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نمایندگان مجلس از عمل گرایی و هماهنگی کابینه می گویند

تیم اقتصادی دولت 
زیر ذره بین مجلس

فرصت امروز: این روزها بحث رأی اعتماد وزرای پیش��نهادی دولت در مجلس داغ اس��ت و با توجه به شرایط 
اقتصادی ویژه کش��ور، انتخاب های رئیس جمهوری برای تیم اقتصادی دولت به طور ویژه از س��وی افکار عمومی 
رص��د می ش��ود. پیش از این یکی از مباحث حس��اس در ارتباط ب��ا کابینه دولت دوازده��م، هماهنگی مجموعه 

اقتصادی دولت با یکدیگر بود که طی روزهای گذشته با توجه به انتخاب های صورت گرفته رئیس جمهوری...

 پیامدهای کودتای 28 مرداد
 در اقتصاد ایران
به روایت فرشاد مومنی

 مصدق، اقتصاد
کودتا و دیگران
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فراز و فرود بازار غیرمتشکل پولی در شبکه بانکی ایران

موسسات اعتباری غیرمجاز را بشناسید

اپ های مورد نیاز کارآفرینان دیجیتال امروز
اهمیت واکنش سریع در برابر رخدادهای خطرناک
ایده هایی جالب برای بازاریابی ویدئویی تأثیرگذار

تعریف محتوا در عصر جدید
خاطره انگیزترین سفرم با اسنپ

رازهای موفقیت آمازون از زبان جف بزوس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بیل گیتس با اهدای
4/6 میلیارد دالر، بزرگ ترین 

خیریه قرن را انجام داد

یادداشت

یادداشت

حامد مظاهریان
معاون مسکن و ساختمان 

وزیر راه و شهرسازی

 پیش نشانه های رونق
در بازار مسکن

پیش نش��انه های  هم اکن��ون 
رونق واقع��ی و مبتن��ی بر نیاز 
واقعی م��ردم و مصرف کننده را 
در بازار مس��کن شاهد هستیم 
ک��ه این وضعیت به ثب��ات بازار 
کمک می کند. م��ا باید تفاوتی 
بین رون��ق س��فته بازی با رونق 
واقعی قائل باش��یم. عموما رونق 
س��فته بازی، این گونه اس��ت که 
با دخال��ت در بازار، تزریق منابع 
مالی و اجرای سیاست های منع 
یا تش��ویق می شود رونق صوری 
در بازار، ایج��اد کرد. ما در طول 
۴۰ س��ال گذشته دوران رکود و 

رونق را توامان داشتیم. 
به عنوان نمونه...

به نظر می رس��د اکثریت وزرای 
پیش��نهادی دول��ت از نمایندگان 
مجلس رأی اعتماد بگیرند اما آنچه 

از فض��ای کلی مجلس 
می توان استنباط...

فرج اهلل رجبی
رئیس سازمان نظام 

مهندسی ساختمان و 
نماینده مجلس
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کدام وزیران پیشنهادی شانس 
بیشتری دارند؟ 
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در راستای تحقق دولت الکترونیکی، یکی از وزارتخانه هایی 
که به دلیل ماهیت آموزشـی و تربیتی خود و ضروری بودن 

انجـام حضوری اکثـر وظایفش مشـارکت می کند، 
وزارت آموزش و پرورش است. این وزارتخانه...

 هوشمندسازی مدارس
قدم اول دولت الکترونیکی

در ح��ال حاضر قیم��ت هر ب��رگ از اوراق 
تس��هیالت مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است 
و زوج های ایرانی بسته به اینکه در کدام شهر 
زندگ��ی می کنند می توانند با خرید ۱۱ تا ۱۸ 
میلیون تومان اوراق از وام مسکن ۶۰ تا ۱۱۰ 

میلیون تومانی استفاده کنند. 
به گزارش ایس��نا، در ای��ن روزها قیمت هر 
برگ از اوراق تسهیالت مسکن حدود ۸۰ هزار 
تومان اس��ت که نس��بت به ماه های گذشته تا 

حدودی افزایش قیمت نشان می دهد. 
بر این اساس اگر زوج های تهرانی بخواهند از 
وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن استفاده کنند 
باید ۲۰۰برگه تس��هیالت مس��کن خریداری 
کنن��د ک��ه نتیج��ه آن پرداخ��ت ۱۶میلیون 
توم��ان برای دریافت وام مس��کن اس��ت. این 
مبلغ با احتس��اب ۱۰میلیون تومان وام جعاله 
که بابتش باید ۲۰ب��رگ بهادار به قیمت یک 
میلیون و ۶۰۰هزار تومان از اوراق تس��هیالت 
مس��کن را خریداری کنن��د، در مجموع برای 
دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود 

۱۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان  می شود. 
همچنی��ن زوج ه��ای غیر تهران��ی ک��ه در 
شهرهایی با جمعیت بیش��تر از ۲۰۰هزار نفر 
جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 

۸۰میلی��ون تومان وام بگیرند که برای گرفتن 
این مبلغ باید ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند 
که با این حس��اب باید ۱۲میلیون و ۸۰۰هزار 
توم��ان باب��ت خری��د ای��ن اوراق بپردازند که 
با احتس��اب ی��ک میلیون و ۶۰۰ه��زار تومان 
اوراق وام جعال��ه، در مجموع برای دریافت وام 
۹۰میلیون تومانی باید ۱۴میلیون و ۴۰۰هزار 
توم��ان پرداخ��ت کنند.  زوج های س��اکن در 
س��ایر ش��هرهای با جمعیت زیر ۲۰۰هزار نفر 
می توانند برای گرفت��ن ۶۰میلیون تومان وام 
مس��کن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که 
بای��د ۹میلیون و ۶۰۰ه��زار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازن��د که ب��رای دریافت ۱۰ میلیون 
تومان دیگر باب��ت وام جعاله باید یک میلیون 
و ۶۰۰ ه��زار تومان بپردازن��د. این زوج ها در 
مجموع برای دریاف��ت وام ۷۰میلیون تومانی 

باید ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان بپردازند. 
الزم ب��ه توضیح اس��ت مجرده��ای تهرانی 
نی��ز می توانن��د تا س��قف ۶۰ میلی��ون تومان 
و غیر زوج های��ی ک��ه در مراک��ز اس��تان های 
ب��االی ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا س��قف 
۵۰میلیون توم��ان و در نهای��ت غیر زوج های 
ساکن در س��ایر مناطق تا س��قف ۴۰میلیون 
توم��ان وام دریاف��ت کنند که ب��ه ترتیب هر 

ک��دام بای��د ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ ب��رگ به��ادار 
اوراق تس��هیالت مس��کن را از فرابورس ایران 
خری��داری کنند. ب��ا این حس��اب مجردهای 
تهران��ی باید برای خرید این اوراق ۹میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان 
باالی ۲۰۰هزار نف��ر جمعیت مبلغ ۸ میلیون 
تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۶میلیون و ۴۰۰ 
هزار توم��ان پرداخت کنن��د. البته در صورت 
تمایل ب��رای دریاف��ت وام ۱۰میلیون تومانی 
جعال��ه باید مبل��غ یک میلی��ون و ۶۰۰ هزار 

تومان دیگر هم بپردازند. 
اوراق تس��هیالت مسکن )تسه( توسط بانک 
مس��کن منتش��ر می ش��ود. این اوراق قابلیت 
معامل��ه در فراب��ورس ای��ران را دارد و ارزش 
اس��می هر برگ ۵میلیون ریال اس��ت. مدت 
اعتب��ار اوراق تس��ه حداکثر تا دو دوره ش��ش 
ماه��ه قابل تمدید اس��ت. ای��ن اوراق با توجه 
ب��ه اینکه چقدر تا زمان اعتب��ارش زمان باقی 
مانده دارای قیمت متفاوتی اس��ت. در صورتی 
ک��ه مدت اعتبار این اوراق به اتمام رس��یده و 
دارنده اوراق از تس��هیالت آن اس��تفاده نکند، 
نماد معامالتی آن متوقف خواهد ش��د و وجوه 
پرداختی دیگ��ر به دارن��ده اوراق بازپرداخت 

نخواهد شد. 

