرتب باشد تا عالوه بر 
اینکه کنترل بهتری بر اوضاع داشته باشید، بتوانید 
ذهنیت س��ازمان یافته ای نیز برای خود بسازید. از 
اپلیکیشن هایی نظیر Evernote استفاده کنید تا 
تاریخ ها و کارهای مهم را به خاطر بس��پارید و هیچ 

کاری را از قلم نیندازید. 
طرح کسب و کار و مدارک و مستندات کاری خود 
را در دسترس قرار دهید. بیشتر از یک یا دو کار در 
هر زمان انج��ام ندهید. فراموش نکنید که ذهنیت 

سازمان یافته، کارآمدتر و انگیزه مندتر است. 
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ش��اید تا همین چند سال قبل 
صحبت از تسخیر بازارهای جهانی 
آن ه��م از س��وی یک فروش��گاه 
آنالین بی پای��ه و باورناپذیر به نظر 
می رس��ید. با این حال پیش��رفت 
تکنولوژی و توسعه کسب وکارهای 
آنالین به ح��وزه خدماتی نیز نفوذ 
کرده اس��ت. این اتفاقی اس��ت که 
بیش از یک دهه از آن می گذرد. در 
دنی��ای مدرن، زمان اهمیت باالیی 
دارد و بالطب��ع  مدیریت این دارایی 
باارزش مه��م خواهد بود. هنگامی 
که صحبت از فروشگاه های آنالین 
می شود، نام آمازون و eBay  باالتر 
از همه به ذهن خواهد رسید. شاید 
بیراه نباش��د اگر بپرس��یم که چرا 
این دو برند این مقدار از شهرت را 
کسب کرده اند؟ بدون شک عواملی 
نظیر شانس و اقبال در این زمینه، 
اگ��ر نگوییم بی تأثیر، دخالت کمی 
دارد. یک پاسخ منطقی و دم دست، 
مهارت ای��ن دو برند در بازاریابی و 
جلب توجه هر دو طیف فروشنده 
و مصرف کنن��ده اس��ت. باید توجه 
داشت که نمونه های بسیار زیادی 
از فروشگاه های اینترنتی به سبک 
آم��ازون و eBay در سراس��ر دنیا 
مشغول به فعالیت هستند. بارزترین 
نمونه علی بابا اس��ت که با مدیریت 
و ایده پردازی های بزرگ هم اکنون 
نامی ب��زرگ برای خود دس��ت وپا 
کرده اس��ت. از این سه برند موفق 
که بگذریم، دیگر هیچ نامی حتی 

توانایی رقابت با آنها را ندارد. 
در اینج��ا ه��دف بررس��ی علت 
و ش��یوه کامیاب��ی فروش��گاه های 
اینترنتی بزرگ دنیا نیس��ت، بلکه 
ی��ک  نقطه نظ��ر  از  می خواهی��م 
فروش��نده نحوه موفقیت و فروش 
بیش��تر در چنین فروشگاه هایی را 
با محوریت آمازون بررس��ی کنیم. 
در میان غول های فروش اینترنتی، 
آم��ازون به ش��ناخت مناس��ب و 
دقیق نیازهای مشتریانش مشهور 
است. اگر می خواهید فروش باالی 
محصول ت��ان در آم��ازون تضمین 

ش��ود، باید مانند پذیرنده خالقانه 
عم��ل کنید. جس��ت وجوی کامل 
یوتیوب و ترندهای گوگل نخستین 
کار مهمی است که باید انجام شود. 
این کار به ش��ما کمک خواهد کرد 
از بازاری که در آن هستید آگاهی 
بیش��تری کس��ب کرده و تقاضای 
مشتریان تان را نیز بهتر بشناسید. 

صحب��ت از عملک��رد موفق در 
آم��ازون نیازمن��د اش��اره ب��ه یک 
نمون��ه عین��ی اس��ت. اگ��ر بتوان 
توصیه ه��ای ای��ن کارآفرین نمونه 
را نی��ز در اختی��ار داش��ت، دیگر 
راه دس��تیابی به موفقیت نس��بتا 
هموار شده اس��ت. خوشبختانه با 
جست وجویی ساده می توان به یک 

 نام مهم در این زمینه رس��ید؛
 »اش��رف عل��ی«. وی ت��ا ب��ه 
حال توانس��ته از طریق فروش 
محص��والت از طری��ق آمازون 
بیش از یک میلیون دالر درآمد 
کسب کند. این رقم خارق العاده 
هرکسی را کنجکاو خواهد کرد 
تا از رمز و راز موفقیت اش��رف 
علی آگاه شود. بر همین اساس 
در ادامه گزارشی به قلم اشرف 
عل��ی در مورد ن��کات مهم در 
کس��ب وکار مرتبط ب��ا آمازون 

خواهید خواند. 
الگوی قیمت خود را طراحی 

کنید
ابتدا باید این نکته را پذیرفت که 
آمازون دقیقا مانند یک بازار واقعی 
و ملموس است. در هر کسب وکاری 
که باش��ید و هر محصول��ی را که 
عرضه کنی��د، چندین فروش��نده 
مشابه ش��ما نیز در آمازون حضور 
خواهند داشت. نکته مهم تر اینکه 
در بس��یاری از م��وارد کااله��ای 
یکس��ان قیمت و کیفیت یکسانی 
را نی��ز دارند. این ام��ر کار را برای 
جلب نظر مش��تری دش��وار خواهد 
کرد. ش��ما باید تصمیم بگیرید که 
محصول خود را با قیمتی پایین تر 
ی��ا باالتر از س��طح تعادلی موجود 
در آم��ازون عرضه کنی��د. این امر 
نیازمند بررس��ی دقیق جنبه های 
مختل��ف ب��ازار و المان ه��ای مهم 

برای مشتری اس��ت. مزیت اصلی 
آمازون در مقایس��ه با سایر رقبا در 
سیستم اس��کن بارکد هوشمند و 
براساس  محصوالت  فهرست بندی 
قیمت تعیین ش��ده برای مشتری 
اس��ت. به این ترتیب با کاهش هر 
سنت از قیمت محصول تان امکان 
بیشتر دیده شدن را خواهید داشت. 
برای مثال فرض کنید که ش��ما 
فروش��نده لوازم ورزش��ی هستید. 
اگر قیمت شلوار ورزشی خود را به 
12 دالر کاهش دهید، به احتمال 
فراوان س��ودتان نیز کمتر خواهد 
شد. با این حال توجه داشته باشید 
که فروش شلوار به قیمت 15 دالر 
تقاضای کمتری در مقایسه با سطح 

قیم��ت 12 دالر خواه��د داش��ت. 
به عبارت س��اده، ب��ا قیمت کمتر 
میزان بیش��تری از فروش را تجربه 
خواهید کرد. این همان کاری است 
که من انجام دادم. با کاهش قیمت 
توانس��تم فروش را افزایش داده و 
سود نخس��تین س��ال فعالیتم در 
آمازون را به 70 هزار دالر برسانم. 

اهمیت دیده شدن
آمازون فروش��گاهی با میلیون ها 
محصول و بازدیدکننده اس��ت. اگر 
می خواهید محصول تان بیش��تر از 
سایرین دیده شود، به غیر  از مانور 
روی س��طح قیمت، باید صدای تان 
را نیز به مشتری برسانید. در واقع 
هیچ ک��س دوس��ت ن��دارد از یک 
فروشنده بی نام و نشان خرید کند. 
باید خودمان را به مشتریان معرفی 
کنیم. خوشبختانه باز هم در اینجا 

آمازون به کمک فروشندگان آمده 
و راه های مختلفی را برای برقراری 

چنین ارتباطی تعبیه کرده است. 
نخس��تین کاری که باید انجام 
داد ت��الش ب��رای کس��ب امتیاز 
بیش��تر در آمازون اس��ت. هرچه 
بازدیدکنندگان ستاره های بیشتری 
به شما بدهند، در جست وجوهای 
بعدی جایگاه باالتری در لیس��ت 
به  داش��ت.  محص��والت خواهید 
همین ترتیب دو راه پیش روی تان 
ق��رار دارد؛ نخس��ت اینکه منتظر 
کاربران باشید تا در صورت تمایل 
به ش��ما امتیاز دهند. این راه حلی 
زمانب��ر اس��ت و ب��رای آغ��از راه 
چندان جذاب نیست. راهکار دوم 
این اس��ت ک��ه خودتان 
دس��ت ب��ه کار ش��وید 
و ب��ه صورت ش��خصی 
ب��ا همراهی س��ایر  ی��ا 
به  شرکت تان  کارمندان 
س��ایت آم��ازون رفته و 
ب��ه محصوالت تان امتیاز 
دهید. توجه داشته باشید 
که اگر این روند را بیش 
ادام��ه دهید،  ان��دازه  از 
تش��خیص  ص��ورت  در 
آمازون محصوالت ش��ما 
به طور کامل از فروشگاه 
حذف خواهند ش��د. این تنها یک 
شیوه مناسب برای آغاز راه است، 
در ادام��ه باید ب��ا جدیت به دنبال 

جلب نظر مخاطب باشید. 
گام دوم، اس��تفاده هوش��مند از 
تگ ها برای محصوالت اس��ت. این 
م��ورد در جس��ت وجوهای گوگل 
از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت 
و در ص��ورت اس��تفاده از تگ های 
مناسب ش��انس ش��ما برای دیده 
ش��دن افزایش چشمگیری خواهد 
داش��ت. یک مثال مناسب در این 
زمینه فروش لباس های زنانه است. 
بارگ��زاری محصول با تنها س��ه یا 
چهار تگ س��اده چندان شانس��ی 
برای ش��ما به ارمغان نخواهد آورد. 
در ع��وض ب��ا مش��اهده تگ های 
رقبای تان در فروشگاه و جمع بندی 
همه آنها به هم��راه اعتماد به قوه 