یک کارش��ناس مس��ائل نفتی با بیان اینکه 
حض��ور ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی در ایران 
می توان��د ضریب امنی��ت را باال بب��رد، گفت: 
حضور بزرگان نف��ت دنیا، تالش های آمریکا و 
برخی کشورهای همسایه برای منزوی کردن 
ایران را خنثی خواهد کرد. به گزارش آنا، نرسی 
قربان، کارشناس مسائل نفتی افزود: قراردادی 
که با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
بس��ته ش��د باید حداقل با ۱۰ شرکت دیگر با 
س��رعت ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: اولویت 
اصل��ی وزارت نف��ت در دول��ت یازدهم جذب 
س��رمایه و تکنولوژی ب��رای حوزه های نفت و 
گاز اس��ت، زیرا اگ��ر این کار انجام نش��ود در 

میادین مش��ترک از رقبا عق��ب خواهیم ماند. 
قربان با اش��اره به شرایط وزارت نفت در سال 
۹۲، تأکی��د ک��رد: زنگنه در ش��رایطی وزارت 
نف��ت را قبول کرد که ص��ادرات نفت ایران به 
زیر یک میلیون بش��که در روز رس��یده بود و 
با ادامه روند تحریم ها امکان کاهش بیش��تر تا 
3۰۰ هزار بش��که نیز ادامه داشت. وی گفت: 
ب��ا ادامه آن ش��رایط احتمال توق��ف صادرات 
نفت ای��ران نیز دور از ذهن نبود. به گفته این 
کارش��ناس نفتی، با حل مس��ئله هس��ته ای و 
اجرای برجام این مش��کل حل ش��د، اما نقش 
وزی��ر نفت در این بین این بود که توانس��ت با 
سرعتی باور نکردنی صادرات نفت ایران را در 

طی چند ماه به بیش از دو برابر افزایش دهد. 
وی مدیری��ت و نحوه کار زنگن��ه را عامل این 
مهم دانس��ت و افزود: س��رعت بازگشت ایران 
ب��ه بازارهای جهانی آنقدر زی��اد بود که مورد 
تعجب شرکت ها و فعاالن خارجی صنعت نفت 
قرار گرفت. قربان با اش��اره ب��ه اینکه کارنامه 
وزیر نفت در این چهار سال مثبت بوده، ادامه 
داد: از فعالیت های دیگر صورت گرفته در این 
مدت می توان به اصالح س��اختار وزارت نفت 
و تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی اش��اره 
کرد که م��ورد اقبال س��رمایه گذاران خارجی 
قرار گرفته و روند ورود تکنولوژی و س��رمایه 

به کشور را تسهیل می کند. 

برای دریافت تسهیالت مسکن چقدر باید اوراق بخریم؟ 

وام مسکن چند؟ 

افزایش ضریب امنیت ملی با حضور سرمایه گذاران خارجی
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بررسی صالحیت کابینه پیشنهادی دوازدهم در 
مجلس ادامه دارد

عیارسنجی سه وزیر اقتصادی
از روز سه ش��نبه ک��ه بررس��ی صالحی��ت وزرای 
پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوازدهم آغاز 
ش��ده، تقریبا هیچ کدام از وزرای اقتصادی که پشت 
تریبون دفاع از برنامه پیش��نهادی خود قرار گرفتند، 
با مخالفت جدی مواجه نشدند. با این همه، نخستین 
وزیری که در زیرمجموعه اقتصاد بررس��ی صالحیت 
او در مجلس آغاز شد، محمدجواد آذری جهرمی بود. 
بخ��ش عم��ده ای از مخالفت های��ی ک��ه ب��ا وزیر 
پیش��نهادی ارتباطات ش��د، نه به حوزه زیرس��اخت 
بلکه به بخ��ش نرم افزاری و فیلترین��گ مرتبط بود. 
مثال رمضانعلی سبحانی فر که در مقام مخالف با وزیر 
پش��نهادی صحبت کرد، بیشتر تقاضا داشت سرعت 
اینترنت به لحاظ زیرس��اختی باال برود، یا محمدعلی 
پورمخت��ار نماینده مردم به��ار و کبودر آهنگ محور 
اصل��ی مخالفتش مربوط به تلگرام و فیلترینگ بود و 

خواستار شفافیت در این بخش شده بود. 
ام��ا دف��اع محمدج��واد آذری جهرم��ی در مقابل 
مخالفان با محوریت قرار دادن موضوع اشتغال انجام 
ش��د. او گفت: »از دیدگاه آماری در کش��ورهای در 
حال توس��عه 1.87 درصد سهم اش��تغال از فناوری 
اطالعات اس��ت. در کش��ور ما ای��ن 0.2 درصد بوده 
تا س��ال 1394 و در س��ال 91 مجموع اش��تغال در 
عرصه فناوری اطالعات در کشور 45 هزار شغل بوده 
 در س��ال 94، 50 هزار شغل، س��ال 95 این آمار به 
صد هزار ش��غل رسیده اس��ت. یعنی دو برابر میزان 
آن چیزی که بوده اس��ت و این مدیون توسعه شبکه 
ملی اطالعات اس��ت که اثرات آن را در زندگی مردم 

می توان دید.«

اتاق شیشه ای در محک نمایندگان
هرچند ب��رای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی 
برخی ه��ا نق��د کردند ک��ه چرا ب��ه ج��ای دکترای 
برنامه ری��زی و بازرگانی، یک اقتصاددان در رأس این 
وزارتخانه قرار نگرفته، اما دفاعیات مسعود کرباسیان 
وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی به اندازه ای 
کام��ل بود که حتی مخالفان کمتر اش��اره ای به این 

موضوع داشتند. 
آنچه مخالفان مسعود کرباسیان در تریبون مجلس 
مطرح کردند، بیش��تر تقاضا ب��رای اصالح رویه های 
غل��ط یا برنامه های نیمه کاره ب��ر زمین مانده بود تا 
مخالف��ت جدی با ش��خص او ی��ا برنامه هایش. حتی 
رسول خضری، نماینده پیرانشهر که در مقام مخالف 
صحب��ت کرده ب��ود، در نهای��ت از کرباس��یان بابت 
س��اماندهی گمرکات کش��ور تش��کر کرد و خواستار 
ساماندهی وضعیت کول برها ش��د. یا هادی بهادری 
نماینده م��ردم ارومیه که انتقاد کرده بود چرا برنامه 
پیش��نهادی وزی��ر ش��اخص کمی ن��دارد، در نهایت 
خواس��تار ش��فافیت اقتص��ادی بع��د از وزیر ش��دن 

کرباسیان شد. 
کرباسیان اما در پاس��خ به همه نقدها گفته که به 
اندازه کافی برنامه برای اقتصاد کش��ور نوش��ته شده 
و باید برنامه های نوش��ته ش��ده را اجرا کرد. تاکید او 
اجرای اهداف سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 و البته برنامه ششم 
توس��عه بود. کرباس��یان در دفاع از خود قول داد که 
»ب��ا اصالح نظام بانکی، مالیاتی و اجرای کامل قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، اقتصاد را به اتاق شیش��ه ای 

خواهد برد.«
با تجربه 9 ساله وزارت و مطالبه مدرک مرتبط

س��ومین وزی��ری ک��ه صالحی��ت او در مح��ک 
نمایندگان مجل��س قرار گرفت، محمود حجتی وزیر 
جهاد کش��اورزی بود. برای محمود حجتی با 9 سال 
سابقه وزارت در جهادکشاورزی، مهم ترین نقدها که 
از س��وی دو نماینده مخالف هم مطرح ش��د، مدرک 
تحصیل��ی وی بود. با این حال برخی نمایندگان مثل 
جالل محمودزاده با اش��اره به سابقه و تجربه حجتی 
در وزارت جه��اد کش��اورزی عنوان کردن��د که این 
میزان تجربه به اندازه یک لیسانس دانشگاهی ارزش 
ندارد؟ برخی ها هم مثل سیداحس��ن علوی، نماینده 
سنندج بس��یار تند برخورد کرده و عنوان کردند که 
مدیریت آقای حجتی در چهار س��ال گذش��ته باعث 