خالقیت ت��ان می توانید فهرس��تی 
مناس��ب از تگ های خود را فراهم 
س��ازید. البته باید توجه داشت که 
صرف تگ بیش��تر موج��ب بازدید 
بیشتر نخواهد ش��د. این تگ های 
مرتبط با موضوع محصول تان است 
که به ش��ما کمک خواه��د کرد و 
ضمنا آمازون در صورت مش��اهده 
اس��تفاده از تگ ه��ای بی ارتباط به 
محصول ش��ما را جریم��ه خواهد 
کرد، بنابراین بهتر است در انتخاب 

آنها دقت به خرج دهید. 
عضویت ویژه آمازون، 

فرصتی استثنایی
ک��ه  فروش��ندگانی  تنه��ا 
محصوالت ش��ان از س��وی آمازون 
تأیید رسمی ش��ود امکان استفاده 
از خدم��ات عضویت وی��ژه را دارند. 
به این ترتیب ش��ما مش��خصات و 
اطالع��ات موردنیاز محصول خود را 
برای آمازون ارسال کرده و تبلیغات 
بهینه خ��ود را به عهده فروش��گاه 
می گذارید. ش��اید در نگاه نخس��ت 
این یک هزینه اضافی باشد و به طور 
ش��خصی نیز بتوان فروش��ی قابل 
توجه کسب کرد. با این حال نگاهی 
به فهرست پرفروش ترین محصوالت 
هر م��اه آمازون نش��ان می دهد که 
بیش از نیم��ی از آنها این عضویت 
وی��ژه را در اختی��ار دارن��د. ش��اید 
شاید با این حساب باید به سیستم 
تبلیغات درون فروش��گاهی آمازون 
با دی��د مثبت تری نگاه ک��رد. ذکر 
این نکته نیز خالی از فایده نیس��ت 
که خری��داران به هنگام س��فارش 
محص��ول به تأیید رس��می آمازون 
توجه زیادی می کنن��د. این نتیجه 
نظرسنجی رویترز در میان بیش از 
3000 خریدار است. بدون شک این 
یک تأییدیه برای اعتماد به آمازون 
برای دس��تیابی به فروش بیش��تر 
است. اعتماد به آمازون و بهره گیری 
از تأیید رس��می آن کاری است که 
من در سال دوم فعالیتم انجام دادم. 
به عنوان کسی که از این شیوه سود 
زیادی برده  اس��ت، باید بگویم این 

شیوه، فروش من را سه برابر کرد. 
entrepreneur.com :منبع 

نکاتی برای موفقیت در آمازون

آمازون را شخصی سازی کنید
کلید کارتابل

فرهنگ سازمانی در دانش مدیریت
فرصت امروز: فرهنگ سازمانی موضوعی است که 
به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار س��ازمانی 
راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در 
مدیری��ت، فرهنگ س��ازمانی دارای اهمیت روزافزونی 
ش��ده و یکی از مباح��ث اصلی و کانون��ی مدیریت را 
تش��کیل داده اس��ت. با بررس��ی ای که توسط گروهی 
از اندیش��مندان علم مدیریت به عم��ل آمده، فرهنگ 
س��ازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و 
توسعه کشورها شناخته شده است. به طوری که بسیاری 
از پژوهشگران معتقدند موفقیت کشور ژاپن در صنعت و 
مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی 
است. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و 
ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر 
می گذارد و می توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی 
یا مانعی در راه پیشرفت محسوب شود. هنگامی که یک 
سازمان به صورت یک نهاد درمی آید دارای نوعی حیات 
و زندگ��ی می ش��ود که با زندگی اعض��ای آن متفاوت 
اس��ت و به خودی خود دارای ارزش می شود. از این رو 
هنگامی که سازمان به صورت یک نهاد درمی آید، الگوی 
خاص��ی از رفتار مورد قبول همه اعضای س��ازمان قرار 
خواه��د گرفت که در همه جای س��ازمان به چش��م 
می خورد. معموال هر سازمان ابتدا به صورت یک واحد 
کوچک تأس��یس می شود. در ش��روع فعالیت سازمان، 
فرهن��گ در آن با توجه به عوامل مختلفی به س��رعت 
شکل می گیرد. ش��کل گیری فرهنگ بستگی دارد به 
دالیل به وجود آمدن س��ازمان و جایگاه آن در جامعه 
و عوامل موفقیت آن از قبی��ل کارایی، مرغوبیت کاال، 
کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع یا مشتریان، ابداع و 
نوآوری، تالش زیاد و وفاداری نسبت به سازمان. وقتی 
س��ازمان متولد می شود تالش زیادی از طرف کارکنان 
برای موفقیت س��ازمان صورت می گی��رد. درحقیقت 
فرهنگ نش��انگر درجه تالش و تصویر کارکنان از کار 
خود و آینده س��ازمان است. به تدریج که سیستم های 
پاداش سیاس��ت ها، خط مشی ها و قوانین حاکم بر کار 
تدوی��ن می یابند، مجموعه این عوامل بر ش��کل گیری 
فرهنگ اولیه س��ازمان تأثیرات عمیقی می گذارد. این 
عوامل از طرف سازمان رسمی مشخص کننده نوع رفتار 
و طرز برخوردهایی هس��تند که برای موفقیت سازمان 

مهم خواهند بود. 
بنیانگذاران و مدیران ارش��د، نقش اساس��ی در این 
ش��کل گیری ایفا می کنند. اصول اعتق��ادی، ارزش ها، 
اهداف و رفتار بنیانگذار س��ازمان مش��خص کننده نوع 
انتظارات حال و آینده س��ازمان ب��وده و این اعتقادات 
و رفتارها توس��ط دیگر مدیران سازمان به زیرمجموعه 
منتقل می شود. کارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر 
نظر دارند و هر واقعه مهمی را که نتیجه عمل مدیریت 
است به خاطر می سپارند. عدالت، عجله، تکبر، محبت و 
دیگر خصایص مدیران در شکل گیری فرهنگ سازمان 
تأثیر دارد. افراد آنها را به خاطر می س��پارند. این رفتار 
نشانگر این است که سازمان واقعا از آنها چه می خواهد. 
چه چیزهایی در ارتقای کارکنان مهم است، چگونه باید 
مسائل را حل کرد. همه اینها مجموعه قوانین نانوشته 
رفتاری در کار را تشکیل می دهند. گروه های کار، این 
قوانین را به عنوان هنجارهای کار پذیرفته و آنها را یاد 
می گیرند و به افراد تازه وارد می آموزند و به این ترتیب 

یک فرهنگ تداوم می یابد. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- اس��تیفن رابین��ز نقش س��ه عام��ل را در حفظ و 
نگهداری یک فرهنگ در سازمان مؤثر می داند. این سه 

عامل عبارتند از:
 1- گزین�ش: هدف گزینش این اس��ت که افرادی 
شناسایی و استخدام شوند که برای انجام موفقیت آمیز 
کار م��ورد نظر دانش، اطالع��ات، مهارت و توانایی های 
الزم را داش��ته باش��ند. در این مرحله س��عی می شود 
کس��انی به اس��تخدام س��ازمان درآیند که متناسب با 
سازمان باشند، درنتیجه کس��انی در سازمان پذیرفته 
می شوند که دارای ارزش هایی باشند که سازمان برای 

آنها اهمیت قائل است.
 2- مدیریت عالی سازمان: مدیران ارشد از طریق 
گفتار و کردار، هنجارها و معیارهایی را ارائه می کنند که 
دست به دست می شود و پس از طی سلسله مراتب به 

همه جای سازمان می رسد.
3- جامعه پذیری: مس��ئله مهم این است که افراد 
با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت کنند. اگر 
افراد با فرهنگ س��ازمان آشنا نباشند پس از استخدام 
موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می شوند که در 
سازمان رایج است. پذیرش و رعایت فرهنگ سازمانی را 

جامعه پذیری کارکنان می نامند. 
جامعه پذیری کارکنان شامل سه مرحله است؛

 1- مرحل�ه پیش از ورود: ای��ن مرحله مربوط به 
آموزش ها و یادگیری هایی اس��ت که پیش از پیوستن 

فرد به سازمان صورت می گیرد.
  2- مرحل�ه رویاروی�ی: در این مرحل��ه فرد تازه

 اس��تخدام ش��ده متوجه واقعیت س��ازمان می شود و 
احتماال درمی یابد ک��ه در انتظارات و آنچه به نظر وی 

واقعیت بوده است، تجدید نظر کند.
 3- مرحله دگردیس�ی یا تحول جامع: در این 
مرحله فرد اس��تخدام  ش��ده، مهارت های الزم را برای 
انجام کارها می آم��وزد، در آنها تبحر پیدا می کند و به 
ارزش ها و هنجارهای گروهی احترام می گذارد و با آنان 
همسان می ش��ود. درصورتی که مرحله تحول جامع یا 
دگردیس��ی به طور موفقیت آمیز انجام ش��ود، بر میزان 
تعهد فرد به س��ازمان و بازده��ی وی اثر مثبت خواهد 
گذاشت و میل او به رفتن از سازمان را کاهش می دهد. 

آمازون فروشگاهی با میلیون ها 
محصول و بازدیدکننده است. 
اگر می خواهید محصول تان 

بیشتر از سایرین دیده شود، به 
غیر  از مانور روی سطح قیمت، 

باید صدای تان را نیز به مشتری 
برسانید

ترجمه: علی آل علی 

پیشنهاد کسب وکار 

مربی ورزشی - امروزه کسب و کارهای مرتبط با ورزش رونق بسیاری یافته است. ورزشکاران حرفه ای ساالنه پول زیادی به دست 
می آورند، ولی حقیقت این است افرادی که در اطراف آن ها هستند نیز پول زیادی کسب می کنند. مربیان باتجربه و کاربلد به شهرت 

خوبی دست پیدا می کنند. هرچه به دنیای حرفه ای نزدیک تر شوید شرایط پولی بهتری برای تان رقم خواهد خورد.
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امیر قمصری

در هر اس��تراتژی بازاریابی اینترنتی یا طرح ارتباطی آنالین، مشخص 
کردن اهداف و داش��تن یک استراتژی روشن در پشت طرح اصلی برای 
رسیدن به موفقیت بسیار ضروری است. این مقاله روی ایجاد یک طرح 
عملی برای حفظ مش��تری آنالین متمرکز شده که بر پایه حفظ و رشد 

وفاداری مشتریان است. 
حف��ظ و نگهداری مش��تری باید در مرکز توجه ش��ما در اس��تراتژی 
بازاریابی اینترنتی باش��د. همچنین این طرح باید بر پایه ایجاد تعامل و 

ارتباط با مشتریان فعلی بنا شود. 
و اما نکات ضروری برای ایجاد طرح حفظ مشتریان آنالین: 

شناخت مخاطب
قبل از شروع به طراحی استراتژی حفظ مشتری، شناخت آنها یکی از 
نکات بس��یار کلیدی و ضروری برای انتخاب تاکتیک های حفظ مشتری 
اس��ت، بنابراین مش��خصات تمامی مش��تریانی را که با برند شما تعامل 

دارند جمع آوری کنید. 
حفظ و نگهداری مشتری بر پایه تعامل با مشتریان فعلی تهیه می شود، 
بنابراین شما باید تمامی نکات ارزشمندی را که از مشتریان خود در اختیار 
دارید مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. همچنین باید تعیین کنید که چگونه 

مشتریان شما با کسب و کار و الگوهای خرید آن در تعامل هستند. 
نکاتی که باید برای طراحی استراتژی حفظ مشتریان موجود در زمان 

تجزیه و تحلیل اطالعات آنها مورد توجه قرار بگیرد، عبارتند از: 
- معیاره��ای بازاریابی جس��ت و جو: واژه های مورد جس��ت وجو با یا 
بدون نام برند، س��ایت های ارجاع، نرخ بی ارزش��ی )براساس محصوالت 

و سرویس ها.(
- فروش: متوسط ارزش سفارش، نرخ تکرار خرید، تقسیم جغرافیایی 
)ته��ران و بقیه ش��هرها(، محبوب ترین کاالهای به ف��روش رفته، روند 

فروش های فصلی.
- راه ه��ای ارتباطی و تعامل با برند ش��ما: به عنوان مثال ش��بکه های 
اجتماعی، جست وجو  )SEM(، ایمیل و همچنین راه هایی که بیشترین 
تأثی��ر را در کس��ب درآمد دارند. در واقع باید مش��خص کنید که کدام 

کانال ارتباطی برای کسب و کار شما مناسب ترین بوده است. 
- تعریف تیپ شخصیتی: مشتریان خود را براساس معیارهای مختلف 
دس��ته بندی کنید. به عنوان مثال: براس��اس رده سنی، راه های برقراری 
ارتب��اط و تعامل با ش��ما، می��زان بازدید از طری��ق پلتفرم های مختلف  

)سایت، موبایل، اپلیکیشن( و تکرار در خرید محصوالت. 

مثالی از تعریف تیپ شخصیت ها
تعریف تیپ ش��خصیتی کمک می کند تا سازمان شما بتواند شخصیت 
مشتریان خود را درک کند و روند فروش محصول را از طریق ویژگی های 
شخصیتی شناسایی شده بهبود دهد. در این قسمت، چند نمونه از تعریف 

شخصیت برای یک فروشنده آنالین لوازم ورزشی آمده است. 
- ش��خص اول: سعید 28 سال سن دارد. او مجرد و دارای درآمد زیادی 
است. سعید عالقه زیادی به فوتبال و پشتیبانی از یک تیم فوتبال در لیگ 
برتر دارد. او دوس��ت دارد برای نمایش وفاداری خود به باش��گاه، هر فصل 
پیراهن جدید باشگاه را به تن کند. او خیلی راحت به صورت آنالین خرید 
می کند و دوست دارد بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی به تعامل بپردازد 
و آخری��ن اخبار در زمینه فوتبال را دنبال کند. س��عید همچنین به بازی 

فوتبال فانتزی آنالین بسیار عالقه مند است. 
- ش��خص دوم: علی و نازنین یک زوج هس��تند که 34 س��ال س��ن 
دارن��د و دارای دو فرزن��د به نام های س��روش و علی هس��تند. فرزندان 
آنه��ا به مدرس��ه فوتبال می رون��د و یکی از آنها طرفدار پرس��پولیس و 
دیگری طرفدار س��پاهان اس��ت. هر کدام از آنها برای خ��ود الگویی را 
انتخاب کرده اند؛ اولی الگویش کریم باقری است و دومی محرم نویدکیا. 
آنها دوس��ت دارند که با پوش��یدن جدیدترین پیراهن های دو باش��گاه 
به دوس��تان خود پز بدهند. همچنین آنها هر س��اله پیراهن های جدید 

باشگاه مورد عالقه خود را برای والدین خود سفارش می دهند. 

چه اهدافی برای استراتژی حفظ و نگهداری مشتریان موجود 
خود در نظر گرفته اید؟ 

در این قسمت به شما اهدافی را معرفی می کنم که معموالً در تدوین 
اس��تراتژی های حفظ مش��تری م��ورد توجه قرار می گیرن��د. این موارد 

می توانند به شما در تعیین اهداف کمک بسیار زیادی کنند: 
- دستیابی به 25درصد از مشتریان موجود جهت ارائه خدمات آنالین 
ب��ه آنها در مدت 12 ماه. با اس��تفاده از این موارد می توان به این هدف 
دست پیدا کرد: جلب مشتریانی که از سایت بازدید می کنند، مشتریانی 
که دارای حس��اب کاربری هستند، مش��تریانی که به صورت مکرر از ما 

خرید می کنند یا اینکه خرید یک محصول را تکرار می کنند. 
- هدای��ت 30درصد از مش��تریان موج��ود برای انج��ام دوباره خرید 

مستقیم از وب سایت در طی مدت شش ماه. 

تاکتیک های حفظ و نگهداری مشتریان
اکنون که با مقدمات الزم برای طراحی اس��تراتژی حفظ مش��تریان 
موجود آش��نا ش��ده اید، زمان آن فرا  رس��یده اس��ت که بدانید چگونه 
هر ی��ک از روش های بازاریاب��ی اینترنتی می توانن��د در طراحی برنامه 
حفظ و نگهداری مش��تریان نقش داش��ته باشند و در رسیدن به اهداف 
تعیین ش��ده توسط شما کمک کنند. قبل از هر چیز این نکته را بدانید 
که تاکتیک های انتخاب ش��ده باید دانس��ته هایی که از تجزیه و تحلیل 
مشتریان به دست آورده اید و چگونگی نحوه تعامل با آنها را توجیه کنند. 
به عن��وان مثال، در این قس��مت یک لیس��ت از تکنیک های بازاریابی 
دیجیت��ال برای حف��ظ و نگهداری مش��تریان براس��اس اهدافی که در 

قسمت اول پست مطرح شده، آمده است: 
بهینه سازی موتور جست وجو برای حفظ و نگهداری مشتریان

س��ئو س��ایت یک تاکتیک مؤثر برای رس��یدن به اهداف کسب و کار 
است که به صورت عمده توس��ط بازاریابان اینترنتی مورد استفاده قرار 
می گی��رد. به همین جهت س��ئو می تواند موقعیت های بس��یار خوبی را 

جهت حفظ و نگهداری ارتباط با مشتری در اختیار شما قرار بدهد. 
- نتایج جست وجوی شخصی ش��ده: اطمینان حاصل کردن از اینکه 
 )long tail(  نام تجاری ش��ما در عبارات جست وجوی طوالنی مرتبط

برای نتایج جس��ت و جوی ش��خصی ظاهر می شود و همچنین حفظ و 
نگهداری تعامل و ارتباط با مشتری را تضمین می کند. 

- Google Sitelinks Search Box: ه��ر برن��دی ک��ه از طریق 
یکپارچه س��ازی ب��ا Google Sitelinks Search Box در نتای��ج 
جس��ت وجو ظاهر شود، کاربر را تشویق به جست وجوی بیشتر در رابطه 

با دیگر محتویات مربوط به آن برند خواهد کرد. 
- بهینه س��ازی و تولی��د محت��وا برای مش��تریان برندتان براس��اس 

سرویس هایی که می خواهید به آنها پیشنهاد دهید. 
- سئوی درون صفحه: یکی از فاکتورهای مؤثر برای رده بندی محتوا 
در صفحه نتایج جس��ت و جو، بهینه س��ازی درون صفحه ای است. این 
بهینه سازی ش��امل آدرس صفحه  )url(، قرار دادن عبارات کلیدی در 
محت��وا، بهینه س��ازی تصاویر، عنوان صفحه و لینک های داخلی اس��ت. 
 on page البته امیر قمصری چیزی به نام سئو درون صفحه یا همان(
نمی شناسد و این مورد را فقط برای تفهیم بیشتر شما ذکر کرده است! 

در واقع چنین نامی در بحث کارشناسی حرفه ای سئو وجود ندارد.(
- توضیحات کاال: هر محصول در س��ایت باید شامل تصاویر باکیفیت 
و مرتبط، اطالعات مرتبط با محصول و محتوای منحصر به فرد باش��د. 
اطمینان حاصل کنید محتوایی را که تولید و منتش��ر می کنید براساس 

تیپ های شخصیتی  باشند. 
- ساخت لینک: ساخت بک لینک در سایت های مرتبطی که مشتریان 
ش��ما از آنها اس��تفاده می کنند بس��یار ضروری و بااهمیت است. براساس 
آنالیزی که انجام می دهید باید رس��انه های اجتماعی، تاالرهای گفت وگو، 
بالگ ها و س��ایت های دیگری را که مشتریان شما از آنها استفاده می کنند 
شناسایی کنید و در آنها از طریق محتوا یا هر تاکتیک دیگری که می توان 

استفاده کرد، برای سایت خود بک لینک به دست بیاورید. 