زیان کشاورزان شده است. 
حجتی اما در پاس��خ به هم��ه مخالفت ها با آرمش 
به ارائه کارنامه چهار س��ال خ��ود پرداخت. او گفت:  
»ما در حوزه گندم با افزایش بهره وری به خودکفایی 
رس��یدیم. حج��م آبی که ام��روز در گن��دم مصرف 
می شود، بررس��ی کنید. می بینید به مراتب کمتر از 
آبی است که چهار سال قبل در اختیار زراعت گندم 
ق��رار گرفت. منتها همه آنچه اتف��اق افتاده، فقط در 
گندم نبوده است. مگر در شکر موفقیت مان کمتر از 
گندم بوده اس��ت. خراب کردن راحت است، اما برای 
ساخت، ایجاد مقدمات و زیرساخت ها زمان می برد.« 

روز 28 مردادم��اه در حافظه 
روز  ایران��ی،  انس��ان  تاریخ��ی 
تلخی اس��ت؛ روزی ک��ه دولت 
مل��ی و مردم��ی محمد مصدق 
با هم��کاری دولت های آمریکا و 
انگلستان در عملیاتی موسوم به 
»آژاکس« سرنگون شد و نقطه 
عطف مهم��ی در تاریخ معاصر 
ای��ران رق��م خ��ورد؛ اتفاقی که 
حکومت  س��ال  دوازدهمین  در 
پهل��وی دوم به وقوع پیوس��ت 
تثبی��ت حاکمی��ت  موج��ب  و 
محمدرض��ا پهلوی ت��ا یک ربع 
قرن دیگر شد. با اینکه 64 سال 
از س��قوط دولت محمد مصدق 
می گ��ذرد، ام��ا هن��وز ابهامات 
زیادی درباره کودتای 28 مرداد 
وجود دارد و با انتش��ار اسنادی 
که به تازگی از سوی وزارت امور 
ش��ده،  منتش��ر  آمریکا  خارجه 
زوای��ای جدیدی از ای��ن اتفاق 

تاریخی روشن شده است. 
با این همه، س��هم اقتصاد در 
کودتای 28 مرداد چه بوده و این 
اتفاق در اقتصاد ایران چه نقشی 
داشته است؟ آیا رکود اقتصادی 
مصدق  نخست وزیری  سال های 
در رخ دادن کودت��ا موث��ر بوده 
است؟ چرا کودتای 28 مرداد از 
به درستی  تاکنون  اقتصاد  منظر 
بررس��ی نش��ده و تاثی��ر و تاثر 
اقتص��اد و کودتا از نگاه مورخان 

و اقتصاددانان چه بوده است؟ 
اینها س��واالتی است که سعی 
شد در نشس��ت »بحثی درباره 
پیامده��ای اقتص��ادی کودتای 
فرش��اد  س��وی  از  28م��رداد« 
مومنی پاسخ داده شود؛ نشستی 
که روز پنجش��نبه به مناس��بت 
مرداد  کودتای 28  فرا رس��یدن 
در موسس��ه »مطالع��ات دین و 
اقتصاد« برگزار ش��د و فرش��اد 
مومنی، اقتصاددان و عضو هیأت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
به بررس��ی تاثی��ر کودتای 28 
مرداد در اقتصاد ایران پرداخت. 
مومن��ی در ای��ن نشس��ت از 
اینکه به کودتای 28 مرداد تنها 
از زاویه سیاس��ی و نظامی نگاه 
می ش��ود، انتقاد کرد و گفت که 
اهداف  اس��تعمارگرها  نمی شود 
سیاس��ی را دنب��ال کنن��د و از 
باش��ند؛  غافل  اقتصادی  اهداف 
تکان دهنده ای  ش��باهت های  او 
س��ایر  و  اتف��اق  ای��ن  می��ان 
تجربه های تاریخی معاصر ایران 
برش��مرد و س��پس گری��زی به 
مسائل روز کشور زد و از جمله 
درباره قرارداد »توتال« س��خن 
گف��ت؛ او از اینک��ه برخی هنوز 
ای��ن اتفاق تاریخ��ی را به عنوان 
کودت��ا نمی پذیرن��د، انتقاد کرد 

و اس��ناد جدید منتش��ر شده از 
س��وی وزارت خارجه آمریکا را 
شاهدی بر این واقعیت دانست. 
مومن��ی کودت��ای 28 مرداد 
را بیش��تر از آنک��ه اقدامی علیه 
دولت��ی مردمی بدان��د، اقدامی 
علیه توسعه یافتگی ایران خواند 
و گفت: این کودتا علیه توس��عه 
ملی کش��ور و به نفع اس��تمرار 
مناس��بات مبن��ی بر س��لطه و 
نابرابری در ایران بوده و اگر این 
موضوع را به خوبی درک کنیم 
خیلی از خطاهای محرز سیاسی 

را دوباره مرتکب نمی شویم. 
تضمین کنن��ده  را  کودت��ا  او 
س��لطه  بر  مبتن��ی  مناس��بات 
دانس��ت و ادامه داد: ما همواره 
روی وج��ه سیاس��ی، نظامی و 
امنیت��ی کودت��ا تمرک��ز داریم 
و معم��وال از وج��ه اقتص��ادی 
موض��وع  هس��تیم.  غاف��ل  آن 
آزادس��ازی تجاری ی��ک بار در 
قال��ب عهدنامه های ترکمانچای 
و گلستان به ایران تحمیل شده 
و بار دیگر با کودتای 28 مرداد 

تکرار شد. 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی ادام��ه داد: از طریق 
آزادسازی واردات در دوره پس 
از کودت��ا، صنای��ع مل��ی جوان 
کشور هدف قرار گرفت و صرفه 
اقتص��ادی همه آنها از بین رفت 
تا مناسبات نابرابر استمرار پیدا 

کند. 
مومن��ی گفت: در ش��رایطی 
که نابرابری شدید وجود داشته 
باش��د، موضوع مهم اس��تقالل 
مل��ی، توهم��ی بیش نیس��ت و 

ام��کان ن��دارد که ی��ک دولتی 
استقالل طلب و توسعه گرا باشد 
و نسبت به مسئله نابرابری های 
عمیق بی تفاوت باش��د. به نظر 
می رسد به یک بازنگری بنیادی 
درباره دانس��ته های خودمان در 
مورد تجربیات درخشان کوشش 
برای برون رفت از توسعه نیافتگی 
در قرن بیس��تم نیاز داریم.  او با 
اش��اره به فق��دان جامعه مدنی 
قدرتمن��د در ای��ران گف��ت: در 
ای��ن ش��رایط، فرصت طلبی در 
اقتصاد رانت��ی، بازار گرمی دارد 
و ای��ن موضوع در ح��ال حاضر 
پیون��د غیرمتعارف��ی ب��ا حیطه 
ارتباط��ات و علم برق��رار کرده 
اس��ت.  وی ادام��ه داد: ماجرای 
ملی ش��دن صنعت نفت، پدیده 
چند بعدی است و ابعاد خاصی 
از ای��ن ماج��را به کل��ی نادیده 
گرفت��ه می ش��ود و ابعاد خاصی 
نی��ز بی��ش از حد بزرگ ش��ده 
است. در مورد مسائل پساکودتا 
نیز باید دقت بیش��تری کرد تا 
پیون��د بین اقتصاد و سیاس��ت 
خوب برجسته شود و نمی شود 
اس��تعمارگرها اهداف سیاس��ی 
از اه��داف  را دنب��ال کنن��د و 
اقتصادی غافل باش��ند. هرچند 
این موضوع جزو بدیهیات است، 
اما ما در مورد این بدیهیات کار 

جدی نکردیم. 
مومن��ی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر 
کودت��ای  تاریخ��ی  ش��باهت 
تجربه ه��ای  ب��ا  28م��رداد 
تاریخ��ی دیگر ای��ران رهگیری 
خیل��ی  ش��باهت های  ش��ود، 
می ش��ود  پیدا  تکان دهن��ده ای 

که ب��ه غالب آنه��ا توجه کافی 
نشده اس��ت. در ش��رایطی که 
خود کودتاچیان، اصل کودتا را 
پذیرفته اند و اسناد آن را منتشر 
کرده اند و مادلین آلبرایت، وزیر 
خارجه وق��ت آمریکا رس��ما از 
دولت ایران به دلیل مش��ارکت 
کش��ورش در کودتا عذرخواهی 
کرده، ول��ی در ای��ران عزیزانی 
داریم که می گویند چه کس��ی 
گفته این رخداد تاریخی کودتا 
بوده است.  این استاد دانشگاه، 
گریزی به موضوع قرارداد ایران 
ب��ا توت��ال فرانس��ه زد و گفت: 
مهم ترین توجیه وزیر نفت برای 
ناچیز بودن س��هم طرف ایرانی 
در قرارداد منعقد شده با توتال، 
در اختیار نداشتن ارز است. اگر 
واقع��ا ارز برای ایران یک کاالی 
استراتژیک است، چطور می شود 
نیازهای مس��افران  برای تامین 
آنتالی��ا، دوبی و ارمنس��تان ارز 
اما برای قدرت چانه زنی  داریم، 
ش��رکت ایرانی طرف قرارداد با 