تاکتیک های ایمیل مارکتینگ
- ب��رای حف��ظ و نگه��داری مش��تریان از الگوهای مختل��ف ایمیل 
مارکتینگ استفاده کنید و آنها را از نظر اثربخشی در حفظ و نگهداری 
مشتری، تکرار خرید و هدایت مشتری به سمت اهداف تعیین شده مورد 

ارزیابی قرار دهید و بهترین آنها را انتخاب کنید. 
- اگر از یک نرم افزار ارائه دهنده س��رویس ایمیل مارکتینگ استفاده 
می کنید، اطمینان حاصل کنید که اجازه استفاده از الگوهای مختلف را 
به شما می دهد. همچنین باید مطمئن شوید که گزارش های تهیه شده 

از طریق این نرم افزار معتبر است و می توان به آن استناد کرد. 
- اطمینان حاصل کنید که فهرست ایمیل مشتریان شما کاماًل به روز 
اس��ت و از ایمیل ها و آدرس های اشتباه در آن خبری نیست. همچنین 
باید ایمیل مش��تریانی ک��ه عضویت خود را لغ��و کرده اند، به طور کامل 
حذف شده باشند. در نهایت باید بررسی کنید که چند درصد از کاربران 

حاضر در این فهرست به ایمیل های شما توجه می کنند. 
نکت��ه آخر آنکه فهرس��ت ایمیل مخاطبان خود را براس��اس محصول 

مورد عالقه یا تیپ شخصیتی تقسیم بندی کنید. 
تاکتیک ه��ای بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی در حف��ظ و نگهداری 

مشتریان
- تجزی��ه و تحلیل لیس��ت دنبال کنندگان و عالقه مندان به ش��ما در 

رسانه های اجتماعی بسیار بااهمیت است. 
- ایج��اد یک ط��رح محتوا ب��رای هدایت و انتش��ار به موق��ع آن در 
کانال ه��ای ش��بکه های اجتماع��ی. البت��ه این ط��رح بای��د تحت نظر 

فاکتورهای سئوسایت تعریف شود. 
- اطمین��ان حاص��ل کنید که آموزش الزم را ب��ه کارکنان خود برای 
برقراری ارتباط و تعامل با مش��تری از طریق رسانه های اجتماعی داده 

باشید. 
همانطور که می دانید، ش��بکه های اجتماعی یک راه بسیار مقرون به 
صرفه و تأثیرگذار برای ارائه خدمات به مش��تری به صورت آنالین و در 

لحظه است. 

بازاریابی وابسته یا سهامی  )Affiliate Marketing( برای 
حفظ و نگهداری مشتریان

بررس��ی و ارزیابی برنامه جاری و مقایس��ه آن ب��ا برنامه های رقبا در 
این مرحله، بس��یار مورد توجه است. باید مشخص کنید که رقبای شما 
برنام��ه ای برای اس��تفاده از افراد وابس��ته و ایجاد انگی��زه در آنها برای 
هدایت مشتری دارند یا خیر. اگر برنامه های رقبا فاقد این ویژگی است، 

این یک فرصت استثنایی برای شما است که از آن استفاده کنید. 
- بررسی و تجزیه و تحلیل روند و عملکرد برنامه های بازاریابی وابسته 

مرتبط با حفظ مش��تری جاری. به عنوان مثال چه درصدی از مشتریان 
هدایت شده از طرف وابستگان در حال تکرار خرید هستند؟ 
- تقسیم بندی سایت های وابسته براساس عملکرد روزانه. 

- اس��تخدام افرادی جهت هدایت و ترغیب س��ایت های وابسته برای 
ثبت نام در طرح بازاریابی وابسته شما به منظور هدایت مشتری و ایجاد 

ترافیک هدفمند. 
ضمن��ا این نکت��ه را یادآوری می کنم که در بازاریابی وابس��ته، میزان 
کمیس��یون و دستمزدی که به وابستگان )در اینجا سایت های وابسته و 
مرتبط با کسب و کار شما( داده می شود براساس عملکرد و میزان سهمی 

است که در هدایت مشتری به سمت خرید دارند. 

نظارت، مدیریت و اندازه گیری عملکرد
بع��د از انتخ��اب تکنیک های حفظ مش��تری بس��یار مهم اس��ت که 

شاخص های عملکردی را مش��خص کنید و سپس هر یک از تکنیک ها 
را مورد بررس��ی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. به عنوان مثال هر تکنیک 
چقدر به شما در رسیدن و نزدیک شدن به اهدافی که در ابتدای پست 

مطرح شد در بازه زمانی 12 ماهه کمک کرده است؟
 

شاخص های کلیدی عملکرد برای هر کدام از تاکتیک ها
در این قس��مت لیستی از شاخص های پیش��نهادی که می توانید آنها 
را برای ارزیابی هر کدام از تاکتیک ها در نظر بگیرید، معرفی می کنم. 

سئو سایت: 
- تعداد لینک های خارجی ساخته شده

- میزان ارزش ترافیک ارجاعی
- موقعیت وب س��ایت ش��ما در نتایج جس��ت و جو براس��اس کلمات 

کلیدی
- میزان بازدید از هر صفحه

- درصد عبارات کلیدی جست وجو شده با یا بدون نام برند
- تعداد لینک های داخلی ساخته شده

ایمیل مارکتینگ: 
- تعداد ایمیل های ارسال شده

- تقسیم بندی لیست ایمیل ها براساس مشتریان
- نرخ هدایت به وب سایت از طریق ایمیل

- نرخ گسترش و توسعه کمپین ایمیل مارکتینگ 
- نرخ تکرار یا انجام خرید مجدد از طریق ایمیل

رسانه های اجتماعی:
- تعداد دنبال کنندگان و عالقه مندان

- میزان تعامل از طریق توییت و الیک ها
- درصد ترافیک ارجاع به وب سایت

- ارزش و میزان حجم محتوای منتش��ر شده در شبکه های اجتماعی 
)براساس طرح محتوای تدوین شده(

:)Affiliate Marketing(  بازاریابی وابسته یا سهامی
- تعداد وابستگان فعال

- تعداد سایت وابسته ثبت نام شده
- درصد کل ترافیک ارجاعی به سایت از طریق وابستگان

- نرخ تکرار خرید مستقیم از کانال های وابسته
- تقسیم بندی وابستگان براساس میزان تکرار خرید از سایت اصلی

در این مقاله سعی شد روش های حفظ مشتری به طور کامل آموزش داده 
ش��ود. حتماً می دانید که اهمیت حفظ مشتری از به دست آوردن مشتری 
جدید بسیار بیشتر است. زیرا اگر بتوانید مشتریان موجود خود را راضی نگه 
دارید و به آنها خدمات خوبی ارائه دهید، می توانید مطمئن باش��ید که از 

طریق مشتریان جاری، مشتری جدید به دست خواهید آورد. 

استراتژی حفظ مشتری آنالین

88936651
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اخبار

تبریز - لیال پاش�ائی- قائم مقام و معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرد که 
هیچ مش��کلی برای تامین گوشت مرغ، گوشت قرمز و شکر مورد 
نی��از مردم در م��اه محرم وجود ندارد. به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبریز، اکبر فتحی در جلس��ه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی 
که با حضور علی نواداد، معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار 
آذربایجان شرقی برگزار شده بود با بیان اینکه در ماه محرم نیاز و 
تقاضای مردم برای مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا 
می کند، گفت: با توجه به افزایش تولید این محصوالت پروتئینی 
هیچ مش��کلی برای تامین آنها نداریم. وی همچنین درباره قیمت 
تنظیم بازاری گوشت مرغ برای ماه محرم افزود: قیمت گوشت مرغ 
منجمد کیلویی ۵۳۰۰ تومان در سردخانه شرکت پشتیبانی امور 
دام استان موجود اس��ت. فتحی با بیان اینکه در برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته، تولیدکنندگان میزان جوجه ریزی و تولید خود را 

در س��امانه آنالینی که پی��ش از این برای چنین ایامی پیش بینی 
ش��ده اس��ت اعالم می کنند، ادامه داد: با توجه به قابلیت رصد و 
کنترل این س��امانه می توان انتظار داشت که وضعیت متعادلی در 
بازار گوشت قرمز وگوشت مرغ ماه محرم وجود داشته باشد. وی با 
بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام موظف به تامین گوشت مرغ  

و گوشت قرمز در همه مناطق استان است، خاطرنشان کرد: همه 
هیئت ها، دس��ته جات و مساجد که برای نذورات نیاز به گوشت 
قرمز و گوش��ت مرغ دارند می توانند بدون هیچگونه محدودیتی 
از س��وی مدیریت جهادکش��اورزی در شهرستانها نیازمندی خود 
را تامین کنند البته باید یک نامه معرفی از مس��اجد منطقه خود 
بیاورند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این جلس��ه با بیان اینکه با توجه به ذخایر انبارها کمبودی 
در زمینه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام سوگواری محرم 
و صف��ر وجود ندارد، گفت: به منظور کمک به تهیه نذورات مردم 
عزادار حس��ینی در ماه محرم، برنج و شکر بصورت نامحدود و در 
حد نیاز برای هیئت های حس��ینی تهیه و تامین شده است. علی 
نواداد افزود: برنج هندی از قرار کیلویی 4 هزار تومان و شکر ایرانی 
از ق��رار کیلوی��ی 2 هزار و ۵2۰ تومان با صدور حواله از س��ازمان 