توتال ارز نداریم؟! 
او ادام��ه داد: ای��ن چ��ه طرز 
تفکر در اداره کش��ور اس��ت که 
ای��ن همه مص��ارف لوکس ضد 
توسعه در کش��ور وجود دارد؟! 
اس��تمرار ای��ن وضعی��ت چ��ه 
نس��بتی با توس��عه ملی و رفاه 
مردم و بنیه تولیدی کشور دارد 
و چه نس��بتی با منافع دالل ها، 
و  واردات چی ه��ا  رباخواره��ا، 
تاجرباش��ی های مدرن دارد؟! ما 
ب��رای واردات می��وه و رفتن به 
کنس��رت های کشورهای اطراف 
ایران، ارز داریم، اما برای اینکه 

شرکت ایرانی قدرت چانه زنی با 
همتای خارجی پی��دا کند، ارز 

نداریم. 
ای��ن اقتصاددان گف��ت: بنیه 
تولی��دی کش��ور دائم��ا رو ب��ه 
نس��بت  و  اس��ت  اس��تهالک 
نابرابری ه��ا ب��ه  هیچ وج��ه ب��ا 
بایسته همراه نیست  حساسیت 
و ما حساس��یت و توجه به این 

موضوعات نداریم. 
وی افزود: مقایس��ه داده های 
سرشماری س��ال های 85 و 90 
نکته ه��ای تکان دهنده ای دارد؛ 
در عرض ش��ش س��ال نزدیک 
ب��ه 600 میلی��ارد دالر از محل 
صادرات نفت، گاز و... به اقتصاد 
وارد ش��ده اس��ت، ام��ا خالص 
ایجاد شده  فرصت های ش��غلی 
در بخش صنعت ای��ران، منفی 
415 هزار ش��غل است. )خالص 
فرص��ت ش��غلی یعن��ی جم��ع 
ش��غل هایی که از بی��ن رفتند و 
ایجاد شده اند.(  ش��غل هایی که 
تجربه  بی سابقه ترین سطح  این 
تاریخ  در  صنعت زدای��ی  ش��ده 
اقتصادی ایران اس��ت. ما نظیر 
آن را در کش��ور نداش��تیم. این 
اتقاق در زمان��ی رخ داده که ما 
در اوج درآمدهای نفتی بودیم. 

مومن��ی ادام��ه داد: تحریم ها 
هرگز در م��ورد کاالهای لوکس 
و تجمل��ی اعم��ال نش��د؛ تمام 
تحریم های��ی ک��ه علی��ه ایران 
اعمال ش��ده است بدون استثنا، 
فلج کردن بنیه تولید ملی ایران 

را هدف گرفته است. 
عض��و هیأت علمی دانش��گاه 
ی��ک  داد:  ادام��ه  طباطبای��ی 
اراده ای از س��ال 1376 تا امروز 
در کش��ور وجود دارد که نشان 
ده��د توانایی مل��ی در ایران در 
زمینه صنعت نفت، صفر اس��ت 
 و از دل آن توجی��ه کن��د ک��ه 
چش��م بس��ته قرار داد خارجی 
ببندی��م. از روزی ک��ه حس��ن 
روحانی بر سر کار آمد تا امروز، 
صادرات نف��ت ایران بیش از دو 
برابر افزایش یافته اس��ت بدون 
اینکه مطلقا ش��رکت خارجی به 
ما کمک کرده باشد و سوال من 
این اس��ت که این موضوع یک 
موفقیت بزرگ و درخشان ملی 
اس��ت و چرا درباره آن صحبت 

نمی شود؟! 
او تاکید کرد: در برنامه وزیر راه 
و شهرسازی در بخش راه حتی به 
روکش آسفالت معابر اشاره شده، 
اما در مورد حاشیه پدیده شهری، 
چالش ه��ای ش��هرهای جدید و 
منطقه ای،  نابرابری ه��ای  بحران 
صحبتی نش��ده اس��ت. با بحران 
حادی در زمینه مسکن قشرهای 
کم درآمد مواجه هس��تیم و باید 
وزارت راه و شهرسازی، اقداماتی 
جدی برای رفع آنها به عمل آورد. 

پیامدهای کودتای 28 مرداد در اقتصاد ایران به روایت فرشاد مومنی

مصدق، اقتصاد، کودتا و دیگران

در چهارماهه ابتدایی امس��ال 
واردات از صادرات پیشی گرفته 
و تراز تجاری  ایران در این مدت 
2 میلی��ارد و 300 میلیون دالر 

منفی بوده است. 
صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا گفت: 
خارجی مان  تج��ارت  مجم��وع 
براس��اس آنچه گمرک منتش��ر 
کرده، ح��دود 29.272 میلیارد 
دالر ب��وده ک��ه 15.8 میلی��ارد 
آن واردات بوده اس��ت که رشد 
ح��دود 24درص��دی داش��ته و 
میانگین قیمت آن 1399 دالر 
در هر تن بوده که از نظر ارزشی 
9درصد اما از نظر وزنی 23.97 
درصد رشد داشته است.  محمد 

الهوت��ی اف��زود: صادرات م��ان 
13.5 میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه 
متاسفانه 9.5 درصد رشد منفی 
داشته اس��ت و اینکه بیشترین 
رشد در بخش س��ایر کاالها در 
حوزه صنعت کشاورزی بوده که 
این بخش ارزش افزوده بیشتری 
دارد و حدود 15درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. میانگین هر تن 
کاالی صادراتی 358 دالر بوده 
است. در مجموع صادرات از نظر 
وزنی 2.5درصد رشد داشته ولی 
از نظر ارزشی 9.5 درصد کاهش 
داش��ته است.  او ادامه داد: افت 
شدید صادرات به امارات و هند 
بوده اس��ت ک��ه این اتف��اق را 
مثبت ارزیاب��ی می کنم، چراکه 

این  بازارها واس��طه ای بودند که 
ما معم��وال کاالهای م��ان را در 
تحریم ص��ادر می کردیم.  زمان 
هند ب��ه دلیل بدحس��ابی هایی 
که با تجار ایرانی کرده سهمش 
کاه��ش پیدا ک��رده و صادرات 
ب��ه ام��ارات ب��ه دلی��ل کاهش 
تحریم ه��ا و مراودات مس��تقیم 
ب��ا کاهش مواجه ش��ده اس��ت. 
همچنین بازارهای صادراتی مان 
به ترتیب چی��ن، عراق، امارات، 
کره جنوبی و هن��د و بازارهای 
ام��ارات،  چی��ن،  وارداتی م��ان 
ک��ره، ترکی��ه و هن��د بوده ان��د 
ک��ه مهم ترین نکت��ه آن حضور 
کره جنوبی در پنج کش��ور اول 
ص��ادرات و واردات اس��ت.  وی 

درباره وضعی��ت تراز تجاری در 
چهار ماه نخست گفت: در چهار 
ماه نخست امسال حجم تجارت 
رش��د  6درص��د  خارجی م��ان 
داش��ته، چون میزان س��هم مان 
 در تج��ارت جهانی ب��دون نفت
 0.24 درصد اس��ت ل��ذا این 6 
درصد رش��د مثبت اس��ت. این 
رشدی بوده است که در واردات 
اتفاق افت��اده و صادرات کاهش 
پیدا کرده است. برخی معتقدند 
با این رویه واردات تشدید شده 
ول��ی تج��ارت ج��اده دو طرفه 
است. ما باید هم صادرات داشته 
باش��یم و ه��م واردات. در اینجا 
واردات س��هم خ��ود را افزایش 
داده و اش��کال ای��ن اس��ت که 

نتوانس��ته جایگاه  چرا صادرات 
خ��ود را حف��ظ کن��د.  رئیس 
کنفدراس��یون ص��ادرات افزود: 
ت��راز تجاری م��ان در چهارماهه 
نخست امسال منفی بوده است. 
در این مدت 15 میلیارد و 800 
میلیون تومان واردات داش��تیم 
و 13 میلی��ارد و 459 میلی��ون 
اس��ت  بوده  دالر صادرات م��ان 
که در مجم��وع تراز تجاری مان 
2 میلی��ارد و 341 میلیون دالر 
منف��ی ب��وده اس��ت.  اظهارات 
الهوتی در حالی اس��ت که تراز 
تجاری ایران در س��ال گذش��ته 
بع��د از مدت ها مثبت ش��ده و 
آمار صادرات از واردات پیش��ی 

گرفته بود. 

کفه واردات سنگین تر شد

دالیل منفی شدن تراز تجاری ایران

گزارش2

اقتصاد کالن

سیاست گذاری یا تسهیالت
شرط رونق در صنایع کوچک 

چیست؟ 
صاحب��ان صنایع کوچک این روزها منتظر تصمیم 
مجلس برای مش��خص شدن سرنوش��ت چهار سال 
آین��ده وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت هس��تند؛ 
صنایعی که در س��ال های گذش��ته بحران ها از س��ر 

گذرانده ولی هنوز سرپا ایستاده اند. 
به گزارش خبرآنالین، صنایع کوچک به عنوان یکی 
از موتورهای توس��عه صنعتی در همه کشورها مورد 
توجه سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان قرار می گیرند، 
ام��ا واقعیت این اس��ت که این صنایع در کش��ور ما 
با وجودی که طی س��ال های گذش��ته مدام در رأس 
اخب��ار بودند، در ش��رایط مطلوبی به س��ر نمی برند. 
بررس��ی های کارشناس��ی نش��ان می ده��د فق��دان 
نقدینگ��ی، بازار ف��روش و کاهش ش��دید تولید در 
مقایسه با کشورهایی با ظرفیت مشابه اقتصاد ایران، 
ای��ن ادعا را بیش��تر ثابت می کند ک��ه آنها وضعیت 

مناسبی ندارند. 
آنچ��ه در یک دهه گذش��ته تحت عن��وان صنایع 
کوچ��ک در ش��هرک های صنعتی ایجاد ش��د، امروز 
به دلیل رکود در رده بخش های بدهکار کش��ور قرار 
می گیرند. آنها که توانس��تند با تس��هیالتی که دولت 
یازده��م در چهار س��ال گذش��ته به آنه��ا پرداخت 
- از جمل��ه تس��هیالت 16ه��زار میلی��ارد تومانی- 
روی پ��ا بایس��تند و تولی��د خود را رونق ببخش��ند، 
اگرچ��ه وضعیت بهت��ری دارند، ام��ا امیدوارند ورود 
سیاس��ت گذاران تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بتوانند به بهبود ش��رایط آنها و البت��ه بازار بینجامد. 
مهم ترین خواس��ته آنها یافتن بازارهای فروش است، 
چراکه اغلب توان صادرات ندارند و از سوی دیگر در 
وضعیت رکود شدید س��ال های گذشته که همراه با 

تورم هم بود، شرایط سختی را سپری کرده اند. 
در چهار سال گذشته اگرچه اقداماتی برای خروج 
از رک��ود واحدهای تولیدی ص��ورت گرفت، اما بنا به 
گفته کارشناس��ان، تنها با ش���روع مج��دد رونق در 
واحدهای بزرگ صنعتی اس��ت ک��ه به عنوان نیروی 
محرکه می توان در یک چرخش رو به رش�د، صنای�ع 

کوچک را هم ب�ه حرکت درآورد. 
دوپینگ تسهیالتی

اگرچ��ه در برنامه ه��ای وزیر پیش��نهادی صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و همین ط��ور جه��اد کش��اورزی 
حمایت از صنایع کوچک مورد اشاره قرار گرفته، اما 
پی��ش از این نیز بانک مرکزی ب��ا مصوبه ای حمایت 
از ای��ن صنایع را در دس��تور کار ش��بکه بانکی قرار 
داد. مطابق مصوبه بانک مرکزی مقرر ش��ده امس��ال 
با هدف اس��تمرار رونق تولید، حفظ اش��تغال فعلی، 
ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، 
تامین س��رمایه در گردش م��ورد نیاز تعداد 10 هزار 
بنگاه  اقتصادی، تامین تس��هیالت مورد نیاز تعداد 6 
هزار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 
60درص��د و تامین مالی مورد نیاز برای بازس��ازی و 
نوس��ازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع 

داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. 
آنط��ور که بان��ک مرک��زی پیش بینی ک��رده این 
تس��هیالت حدود 300 هزارمیلیارد ریال خواهد بود 
ک��ه از این میان باید مجموعا 200 هزارمیلیارد ریال 
برای س��رمایه  در گ��ردش و تامین مال��ی طرح های 
نیمه تم��ام و 100هزارمیلیارد ریال برای بازس��ازی و 
نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و 
اقتصادی الزم برخوردار هستند، تخصیص یابد. البته 
بانک مرکزی تاکید کرده بود که ش��رط تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط تایید وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت که این موضوع حاال 
باید در دس��تور کار وزیر جدید ای��ن وزارتخانه قرار 

بگیرد. 
بنگاه های کوچک از دیروز تا امروز

ایده حمایت از بنگاه های کوچک البته به ابتدای 
دهه 80 بازمی گردد، با این حال در دولت گذش��ته 
وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت، موضوع ایجاد 
ش��غل از طری��ق تزریق پ��ول به هم��ه بخش های 
اقتصاد از س��وی تئوری پردازهای دولت های نهم و 
ده��م در رأس کار قرار گرفت. نتیج��ه اجرای این 
ایده، حمای��ت از بنگاه های زودبازده ای ش��د که با 
پرداخ��ت منابع هنگفت ارزی و ریالی انحراف بیش 
از 40 درص��دی را در منابع صرف ش��ده رقم زدند. 
در عی��ن حال که اجرای این طرح س��بب ش��د تا 
همچن��ان انبوهی از واحده��ای نیمه کاره و متوقف 
یا واحدهایی با تولید زیر ظرفیت در سراس�ر کشور 
ایجاد ش��ود و با گذشت چهار س��ال دولت یازدهم 

هنوز هم این بار سنگین به مقصد نرسد. 
 هنوز هم به رغم اینکه آرامش نس���بی در اقتصاد 
و سیاس��ت های کشور برقرار ش��ده، اما نگرانی های 
پنهانی در ذهن س��رمایه گذار باقی مانده اس��ت. از 
همی��ن رو، کارشناس��ان توصیه می کنن��د که تنها 
یک مدیریت درس��ت و تعیین اس��تراتژی صنعتی 
متناسب با نیازهای اقتصاد کشور می تواند به رونق 
گرفت��ن دوباره صنای��ع کوچک بینجام��د. درعین 
حال که باید توجه داش��ت پتانسیل ها، ظرفیت ها و 
امتیازات کشور ما برای توسعه صنایع کوچک بسیار 
اس��ت. نی��روی کار تحصیلک��رده و جمعیت باالی 
مصرف کننده تنها نیاز به یک مدیریت اس��تراتژیک 
و چابک دارد تا این صنایع به بخشی از رشد اقتصاد 

کشور تبدیل شوند. 
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ای��ن روزها  فرصت ام�روز: 
وزرای  اعتم��اد  رأی  بح��ث 
پیش��نهادی دول��ت در مجلس 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  و  اس��ت  داغ 
ش��رایط اقتصادی ویژه کش��ور، 
رئیس جمه��وری  انتخاب ه��ای 
ب��رای تی��م اقتص��ادی دول��ت 
به ط��ور وی��ژه از س��وی افکار 
عمومی رصد می ش��ود. پیش از 
این یکی از مباحث حس��اس در 
ارتباط با کابینه دولت دوازدهم، 
هماهنگ��ی مجموع��ه اقتصادی 
دولت ب��ا یکدیگر ب��ود که طی 
روزه��ای گذش��ته ب��ا توجه به 
گرفت��ه  ص��ورت  انتخاب ه��ای 
رئیس جمه��وری، این نگرانی تا 
حد زیادی در بین فعاالن حوزه 
اقتص��اد مرتفع ش��ده اس��ت. با 
توجه به اینکه از منظر بسیاری 
وزارت  در  کش��ور  مدی��ران  از 
اقتصاد به تحول نگاه نیاز داریم، 
به بررس��ی دیدگاه کارشناسان 
پیرامون وزیر پیشنهادی اقتصاد 

به مجلس پرداخته ایم. 