صنعت و معدن تجارت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

اصفهان - قاسم اس�د - به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این نشس��ت محمد حسن شهشهانی، عضو هیات علمی 
دانش��گاه و مشاور ش��ورای عالی بانوان دلیل عدم موفقیت بسیاری از 
کسب و کارهای امروزی را نداشتن مدل کسب و کار و اداره آن حرفه 
به صورت س��نتی ذکر کرد. وی در ادامه گف��ت: در طراحی بوم مدل 
کس��ب و کار می توان از روابط با مشتریان یا ارزش های پیشنهادی، 
کار را آغاز کرد. شهش��هانی با تاکید بر اینکه اساس ارزش پیشنهادی 
 خالقیت اس��ت تصریح ک��رد: امروزه دیگر کیفی��ت و انعطاف پذیری 
نمی تواند ارزش پیشنهادی باشد و همه کسب و کارها باید از کیفیت 
مطلوب برخوردار باشند وی گفت: در کسب و کار خود عالوه بر کیفیت 
باید محصول جدیدی داشته باشید که برای شما یک مزیت محسوب  
شود. مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: امروز 
اگر دارای فکر جدید نباش��ید مشتری نخواهید داشت و کار کردن به 
صورت تیمی یک مزیت بوده و وجود تیم ریسک کار را کاهش خواهد 
داد و افرادی که توانایی کار در قالب یک تیم را ندارند در کسب و کار خود 
با شکست مواجه خواهند شد. شهشهانی در ادامه بر رعایت اخالقیات 
در کسب و کار نیز تاکید و اخالقیات را یکی از منابع کلیدی مشاغل 

عنوان نمود. در ادامه این نشست راضیه ندافی، مدرس دانشگاه گفت: 
کسب و کار مجموعه فعالیت ها و منابع با هدف ارائه ارزش به مشتری 
و یک مفهوم انتزاعی است. وی افزود: در مدل کسب و کار در حقیقت 
ما به تصویرسازی مفهوم، ارزش ها و فعالیت های انجام گرفته در کسب 
و کار م��ی پردازیم. ندافی کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری راهبردی، 
تمرکز و تخصص به موقع، بهره برداری سریع و به موقع از فرصت های 
بازار، تسهیم ریسک و سرمایه گذاری و تمرکز بر هزینه های متغیر را 
از مزایای مدل کسب و کار عنوان کرد. مدیر مرکز کارآفرینی نجف آباد 
در ادام��ه ضمن بیان اینکه ایجاد ارزش برای مش��تری، تولید ثروت و 
ایجاد مزیت های رقابتی مهم ترین ارکان هر مدل کسب و کار هستند، 
اجزای بوم مدل کسب و کار را مشتریان هدف، ارزش های پیشنهادی، 

روابط با مش��تریان، فعالیت ها ، منابع و ش��رکای کلی��دی، کانال ها، 
جریان های درآمدی و س��اختار هزینه ها بیان نمود. ندافی در توضیح 
 بخش های مشتری نیز گفت: بخش های مشتری شامل بازار انبوه، بازار 
گوش��ه ای، بازار بخش بندی شده، بازار متنوع و بازارهای چند وجهی 
می باشد. وی با تاکید بر اینکه باید بدانید چه ارزش هایی را به مشتریان 
خود ارائه کرده و این ارزش به حل کدام مش��کل مش��تری کمک می 
نماید، تصریح کرد: ارزش ایجاد ش��ده برای مش��تری می تواند تازگی 
محصول، عملکرد جدید، سفارشی ساختن محصول، نو بودن طراحی، 
ایجاد برند، قیمت، کاهش هزینه ها، کاهش ریسک، قابلیت دسترسی 
و راحتی باش��د.  ندافی در توضیح انواع جری��ان های درآمدی گفت: 
جریان های درآمدی می توانند درآمدهای تراکنشی یا درآمدهای تکرار 
پذیر باشند. این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: از طریق فروش دارایی، 
حق اس��تفاده، حق عضویت، قرض یا اجاره دادن، اعطای حق امتیاز، 
دستمزد کارگزاری و انجام تبلیغات می توان جریان درآمدی ایجاد کرد. 
ندافی افزود: در بخش مشارکت های کلیدی در نظر گرفتن موارد بهینه 
سازی و صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس، کاهش ریسک و عدم قطعیت، 

کسب منابع و فعالیت های خاص ضروری است. 

س�اری - دهقان - دکتر قاسم اویس، معاون اجرایی معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی مازندران در مراسم روز جهانی 
بهداشت محیط که در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار 
ش��د با بیان اینکه یکي ازاقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم 
ایجاد زیر ساخت هاي مناسب در حوزه بهداشتي و درماني است، 
اظهار کرد:  ۱۵۱ خانه بهداشت در سال ۹4- ۹۳ احداث و تجهیز 
ش��ده است. وی از احداث۸۰ خانه بهداشت تا پایان سال خبرداد 
و گفت: در س��ال ۹۵-۹4 حدود ۷۰ واحد مرکز جامع س��المت 
روستایی احداث و تجهیز شده اس��ت. دکتر اویس احداث ۱2۰ 
واحد سالمت خدمات ش��هری را جزو برنامه های دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران عنوان کرد و افزود:   تالش ما در س��ال ۹4-

۹۳ بهسازی مراکز بهداشتی بوده است که خوشبختانه بسیاری 
ازآنها بهس��ازی شده است. معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ، 
برون س��پاری خدمات را یکی از اقدام��ات خوب در طرح تحول 
سالمت عنوان کرد وافزود: کمبود نیروی انسانی در مراکز بهداشتی 

و درمانی وجود دارد ولي پیش��اني کار سالمت، بهداشت محیط 
است بنابراین جذب نیروي انساني در این حوزه به عنوان اولویت 
نخست تعیین ش��ده اس��ت. دکتر اویس افزود: در سال گذشته 
۱۶۰ کارش��ناس بهداش��ت محی��ط و ۱۷۰ کارش��ناس محیط 
حرفه ای در برون س��پاری جذب ش��ده اند. محمد حسن ابدی، 
مدیر گروه س��المت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزش��کی مازندران نیز در این مراسم کاهش مخاطرات و آلودگی 
های تهدید کننده س��المت مبتني بر شواهد معتبر علمي را از 
سیاست هاي کلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري دانست و 
اظهارکرد: بر اس��اس قانون ،وزارت بهداشت مکلف به برخورد با 
متخلفان بهداشت عمومي است. وی با بیان اینکه توجه به حوزه 
گردش��گری،، شناگاه های طبیعی و پس��ماندهای جامد و مایع 
اولویت اصلي مدیریت س��المت و محیط کار در مازندران است، 
گفت: در برنامه هاي مدیریت س��المت و محیط کار، برنامه هاي 
آموزش��ي توانمند سازي براي بازرسان و جامعه دیده شده است. 
مهندس ابدی ایمنی آب آش��امیدنی را اولویت اصلی بهداش��ت 
دانست و افزود: آزمایش��گاه  بیو میکروبي در استان مازندران در 
 همه شهرها به جز سه شهرفعال است که یکي از برنامه هاي ما 
راه اندازي این مراکز در مابقي ش��هر ها است. وی به رتبه بندی 
مدارس غیر انتفاعی اشاره کرد و گفت: 4۷۳ مدرسه غیرانتفاعی 

استان در حوزه بهداشتی رتبه بندی شدند.

رشت-زینب قلیپور- همزمان با برگزاری سومین دوره جشنواره 
الله های تاالبی در بندرانزلی با حضور محمد حسن عاقل منش رئیس 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر و محمد حسن علیپور عضو 
شورای اسالمی شهر ، جمعی از فعالین محیط زیستی و اصحاب رسانه 
از تاالب انزلی بازدید کردند. در این تور یک روزه، محمود عباس��یان 
از دوستداران و فعاالن میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان راهنما 
حضور داشت و به ارائه توضیحات جامعی پرداخت ؛ بهمن صالح نیا 
پیشکسوت فوتبال گیالن نیز با حضور در جمع فعالین محیط زیست 

و اصحاب رس��انه، ضمن ابراز خرسندی از حضور مهمانان رشتی در 
بندرانزلی، به فرهنگ باالی گیالنیان اش��اره کرد. بازدید از اس��کله 
صیادی، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و شهید یداهلل بایندر، بازدید 
از کانال ارتباطی تاالب انزلی با دریای خزر، بازدید از کاخ موزه نظامی 
میان پش��ته، تاالب گردی با قایق و بازدید از الله های تاالبی، بازدید 
از محل ترنم موسیقی در محوطه ساختمان تاریخی شهرداری انزلی، 
ارائه توضیحات در خصوص شمس العماره انزلی و حضور در آرامگاه 
لهستانی ها از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این بازدید بود. 

محمدحسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر رشت در حاشیه این بازدید گفت: امروز تاالب انزلی حال خوشی 
ندارد و در این امر همه مسئولند. وی با تاکید بر اینکه همه مسئولین 
باید دست به دست هم بدهند تا وضعیت تاالب های گیالن ساماندهی 
شود افزود: باید برنامه ریزی زمانبندی شده و منسجمی برای نجات 
ت��االب ه��ا صورت بگیرد. عاقل منش با اش��اره ب��ه مطالعات جایکا 
) س��ازمان همکاری بین المللی ژاپ��ن در تاالب انزلی ( تصریح کرد: 
محیط زیست می تواند نقش تعیین کننده ای در این راستا ایفا کند. 