تیم اقتصادی دولت 
عملگراست

ی��ک عضو کمیس��یون برنامه 
و بودج��ه مجل��س گف��ت تیم 
اقتص��ادی پیش��نهادی دول��ت 
دوازده��م می تواند تعامل مثبت 
و ارزن��ده ای ب��ا رئیس جمهور و 
مع��اون اول وی داش��ته باش��د. 
محمدرضا تابش اظهار داش��ت: 
یک��ی از ایرادات��ی ک��ه از تی��م 
اقتص��ادی کابین��ه پیش��نهادی 
این  دوازده��م گرفته می ش��ود 
است که آقای کرباسیان دکترای 
اقتص��اد ن��دارد، یا اینک��ه آقای 
ش��ریعتمداری بیش��تر در حوزه 
بازرگان��ی فعالیت کرده اس��ت. 
به نظر من مدیریت بس��یار مهم 
است. در خیلی از کشورها وزیر 
پزشک  درمان شان  و  بهداش��ت 
نیس��ت، بلکه صرفا مدیر است. 
وی افزود: تیم اقتصادی که برای 
شده اند  معرفی  دوازدهم  کابینه 
همگی افراد عملگرایی هس��تند 
که سال ها مدیریت های مختلف 
عرصه ه��ای  در  و  داش��ته اند 

اقتصادی س��وابق مثبتی دارند. 
آقای نوبخت در س��ازمان برنامه 
و بودجه است، آقای جهانگیری 
فرمانده اقتصاد مقاومتی است و 
آقای زنگن��ه نیز از افراد باتجربه 
این تیم اس��ت و ب��ه نظرم تیم 
اقتصادی پیشنهادی تیم کارآمد 
و عام��ل ب��ه کاری اس��ت ک��ه 
می تواند تعامالت مثبت و ارزنده 
هم با شخص رئیس جمهور، هم 
فرمان��ده تیم اقتص��اد مقاومتی 
داش��ته باش��د. نماین��ده مردم 
بی��ان  ب��ا  مجل��س  در  اردکان 
اینک��ه »ارزیابی مثبت��ی درباره 
دولت  پیشنهادی  اقتصادی  تیم 
دوازدهم دارم« گفت: مهم ترین 
اولویت این تی��م در عمل ایجاد 
اش��تغال اس��ت، اما باید بس��تر 
آن فراهم ش��ود از جمله جذب 
سرمایه داخلی و خارجی تعامل 
ایران و کشورهای دیگر افزایش 
اعتماد مردم به حاکمیت، اصالح 
قوانی��ن بانکی و حل مش��کالت 

ب��ورس. ای��ن عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه مجل��س ادامه 
داد: موتور محرکه اقتصاد جذب 
منابع است و برای اینکه ساالنه 
یک میلیون ش��غل ایجاد کنیم 
نیازمند جذب منابع هستیم، لذا 
هر آنچه دولت برای نیل به این 
مقصود انجام می دهد قطعا باید 

مورد حمایت قرار گیرد. 

کرباسیان از مجلس رأی 
اعتماد باالیی می گیرد

در م��ورد انتخاب وزی��ر اقتصاد 
توس��ط رئیس جمه��وری، ش��هباز 
حس��ن پور بیگل��ری از نمایندگان 
مجلس گفت: پیش از این با ایشان 
در گمرک کار کرده ام و ش��ناخت 
کاملی از کرباس��یان دارم. حس��ن 
پوربیگل��ری ادام��ه داد: اولویت کار 
کرباس��یان، احترام به قانون است و 
تمام دستورها و بخشنامه هایی که 
در طول ریاس��ت خ��ود در گمرک 
ص��ادر ک��رده در راس��تای اجرای 

بهتر قان��ون، تکریم ارب��اب رجوع، 
کاهش بوروکراس��ی و بهبود فضای 
کس��ب و کار ب��وده اس��ت. نماینده 
س��یرجان ادامه داد: به طور مثال با 
برنامه ریزی ای که ایشان انجام دادند 
امروز ش��اهد کاهش زمان ترخیص 
کاال هستیم که در 30 سال گذشته 
سابقه نداشته است. وی تصریح کرد: 
مهم ترین برنام��ه وی در دولت بعد 
پیگیری خصوصی سازی و واگذاری 
مس��ئولیت ها به بخ��ش خصوصی 
اس��ت. دنیا به این نتیجه رس��یده 
اس��ت که هرچه دولت ها کوچک تر 
باشند فساد کمتر و بهره وری بیشتر 
خواهد شد. حس��ن پور تاکید کرد: 
کرباس��یان از مجل��س رأی اعتماد 

باالیی می گیرد. 

آشنایی کرباسیان با اقتصاد 
جهانی

نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
تس��هیل  کمیس��یون  رئی��س 
فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، 

کش��اورزی  و  مع��ادن  صنایع، 
گزین��ه  خص��وص  در  ته��ران 
پیش��نهادی دول��ت دوازده��م 
برای وزارت اقتصاد گفت: آقای 
کرباسیان گزینه بسیار مناسبی 
ب��رای وزارت اقتصاد هس��تند. 
ایشان سابقه طوالنی مدیریتی 
در بخش های مختلف اقتصادی 
کش��ور اع��م از صنع��ت، نفت، 
بازرگانی، گم��رک و ... دارند و 
در تمام این فعالیت ها به عنوان 
مدی��ری ق��وی، ن��وآور و کامال 
پاکدس��ت ش��ناخته می شوند. 
یکی  داشت:  اظهار  نجفی منش 
از ویژگی های آقای کرباس��یان 
است.  ایشان  بودن  بی حاش��یه 
کرباسیان همیشه بدون حاشیه 
ب��ا تمام ت��وان حوزه های تحت 
مس��ئولیت خویش را مدیریت 
ک��رده اس��ت. از س��وی دیگر 
وی ب��ا اقتص��اد جهان��ی کامال 
ش��ناخت  ضرورت  آشناس��ت. 
دقیق از اقتص��اد جهانی امری 
است که امروز اقتصاد ایران به 
آن نی��از دارد. وی افزود: یکی 
دیگ��ر از خصوصی��ات مثب��ت 
کرباس��یان اشراف کامل وی به 
صنعت اس��ت. کرباسیان مدتی 
وزارت صنایع س��نگین  معاون 
ب��ود و نگاه��ش ب��ه توس��عه 
صنعت��ی و رش��د تولید داخلی 
نجفی منش  است.  مثبت   کامال 
خاطر نشان کرد: بهبود جایگاه 
تولید در کشور نیازمند همدلی 
اقتص��اد،  وزارت  همراه��ی  و 
وزارت صنع��ت و نظ��ام بانکی 

است.
 با توجه به همدلی و همسویی 
آقای��ان  ب��ا  کرباس��یان  دکت��ر 
شریعتمداری و س��یف معتقدم 
در مجموع ش��اهد رون��ق تولید 
خواهیم بود. رئیس کمیس��یون 
تسهیل فضای کس��ب و کار اتاق 
بازرگان��ی تاکید کرد: با توجه به 
دیدگاه های اقتصادی کرباسیان، 
حضور ایشان در وزارت اقتصاد را 
موجب تسهیل فضای کسب و کار 
و رونق تولید می دانم و خواست 
م��ا از نماین��دگان مجلس رأی 

اعتماد باال به ایشان است. 