اهواز - ش�بنم قجاوند- ش��رکت بهره برداری، تولید و 
انتقال آب جنوب ش��رق خوزس��تان موفق به اخذ گواهینامه 
صالحی��ت بهره ب��رداری، نگهداری و تعمیرات ش��بکه های 
آبیاری و زهکش��ی شد. مدیر عامل ش��رکت بهره برداری آب 
جنوب ش��رق با اعالم این خبر گفت: این ش��رکت با توجه به 
 نوع رس��التش در امر آبرس��انی، پس از اخ��ذ گواهینامه های

 iso50001  و ohsas18001 طی سال های گذشته موفق 
به اخذ گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 
شبکه های آبیاری و زهکشی شد. "محسن رستگارنیا" افزود: 
با توجه به اینکه این گواهینامه از الزامات قانونی حضور شرکت 
ها در صنعت آبرسانی است، پیگیری هایی از اوایل سال ۹۶ در 
زمینه ارائه مدارک و تامین دلیل انجام پذیرفت که بر اس��اس 

آن، این ش��رکت توانس��ت گواهینامه پایه یک بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی را از شرکت 
مدیریت منابع آب و ایران اخذ نماید. وی اظهار داشت: اعتبار 
این گواهینامه دو سال بوده که در این مدت شرکت آب جنوب 
ش��رق می تواند در امور مربوط به بهره برداری و نگهداری از 

شبکه های آبیاری و زهکشی فعالیت کند.

تبریز - مهناز پاشائی- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: نظارت بر امنیت و س��المت سرویس های مدارس بایستی در 
راس برنام��ه های آموزش وپرورش باش��د. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، محمدص��ادق پورمهدی برحضور تمامی اعضاء در جلس��ات 
ش��ورای آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: این ش��ورا دارای نقش 
حیاتی ب��وده و بعنوان مرکز تصمیم گیر، نهادینه س��از و ریل گذار 
محسوب می شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان 
شرقی خاطرنشان س��اخت: نتایج کنکور سراسری ۹۶، افزایش نرخ 
باسوادی، پوشش تحصیلی، افتتاح پروژه های عمرانی متعدد و... در 
دستگاه تعلیم وتربیت نشانگر کارنامه درخش��ان آموزش و پرورش 
اس��تان در دولت تدبیر و امید اس��ت. پورمهدی خواستار توجه ویژه 
به افراد بازمانده از تحصیل ش��د و تصریح کرد: اقدامات الزم در این 
راستا کارسازی شود تا هیچ فردی بخاطر مشکالت مالی از تحصیل باز 

نماند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اظهار 
داش��ت: در تالش هستیم که کرایه استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
برای دانش آموزان در روز اول مهر رایگان یا نیم بهاء باشد. پورمهدی 
با اشاره به اینکه سرویس مدارس تبدیل به یکی از دغدغه های اولیای 
دانش آموزان شده است، افزود: نظارت بر امنیت و سالمت سرویس ها 
و رانندگان بایستی در راس برنامه های دستگاه تعلیم وتربیت باشد. 

وی اظهار داش��ت: دستگاه تعلیم و ترببت استان بایستی آموزش ها 
و آگاه��ی ه��ای الزم را در مباحث حقوق ش��هروندی، کمبود آب و 
مشکالت محیط زیست و... به دانش آموزان بدهد. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر جدی گرفتن بحث فضای 
مج��ازی، تلفن همراه اینترنت و ... در بین دانش آموزان اش��اره کرد 
 و افزود: س��هل انگاری و نداش��تن برنامه در این ح��وزه ها، لطمات 
جب��ران ناپذیری بر نوجوانان و جوانان ما خواهد داش��ت. پورمهدی 
خواستار توجه ویژه به دانش آموزان بی بضاعت و پدیده حاشیه نشینی 
شد و تصریح کرد: حمایت موسسات خیریه از این افراد در واقع کمک 
به آموزش و پرورش است. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
در پایان بر مدیریت فضاهای آموزشی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: 
در س��اخت مدارس به معماری ایرانی و اسالمی بعنوان عامل هویت 

کشور توجه ویژه گردد.

نواداد: کمبودی در زمینه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام سوگواری محرم و صفر وجود ندارد 

فتحی: وضعیت متعادلی در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ ماه محرم وجود دارد

در نشست آموزشی مشترک کمیته های شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد

نداشتن مدل کسب و کار، علت شکست بسیاری از فعالیت های اقتصادی است 

دکتر قاسم اویس، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران : 
توجه به حوزه گردشگری، شناگاه های طبیعی و پسماندهای جامد و مایع اولویت اصلی مدیریت سالمت 

ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت عنوان کرد : 

تاالب انزلی حال خوشی ندارد؛ در این امر همه مسئولند

تایید صالحیت شرکت آب جنوب شرق در بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی :
دستگاه تعلیم و تربیت استان مباحث حقوق شهروندی، کمبود آب و مشکالت محیط زیست را به دانش آموزان آموزش بدهد 

استاندار جدید قزوین:
توسعه متوازن قزوین به جد در دستور کار قرار خواهد گرفت

قزوین-خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار جدید قزوین گفت: به توسعه متوازن 
قزوین در تمام ابعاد اعتقاد دارم و این امر مهم باید جدی گرفته شود. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی استانداری ،عبدالمحمد زاهدی- عصر روز سه شنبه در مراسم تودیع 
و معارفه اس��تاندار قزوین که در سالن فرهنگیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از 
مهمترین نعمت های خدا به من این است که در خدمت نقاط مختلف کشور، ادیان و 
مذاهب و قشرهای مختلف کشور بوده ام و این پانزدهمین مراسم تودیع و معارفه من 
است. استاندار جدید قزوین گفت: توسعه فقط در بعد اقتصادی نیست و اعتقاد به توسعه متوازن قزوین در تمام ابعاد دارم. وی افزود: 
در چند روز آینده در جلسه شورای اداری رئوس نکات و برنامه هایم را برای مدیران اعالم می کنم. استاندار جدید قزوین اضافه کرد: 
ظرفیت ها و شاخص های توسعه استان قزوین نسبت به بسیاری از استانها بسیار باالست و این موضوع در عین حالی که می تواند 
نقطه قوت باش��د در صورت غفلت از آن ممکن اس��ت به تهدید تبدیل ش��ود. زاهدی ادامه داد: اعتقاد به توسعه متوازن دارم و این 
توسعه صرفا اقتصادی نیست بلکه توسعه فرهنگی، اجتماعی و دیگر ابعاد، توسعه متوازن را رقم می زند که باید در همه مناطق باشد. 

اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در منطقه هدف پروژه ترسیب کربن 
شهرستان آزادشهر اجرا شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف ارتقا سطح دانش خانواده و افزایش مهارت های زندگی طرح" تحکیم بنیان خانواده " 
در منطقه هدف پروژه ترسیب کربن شهرستان آزادشهر طی ماه های مرداد و شهریور۱۳۹۶ اجرا می شود. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان آزادشهر در این خصوص گفت: از جمله اهداف این طرح افزایش احساس رضایت مندی از زندگی، ایجاد زمینه 
دستیابی به توفیقات مادی و معنوی جوامع، پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، توسعه آگاهی های جامعه و اعضای خانواده و نیز 
حفظ جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده است .مهندس سلطانعلی در ادامه افزود: با توجه به نیاز جوامع محلی روستاهای هدف 
پروژه ترسیب کربن و ضرورت آشنایی با آسیب های اجتماعی، به لحاظ وجود ساختارهای اجتماعی در قالب بسیج جوامع محلی 
به منظور سهولت دسترسی به جامعه هدف مورد نظر طرح در روستاها، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر مشارکت فعالی با 
فرمانداری شهرستان، اداره آموزش و پرورش، اداره بهزیستی، شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروهای انتظامی شهرستان 
در راستای اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در روستاهای هدف پروژه داشته است.شایان ذکر است موضوع تحکیم بنیان خانواده در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی هم به استناد قانون اساسی و هم سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری از اهمیت باالیی برخوردار 
است و با توجه به این که یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن همان بهبود شاخص های اجتماعی از طریق باالبردن سطح آگاهی و 
توانمندسازی جوامع محلی است، اجرای طرح مذکور نیز موجبات تحقق اهداف پروژه ترسیب کربن را فراهم می نماید، پروژه ای که 
از سال ۱۳۹۳ در شش روستای تیل  آباد، خوش ییالق، سیب چال، نراب، کاشیدار و وامنان از بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر 

در مساحتی بالغ بر 4۸ هزار هکتار در حال اجرا می باشد.

راه اندازی سامانه سامط در منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
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 طی سخنان کوتاهی 
درخصوص اهمیت راه اندازی این سامانه که موجب تسریع و تسهیل امور مربوط به استعالم مالکیت اراضی برای مردم و پرهیز 
از اتالف وقت آنها می گردد نموده 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 می گردد .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 پاسخگویی 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.