مرداد   ٢٤ ام�روز:  فرص�ت 
معرف��ی  ب��ا  همزم��ان   ١3٩٦
کابینه به مجلس، در محل دفتر 
مرک��زی صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری و ب��ا حض��ور جناب 
آق��ای دکتر محمود اس��المیان  
)مدیرعام��ل صن��دوق( و آقای 
سون جیانبینگ مدیر منطقه ای 
ش��رکت BCEG چی��ن، آقای 
کریمی  امیرحس��ین  مهن��دس 
ساختمانی  هلدینگ  مدیرعامل 
تراز پ��ی ری��ز و آقای ش��هرام 
احتش��ام زاده مدیرعامل شرکت 
تفاهم نام��ه  ی��ک  س��ازه  ارم 
سه جانبه تا سقف ٢٥0 میلیون 
دالر به ص��ورت EPc+f جهت 
تأمین س��رمایه و ساخت پروژه 
»بازار بزرگ س��اختمان ایران« 
واق��ع در منطقه حکیمیه تهران 
با زیربنای ١٦0.000 متر مربع 
و ١0٧٥ واحد تجاری با طراحی 
چش��مگیر و امکانات انحصاری 
مانن��د انب��ار، مح��ل بارگیری، 
پارکینگ و س��هولت دسترسی 
که طبق استانداردهای روز دنیا 
طراحی شده، به امضا رسید. در 
این مراس��م مدیرعامل صندوق 
بازنشس��تگی کشوری گفت: در 
تم��ام دنیا بازاره��ای تخصصی 
وجود دارند و باید به سمت این 
بازارها بروی��م چون مزیت هایی 
از جمله کاه��ش ترافیک دارند 
بازار  به همین دلیل نخس��تین 

س��اختمانی  مصالح  تخصص��ی 
در کش��ور احداث خواهد ش��د. 
اس��المیان افزود:  سرمایه گذاری 
در کش��ور م��ا می توان��د نتایج 
خوبی را داش��ته باش��د، چراکه 
می دانیم در خاورمیانه مشکالت 
ب��زرگ امنیتی وجود دارد اما به 
دلیل اینکه در کشور ما حکومت 
مردمی برقرار است از این جهت 
نگرانی نداری��م و اگر گروه های 
تروریس��تی در برخی کش��ورها 
توانسته اند کاری کنند به دلیل 
حکوم��ت غیردموکراتی��ک این 
کش��ورها بوده اس��ت،  در ایران 
ی��ک امنی��ت مردم نه��اد ایجاد 
ش��ده که از هیچ جهت نگرانی 
ای��ن  داد:  ادام��ه  نداری��م. وی 
ارزش ٢٥0میلیون  ب��ه  پ��روژه 
دالر احداث می شود که مصالح 
ساختمانی را در تمام ابعاد خود 
عرضه خواهد کرد و سهام آن به 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
مصالح س��اختمانی داده خواهد 
خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه  ش��د. 
کریم��ی،  ام��روز«،  »فرص��ت 
ساختمانی  هلدینگ  مدیرعامل 
کشوری  بازنشس��تگی  صندوق 
ب��ازار  بزرگ تری��ن  گف��ت: 
تخصصی ایران در زمینه مصالح 
س��اختمانی احداث می شود که 
به لحاظ دسترس��ی و س��هولت 
مراجعه بر آن کار کارشناس��ی 
انجام شده است. وی ادامه داد: 
این بازار در منطقه حکیمیه در 
زمینی ب��ه مس��احت ٩0 هزار 
مترمرب��ع احداث می ش��ود که 
تضمی��ن موفقی��ت ای��ن پروژه 
تجاری مش��خص شدن کاربری 
و بهره وری آن اس��ت به همین 
دلیل مطالعات بازار بر آن انجام 
مدیرعامل هلدینگ  است.  شده 
ساختمانی صندوق بازنشستگی 

کش��وری گف��ت: امیدواریم در 
بح��ث نظ��ام توزی��ع و ب��ه روز 
کردن نی��از مخاطبان در عرصه 
ساختمان فرهنگ سازی درستی 
داشته باش��یم تا در استفاده از 
ای��ن مصال��ح صرفه جوی��ی هم 
ایجاد ش��ود. سیاست ما در این 
هلدینگ این اس��ت ک��ه منابع 
را حرک��ت دهی��م و به س��مت 
پروژه هایی با درآمد پایدار برویم 
که ای��ن اقدام ب��ا ارزش آفرینی 
امالکی که در اختیارمان اس��ت 

محقق می شود.  
همچنین ش��رکت ارم س��ازه 
ایده پرداز، طراح این پروژه با ایجاد 
کنسرسیوم با طرف چینی از یک 
ط��رف و هلدینگ ت��راز پی ریز 
وابس��ته به صندوق بازنشستگی 
کش��وری از طرف دیگر با امضای 
تفاهم نا مه س��ه جانب��ه یکی از 
وزارت  دس��تاوردهای  آخری��ن 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 
یازده��م را رقم زدند که نش��ان 
دیگ��ری از پیامده��ای برجام و 
ورود بازارها و سرمایه های جدید 
ب��ه ای��ران اس��ت. احتش��ام زاده 
مدیرعامل شرکت »ارم سازه« در 
همین رابطه گفت: امروزه عرصه 
رقاب��ت بین المللی اس��ت که در 
آن نه تنها متفاوت بودن یک نیاز 
است که تمایزها امتیازات اصلی 
را در پی خواهد داش��ت که ما به 
دنبال تمایز هس��تیم، ایجاد یک 
مرکز مبادله کاال ودانش فنی در 
حوزه صنعت ساختمانی تا کنون 
یک فرصت بهره برداری نشده در 

کشورعزیزمان بوده است. 
»ب��ازار  طراح��ی  و  ای��ده 
ب��زرگ س��اختمان ایران« ش��و 
روم دایم��ی جه��ت برنده��ای 
ه��م  آن  خارج��ی  و  داخل��ی 
در هم��ه بخش ه��ای صنع��ت 
س��اختمان، در سال ٩3 توسط 
ش��رکت ارم س��ازه کلید خورد 
و ام��روز مفتخری��م با تش��کیل 
کنسرس��یوم ب��ا ط��رف چینی 
ب��ا س��رمایه ٢٥0 میلی��ون دالر 
هلدینگ  با  سه جانبه  توافق نامه 
ساختمانی صندوق بازنشستگی 
کش��وری به امضا رسید و امروز 
شاهد به بار نشس��تن این ایده 
بودی��م و امیدوارم ش��اهد اتمام 
و بهره برداری این مرکز تجاری 

تخصصی باشیم. 

ساخت نخستین هایپرمارکت ساختمانی در ایران

250 میلیون دالر فاینانس مالی پروژه

نمایندگان مجلس از عمل گرایی و هماهنگی کابینه می گویند

تیم اقتصادی دولت زیر ذره بین مجلس
حمل و نقل ریلی

با بهره برداری از ۹۱۹ کیلومتر خط ریلی جدید 
رقم می خورد

آغاز دوره طالیی توسعه شبکه 
ریلی در سال جاری

فرص�ت امروز: مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با 
اعالم جزییات زمان افتتاح پروژه های ریلی در س��ال 
جاری، گفت در س��ال جاری س��اخت ٩١٩ کیلومتر 
مس��یر ریلی جدید به پایان می رسد که این اقدامات 
معادل عملکرد پنج ساله اقدامات در حوزه ریلی است 
و یک دوره طالیی در بخش راه آهن کش��ور محسوب 
می ش��ود. به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، خیراهلل خادمی، مدیرعامل 
ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل با 
اش��اره به اقدامات وزارت راه وشهرس��ازی در حوزه 
توسعه شبکه ریلی در طول چهار سال گذشته، اظهار 
داش��ت: وزارت راه و شهرس��ازی در س��ال ٩٢ برای 
تس��ریع در تکمیل و ساخت پروژه های توسعه شبکه 
ریلی کش��ور، اولویت بندی ای انجام داد که براس��اس 
ای��ن اولویت بندی ها بتوانیم پروژه های بااهمیت را در 
دوره زمان��ی کوتاه تری به بهره برداری برس��انیم. وی 
افزود: با توجه به اینکه حدود 3 هزار و ٤00 کیلومتر 
راه آهن در حال س��اخت داشتیم و همچنین ساخت 
٤ هزار و ٥00 کیلومتر راه آهن دیگر در حال مطالعه 
بود، همچنین با وج��ود محدودیت منابع مالی، باید 
اولویت بن��دی بین پروژه ها انجام می ش��د تا اقدامات 

تسریعی را در برخی پروژه ها به اجرا برسانیم. 