مدیرعامل آب منطقه ای استان خبر داد
طرح انتقال آب به کرمانشاه از سد گاوشان 69 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کرمانشاه - دشتی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه از پیشرفت فیزیکی ۶۹ درصدی آبرسانی به کرمانشاه از سد 
گاوشان خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار، این پروژه تا پایان سال ۹۷ قابل بهره برداری است. کیاست امیریان اظهار کرد: طرح 
آبرسانی بلندمدت به شهر کرمانشاه با هدف برداشت ۶۳ میلیون متر مکعب درسال از حوضچه خروجی تونل سدگاوشان با پیشرفت 
فیزیکی ۶۹ درصد در دس��ت اقدام اس��ت. وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، انتقال 2.۶۶ متر مکعب در ثانیه آب تصفیه شده 
برای تامین بخشی از نیاز آبی شهر کرمانشاه تا افق ۱4۱۵  می باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه این 
طرح شامل بخش های مختلفی است، افزود: بخش تصفیه خانه در مجموع حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشرفت سازه آن 
نیز ۷۶ درصد است و بخش تجهیز آن باقی مانده است. امیریان پیشرفت خط انتقال این پروژه را نیز که طول آن ۷4 کیلومتر است، 
حدود ۹۸ درصد اعالم کرد. وی با بیان اینکه بیش از 22 هزار متر مکعب مخزن ذخیره این پروژه تکمیل شده، یادآوری کرد: ۱۵ هزار 
متر مکعب مخزن نیز با پیشرفت 4۰ درصد در حال احداث است. به گفته این مسئول در صورت تامین اعتبار الزم، طرح آبرسانی از 

سد گاوشان به کرمانشاه تا پایان سال ۹۷ قابل بهره برداری است. 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر خبر داد
اختصاص ۸ میلیارد تومان جهت احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- رئیس ش��ورای اسالمی شهر بوشهر از اختصاص ۸ میلیارد 
تومان برای احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر بوشهر خبرداد. عبدالخالق برزگرزاده با بیان اینکه  
 معضل کمبود پارکینگ در خیابانها  و معابر اصلی  شهر بوشهر جدی است  و به دلیل کمبود زمین 
سرمایه گذاران  نیز در زمینه احداث پارکینگ طبقاتی  استقبال  نکردند و یکی از دغدغه های جدی 
ما در شورای چهارم کمبود پارکینگ  بود شهرداری طی الیحه ای به شورا مبلغ دو میلیارد تومان را 
جوابگوی احداث این پارکینگ طبقاتی ندانست و درخواست تخصیص ۶میلیارد تومان دیگر به این 
پروژه داش��ت بر اس��اس مصوبه شورا مبلغ ۸ میلیارد تومان جهت احداث  پارکینگ طبقاتی گاراژ دریابگرد  در بودجه سال جاری 
شهرداری اختصاص داده شد و امیدواریم  بزودی عملیات احداث این پارکینگ آغاز و اتمام آن بتواند بخش مهمی از مشکالت ترافیکی  
مرکز شهر را مرتفع کند . ما از سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه در عرصه شهرسازی مانند ساخت پارکینگ استقبال می کنیم  

و آماده ارائه مشوق هایی جهت احداث پارکینگهای طبقاتی در خیابانهای پرتردد شهر هستیم.

جلسه هماهنگی نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه میان سازمان صنایع 
کوچک و کمیته امداد امام)ره( در استان مرکزی برگزار شد 

اراک- مینو رستمی- مصطفی آمره مدیر عامل در این جلسه که مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی نیز حضور داشت، گفت: 
این تفاهم نامه در ۸ ماده و ۱4 بند تهیه و به امضای مسئوالن عالی رتبه دو نهاد رسیده زمینه همکاری دو جانبه را در بخش های 
مختلف فراهم کرده است. وی افزود: کمک به اشتغال پایدار کارجویان مستعد تحت پوشش نهاد کمیته امداد ، همکاری برای تخصیص 
فضای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی برای استقرار نماینده کمیته امداد به منظور تامین نیروی کاری مورد نیاز واحد های موجود 
در این مناطق، کمک برای تخصیص سهمیه به کارجویان واجد شرایط کمیته امداد استان به منظور اشتغال در بنگاه های اقتصادی 
 موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی از مهمترین موارد این تفاهم نامه است. وی همچنین همکاری در معرفی کار آفرینان موثق
 واحد های مستقر درشهرکها و نواحی صنعتی، اولویت بخشی در انعقاد قرارداد با واحد های صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و 
تجاری که توسط مددجویان کمیته امداد اداره می شوند وتسهیل وتخفیف در واگذاری اراضی و انعقاد قرارداد حق بهره برداری جهت 

استقرار واحد های صنعتی به مدد جویان کمیته امداد را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

نشت یابی و ترمیم شبکه آبرسانی شهر نراق در استان مرکزی
اراک- مینو رستمی- مدیر امور آب و فاضالب شهرستان دلیجان در گزارشی عملکرد شش ماهه اداره آب و فاضالب شهر نراق 
را در بخش بهره برداری آب تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی عباس قلی پور فاضلی مدیر 
امور آب و فاضالب شهرستان دلیجان ضمن تشریح عملکرد این امور در شهر نراق اظهار داشت : بغل کنی یک حلقه چاه آب به عمق 
۷۵ متر،نصب و راه اندازی دو دستگاه کنتور الکترو مغناطیسی بر روی مخزن 2۰۰۰ متر مکعبی آب شهر نراق از جمله اقداماتی است 
که طی شش ماهه اول سالجاری در این شهر انجام شده است. وی در ادامه افزود :همچنین به منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه 
توزیع آب این شهر نسبت به شناسایی و نشت یابی شبکه آب رسانی و ترمیم آن اقدام شد. گفتنی است این عملیات به صورت امانی 

توسط امور آبفا دلیجان انجام شد. 



نوشدارو

نام��ش را بیاورید تا لرزه بر اندام تبلیغات بیفتد )!(، 
 ،PR یا همان )Public Relations(  روابط عمومی
مفهومی که خیلی ها عقی��ده دارند با آمدنش، باید با 
تبلیغات خداحافظی کرد. حتی کتابی معروف در این 
زمینه نوش��ته شده  اس��ت به نام  »سقوط تبلیغات و 

ظهور روابط عمومی«. 
به گ��زارش modir. tv س��اده ترین تعریف روابط 
عمومی این اس��ت: مدیریت ک��ردن جریان اطالعات 
بین این دو: -1 افکار عمومی -2 س��ازمان ش��ما، به 

صورت دوسویه.
روش��ن تر بگوییم، چیزی که درباره روابط عمومی  
)PR(  باید حتماً بدانید این اس��ت که دوسویه بودن 
رابطه در PR بس��یار مهم است. »ش��ما باید بتوانید 
بازخوردهایی را که از روابط تان با مش��تری به دست 

آورده اید، به راحتی ارزیابی کنید«. 
اتوبان تک الین و دو الین

تبلیغ��ات یک ارتباط یک طرفه ا س��ت. در تبلیغات 
ش��ما می توانید با مش��تری رابطه برق��رار کنید؛ ولی 
او نمی توان��د چی��زی بگوید، اما قهرمان داس��تان ما  
)روابط عموم��ی( هدفش پُر ک��ردن این خأل موجود 
در تبلیغات اس��ت. )با خواندن »تبلیغات چیست؟«، 

روشن تر راهنمایی می شوید.(
القاب روابط عمومی

1 - چشم سازمان
2 - گوش سازمان
3 - زبان سازمان

4 - آیینه  تمام نمای سازمان
5 - وکیل مدافع سازمان

6 - تصویرسازی سازمان و...
از ریل های آمریکا تا بشکه های نفتی ایران

 )Public Relations(  اصطالح روابط عموم��ی
برای نخس��تین بار در اتحادیه راه آهن ایاالت متحده 
آمریکا به کار برده شد و در ایران هم نخستین بار، در 
شرکت نفت از آن استفاده شد و حتی دفتری به این 

منظور در آن شرکت ایجاد شد. 
تعاریف بزرگان از روابط عمومی

ببینی��م بزرگان این علم، رواب��ط عمومی را چگونه 
تعری��ف کرده اند. ابتدا س��راغ رکس هارل��و می رویم: 
رواب��ط عمومی، دانش��ی ا س��ت ک��ه به وس��یله آن، 
سازمان ها آگاهانه می کوشند تا به مسئولیت اجتماعی 
خودش��ان عمل کنند، ب��رای اینکه بتوانن��د تفاهم و 
پشتیبانی کس��انی را که برای توسعه کسب و کارشان 

اهمیت دارند، به دست آورند. 
انجم��ن روابط عموم��ی آلمان نی��ز روابط عمومی 
را این گون��ه تعریف می کند: روابط عمومی، تالش��ی 
آگاهانه و قانونی اس��ت که به منظور تفاهم و استقرار 
اعتماد و ش��ناخت متقابل با عموم، می تواند با تحقیق 

علمی و عملی صحیح و مستمر، میسر شود. 
سراغ اصل داستان هم که برویم )!(، انجمن جهانی 
رواب��ط عمومی  )IPRA( را می بینی��م که از نظر او 
PR یعن��ی: روابط عمومی  )PR( بخش��ی از وظایف 
مدیریت سازمان اس��ت و عملی مداوم و برنامه ریزی 

ش��ده اس��ت ک��ه از طری��ق آن اف��راد و س��ازمان ها 
می کوش��ند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها 

سر و کار دارند، به دست آورند. 
خالصه اینکه با روابط عمومی سعی می کنید تا: 

- شروع: افکار عمومی درباره برندتان را رصد کنید. 
- سپس: فرصت های مناسب را شناسایی کنید. 

- سپس: رس��انه های مناسب را پیدا کنید و با آنها 
تعامل دائمی برقرار کنید. 

-در پایان: افکار عمومی را تغییر دهید. 
از نظر جای��گاه یا چارت س��ازمانی، روابط عمومی را 
زیرمجموعه ای از واحد بازاریابی یک سازمان باید دانست. 
روابط عمومی به نحوی پل ارتباطی بیرون سازمان 

با درون سازمان است. 
روابط عمومی و برندینگ

رواب��ط عموم��ی باید برن��د جدید را خل��ق کند و 
تبلیغ��ات، پس از آن به ثب��ات و دوام آن برند کمک 
خواه��د کرد.  با توجه به افزای��ش پیام های تبلیغاتی 
و معموالً یکس��ویه بودن این پیام ه��ا در حال حاضر، 

روابط عمومی با استفاده از: 
- خلق پیام های جذاب

- متفاوت
- باور پذیرتر برای عموم
- و پیام های غیر مستقیم

بس��یار کارآمدتر و کم هزینه تر از تبلیغات می تواند 
محص��ول یا خدمتی جدید را در افکار مخاطبان جای 

بدهد. 

روابط عمومی  )Public Relations( چیست؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 792 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: متأس��فانه در ایران افراد هنگام 
ثبت شرکت کمتر به موضوعات حقوقی توجه می کنند 
و با قانون تجارت به خوبی آش��نا نیس��تند. پیش��نهاد 
می کن��م ابتدا قانون تجارت بویپ��ه، بخش های مربوط 

ب��ه ان��واع ش��رکت و تفاوت ه��ای آنه��ا و... را مطالعه 
کنید. س��پس یا خودتان یا ب��ا کمک گرفتن از یکی از 
ش��رکت هایی که تخصص شان ثبت شرکت است اقدام 
به ثبت شرکت بکنید. به سایت ثبت شرکت ها هم اگر 
مراجعه کنید بد نیس��ت که با مراحل ثبت آشنا باشید. 
اگر کس��ب و کار شما نیاز به اخذ مجوز دارد شرکتی که 
کارتان را به آن برون س��پاری کردید شما را راهنمایی 

خواه��د کرد. برخی کاره��ا عالوه بر تبعی��ت از قانون 
تج��ارت، قوانی��ن و مقررات خاص خودش��ان را دارند. 
تحقیق کنید و قوانین مربوطه را نیز مطالعه کنید. یک 
جست وجوی ساده در گوگل نیاز شما را برطرف خواهد 
کرد. اگر متوجه نکته ای نش��دید حتما با کارشناس��ان 
حقوقی مش��ورت کنید. مطالعه قوانی��ن مالیاتی را نیز 

به شما توصیه می کنیم تا بعداً دچار مشکل نشوید. 

ثبت شرکت

پرس�ش: قصد راه اندازی یک کس�ب و کار را دارم و می خواهم ش�رکتی ثبت کنم، اما با مراحل این کار آش�نا نیس�تم و 
نمی دانم چه قوانینی را باید بدانم. لطفا مرا راهنمایی کنید.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )23(
ساعت های مچی خوشگل من 

در شماره های قبل به انواع کسب و کار اشاره کردیم 
و گفتیم برای موفقیت در کسب و کار های مختلف چه 

نکاتی را باید رعایت کنی. 
از اهمی��ت بازاریاب��ی و برنامه بازاریابی نوش��تیم و 
گفتیم چه باید بکنی تا یه بازاریابی درس��ت داش��ته 
باش��ی. ضرورت خالقیت و ن��وآوری را توضیح دادیم 
و مثال ه��ای مختلفی در این زمین��ه براتون زدیم. تو 
چند ش��ماره بعد می خواهی��م از مدیریت زمان بگیم 
و اینکه چطور این موضوع می تونه در موفقیت ش��ما 

تأثیر داشته باشه. 

مدیریت زمان
تو در روز چند ساعت کار مفید می کنی؟ 

ژاپنی ها س��ه برابر ایرانی کار مفی��د انجام می دن. 
براس��اس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در 
س��ال 90 که از س��وی مرکز آمار ایران منتشر شده، 
س��رانه س��االنه کار مفید در ژاپن 2420 ساعت، کره 
جنوبی 1900 س��اعت، چین 1420 س��اعت، آمریکا 
1360 س��اعت، ترکیه 1330 س��اعت، آلمان 1700 
س��اعت، پاکس��تان 1100 ساعت، افغانس��تان 950 
س��اعت، عربستان 720 س��اعت و کویت 600 ساعت 
است. سرانه کار مفید در ایران نیز ساالنه 800ساعت 
است که این عدد از کشورهایی همچون افغانستان و 

پاکستان هم پایین تر است. 
یکی از چیزهایی که در کس��ب و کار بس��یار مهمه 
مس��ئله زمانه. خیلی از جوانان امروز از کنار مس��ئله 
زم��ان ب��ه س��ادگی رد می ش��ن و هیچ وق��ت دقت 
نمی کن��ن ک��ه یک��ی از عناص��ر اصل��ی موفقیت در 
کس��ب و کار مدیریت زمان و استفاده درست از زمانه. 
در دوره دبیرس��تان دوستی داش��تم که همیشه دیر 
سرکالس حاضر می ش��د. دیر بلند می شد. دیر درس 

خوندن را شروع می کرد.
 موقع امتحان��ات از 5 صبح تا 7می رفتیم تو پارک 
نزدی��ک خون��ه درس می خوندیم و بع��د می اومدیم 
صبحان��ه می خوردی��م، اما هی��چ وقت یادم نیس��ت 
همکالس��ی قدیم ما یک روز این برنامه را اجرا کرده 
باشه. نتیجه اش در نهایت این شد که با هزار تا پارتی 
تو یک اداره دولتی با مدرک زیر دیپلم مشغول شد و 
کار نامه رس��انی و پیک را انجام می داد. االن که خوب 
فک��ر می کنم یکی از علت های اصلی عدم موفقیت در 

هر کاری نداشتن مدیریت زمانه.
 م��ا باید از وقت خود با برنامه ریزی بهترین بهره را 
ببری��م و از آفاتی که وقت ما را تل��ف می کند دوری 

کنیم. 
دوس��ت عزیزی که چند سال قبل شرکتی تأسیس 
کرده بود همیشه از نداشتن وقت گله می کرد و وقتی 
از او گل��ه می کردی��م که چرا به ما س��ری نمی زنی با 

تأکید می گفت آقا به خدا وقت ندارم.
 صبح می رم س��رکار و ش��ب بر می گردم. راس��ت 
می گفت. اما در روز حداقل س��ه الی چهار س��اعت با 
گوش��ی و تلفن ثابت حرف م��ی زد. برنامه ریزی زمان 

مند شده می تواند یکی از گام های موفقیت باشه .
اگر دوس��ت داری که درآمدت در کاری که شروع 
کردی افزایش پیدا کنه باید هر جور ش��ده زمان های 

روزانه خودتو تنظیم کنی. 
باور کن وقت اضافه میاری. از 24 ساعت 10 ساعت 
برای خواب و اس��تراحت و غذا و در 14 ساعت خیلی 

کارا می تونی انجام بدی. 
در ش��ماره بعد به آفت های زمانی اش��اره می کنیم. 
در کسب و کار هر آدمی آفت هایی وجود داره که زمان 

را از بین می بره و کاسب را با بحران روبه رو می کنه.
ادامه دارد... 

 تغییر نام برند
چه مزایا و معایبی دارد؟ 

می دانی��د منظور از تغییر نام برند چیس��ت؟ چرا باید 
چنین اتفاقی بیفتد؟ 

یک��ی از برندهای معتبر در حوزه غ��ذا دانکینز دوناتز 
اس��ت که به تازگی اعالم کرده اس��ت در نظ��ر دارد نام 
تج��اری برند خ��ود را کوتاه کن��د و آن را با حذف کلمه 

دوناتز به دانکین »Dunkin« تبدیل کرده است. 
دانکین��ز دونات دارای یک ش��خصیت برن��د پرقدرت 
اس��ت. ای��ن برند در بی��ن مخاطبان خود ب��ه خوبی جا 
افت��اده بود و مخاطبان با آن ارتب��اط برقرار کردند. حال 
س��والی که پیش می آید این است که چرا باید یک برند 
با شخصیت قوی و شناخته شده در بین مخاطبان خود، 

نام برند خود را تغییر دهد! 
ب��ه گزارش آیمارکتور، ش��رکت دانکینز به عنوان رهبر 
صنع��ت دونات در جه��ان حکمرانی می کن��د و بیش از 
60درصد س��هم بازار را از آن خود کرده است؛ همچنین 
در حال حاضر 11300 شعبه در سراسر دنیا دارد. تغییر 
نام این برند مطمئناً هزینه های فراوانی برای اطالع رسانی 

به مشتریان دارد. 
ام��ا با هم نگاهی کنیم به برندهایی که در دوره زمانی 

موفقیت خود، نام برند خود را تغییر داده اند. 
اصوالً تغییر نام برند با هدف انتقال مزایا و ویژگی های 
مثبت ش��خصیت برند ب��ه نام جدی��د و فراموش کردن 
ویژگی ه��ا و نقاط منفی و ضعف برند انجام می پذیرد. در 
برخ��ی موارد نیز این تغییرات ب��ه خاطر برقراری ارتباط 

نزدیک تر با مخاطب و شفافیت بیشتر اتفاق می افتد. 

زمان مناسب؟ 
زمان مناسب برای تغییر نام برند وقتی است که استراتژی 
تمرکز شما تغییر می کند و می خواهید با یک بلندگو آن را 
به گوش همگان برسانید. همچنین زمانی که بخواهید ارزش 
برند و مفهوم آن را در ذهن مخاطب تغییر دهید باید سراغ 

این تکنیک در برندینگ بروید. 
چرا؟ 

ب��ه نظر ش��ما تغییر برن��د دانکینز دوناتز ب��ه دانکین 
ارزش آفرینی بیشتری برای برند دارد؟ یا تنها در راستای 
ترندهای جدید تغییر نام برندها و کوتاه کردن آنها اتفاق 

می افتد؟ 
اما یک نکته در تغییر نام برند بس��یار مهم اس��ت، آیا 
مش��تریان پذیرش این تغییر نام برن��د را دارند یا خیر؟ 
آیا تغییر نام در اس��م برندی مثل دانکینز دوناتز در ذهن 

مخاطب و مشتری ایجاد شک و شبهه نمی کند؟ 
قبل از تغییر نام برند باید به چرایی این سواالت فکر کنیم 

و سپس براساس گزینه های موجود وارد عمل شویم. 

سفارش آنالین خدمات خانگی
نام استارت آپ: مه سو

mahsew. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱39۶

موضوع: سفارش آنالین خدمات خانگی مانند خیاطی 
شیرینی پزی، آشپزی، مجالس تولد، سفره عقد

توضیح بیشتر: این اس��تارت آپ تصمیم دارد سفارش 
آنالین خیاطی و دیگر خدمات خانگی را داشته باشد.

پارسا  امیری
کارشناس فروش

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   ش�نبه   اول مهر ۱39۶    ش�ماره 888   صفحه۱۶  

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations
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معرفی استارت آپ
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