اولویت های شبکه ریلی 
معاون وزیر راه وشهرس��ازی با اشاره به معیارهای 
مورد نظ��ر در بحث تعیین اولویت ها اظهار داش��ت: 
این اولویت بندی ها براساس اهمیت مسیرها و اتصال 
مراک��ز اس��تان ها به ش��بکه ریلی و می��زان ظرفیت 
جابه جایی بار و مس��افر در این محورها انجام ش��د. 
همچنی��ن دومی��ن معی��ار در اولویت ق��رار گرفتن 
پروژه ه��ا برای س��اخت و تکمیل، میزان پیش��رفت 
فیزیکی آنها بود. این مقام مس��ئول افزود: براس��اس 
این اولویت بندی ها قرار شد در مرحله اول، پنج مرکز 
اس��تان را در سال ٩٦ به ش��بکه ریلی متصل سازیم 
و این پروژه های نیمه تم��ام را تکمیل کنیم. خادمی 
تأکید کرد: البته به غیر از اتصال پنج مرکز اس��تان به 
ش��بکه ریلی، تکمیل چند پروژه ریلی هم در دستور 
کار قرار گرفت، از جمله پروژه راه آهن خواف- هرات 
که محدوده مورد تعهد ایران در این پروژه، امسال به 
بهره برداری خواهد رس��ید. همچنین بخشی از مسیر 
ریلی یزد- مهریز هم در س��ال جاری افتتاح می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه مجموع 
خطوط ریلی که س��اخت و تکمیل آن تا سال جاری 
در دس��تور کار شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای 
ما تعریف ش��ده بود حدود ٩١٩ کیلومتر ریل جدید 
بوده که این تعهد امس��ال اجرایی می شود. وی ادامه 
داد: زیرس��ازی بخشی از این خطوط جدید ریلی در 
سال های گذشته پیشرفت فیزیکی داشته، اما عموما 
روسازی ها در دولت های گذشته به دلیل کمبود ریل 
و هزینه های باالتر انجام نشد. در حال حاضر نزدیک 
به ٦00 کیلومتر از این رقم ریل گذاری شده که 330 
کیلومت��ر از این رقم تنها در پنج ماه گذش��ته انجام 

شده است. 
رکورد بی سابقه در حوزه ریلی

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نق��ل با تأکید ب��ر اینکه راندم��ان ریل گذاری 
در پن��ج ماه گذش��ته ح��دود 330 کیلومتر بوده که 
معادل متوس��ط ریل گذاری دو س��ال ریل گذاری در 
کش��ور اس��ت، گفت: این موفقیت و رکورد بی سابقه 
در حوزه ریلی کشور با حمایت دولت، سازمان برنامه 
در بخ��ش تأمی��ن منابع و تأکی��د رئیس جمهوری و 
وزیر راه و شهرسازی و همکاری بین سطوح مختلف 
ش��رکت س��اخت انجام ش��ده که در طول این مدت 
 شرکت های متعدد پیمانکاری در این پروژه به صورت 
ش��بانه روزی حض��ور داش��تند. معاون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی گفت: س��ال ٩٦ را س��ال و دوره طالیی 
توسعه ش��بکه ریلی می دانیم. اگر نگاهی به راندمان 
س��ال های گذش��ته داش��ته باش��یم، می بینیم که با 
بهره برداری از این ٩١٩ کیلومتر معادل عملکرد پنج 
س��اله اقدامات در حوزه ریلی کشور انجام شده است 
که این یک اقدام بی سابقه در این بخش از حمل و نقل 
کشورمان است. وی تأکید کرد: تاکنون برای اجرای 
پروژه های اتصال مرکز استان ها به شبکه ریلی حدود 
۸0میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی انجام 
ش��ده که این رق��م در عملیات عمرانی و مهندس��ی 
بسیار قابل توجه است. همچنین در این پروژه ها 3٧ 
کیلومتر تونل و گالری و ١٧کیلومتر پل خاص باالی 
٢0 متر ارتفاع س��اخته شده است که هر کدام از این 
اقدامات، پروژه هایی منحصر به فرد هستند و ابرپروژه 
محس��وب می شوند که اجرای آنها در تاریخ راه سازی 
و راه آهن س��ازی کشور بی س��ابقه بوده و یک افتخار 

محسوب می شود. 

یادداشت

کدام وزیران پیشنهادی شانس 
بیشتری دارند؟ 

به نظر می رس��د اکثری��ت وزرای پیش��نهادی دولت از 
نمایندگان مجلس رأی اعتم��اد بگیرند اما آنچه از فضای 
کلی مجلس می توان استنباط کرد اینکه وزرای نفت، دفاع، 
امور خارجه، اقتصاد، بهداش��ت و درمان از ش��رایط نسبتا 
مطلوبی در فضای مجلس برخوردارند. درخصوص وزیران 
پیشنهادی که تا امروز به صحن آمده اند عکس العمل های 
نمایندگان را دیده ایم و به همین لحاظ بهتر می توان فضا را 
درباره آنها مورد سنجش قرار داد. آقای آخوندی قرار است 
روز ش��نبه به مجلس بیاید. انتظار داریم قبل از رسیدن به 
مرحل��ه رای گیری بعضی از نماین��دگان تکلیف خود را در 
مورد وزرا مش��خص کنند ولی هنوز نمی توان درباره هفت 
وزیری که روز شنبه به صحن می آیند پیش بینی مشخصی 
ارائ��ه داد. آق��ای آخون��دی در بخش هوای��ی، راه، راه آهن 
و دریای��ی نمره خوبی گرفتند اما در حوزه مس��کن، به جز 
تکمیل مسکن مهر عملکرد خاصی ارائه نشد. سیاست های 
برنامه شش��م تأکید ویژه ای بر ایجاد اشتغال دارد و بخش 
مسکن بستر مناسبی برای کاهش بیکاری و رونق بخشی به 
اقتصاد است. بیش از ١00 صنعت به طور مستقیم با حوزه 
س��اختمان ارتباط دارند و حیات بسیاری از صنایع وابسته 
به تحرک این بخش اس��ت، لذا نیروی انسانی عظیمی اعم 
از کارگران، مهندس��ان و واس��طه گران درگیر این بخش 
هستند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان هسته مرکزی باید 
از ظرفیت مجموعه تیم اقتصادی دولت و بانک ها برای رونق 
بخش مسکن استفاده کند.                     منبع: ایسنا

 پیش نشانه های رونق
در بازار مسکن

هم اکنون پیش نش��انه های رونق واقعی و مبتنی بر نیاز 
واقعی م��ردم و مصرف کننده را در بازار مس��کن ش��اهد 
هس��تیم که این وضعیت به ثبات بازار کمک می کند. ما 
باید تفاوتی بین رونق سفته بازی با رونق واقعی قائل باشیم. 
عموما رونق سفته بازی، این گونه است که با دخالت در بازار، 
تزریق منابع مالی و اجرای سیاس��ت های منع یا تش��ویق 
می ش��ود رونق صوری در ب��ازار، ایجاد ک��رد. ما در طول 
٤0 س��ال گذش��ته دوران رکود و رونق را توامان داشتیم. 
به عنوان نمونه، در سال ۸٦، ناگهان با افزایش ٦0 درصدی 
قیمت مسکن روبه رو شدیم. این افزایش قیمت به گونه ای 
رخ داد ک��ه رونق واقعی را در ب��ازار ایجاد نکرد. به همین 
دلیل نیز رکود بالفاصله شروع می شد. آنچه سیاست دولت 
یازده��م بود و در دولت دوازدهم نی��ز تداوم پیدا می کند 
ایج��اد رونق واقعی در بازار مس��کن اس��ت. بدین معنا که 
مس��کن از یک کاالی سرمایه ای تبدیل به بازاری شود که 
نیاز مصرف کننده را پاسخ دهد. اگر بتوانیم این سیاست را 
تداوم بدهیم آن وقت شاهد افزایش قیمت های ناگهانی و 
بی منطق نخواهیم بود و س��ود معقول و منطبق با شرایط 
بازار ایجاد می ش��ود. در این حال��ت، مصرف کننده واقعی 
که همان مردم هس��تند راضی هستند و منفعت الزم نیز 
عایدشان خواهد شد. هدف نهایی این است که در نهایت 
بتوانیم به خواسته عمومی مردم که داشتن مسکن ایمن و 
در توان مالی شان است پایبند باشیم. بنابراین باید شرایط 
بازار را در وضعیت ثبات نگه داریم. در حال حاضر، قیمت 
مس��کن کمتر از نرخ تورم است ، بنابراین برنده این بازار، 
مصرف کننده و خانوار ایرانی است. در دوران افزایش قیمت 
ناگهانی و رونق سفته بازانه شاهد بودیم که کیفیت قربانی 
می شد، زیرا همه می خواستند این محصول  )مسکن( را که 
س��ود زیادی داشت به پایان برسانند و بفروشند به همین 
دلیل نیز عموما، کیفیت قربانی می شد. اما در حال حاضر، 
چه خریدار و چه س��ازنده های انبوه، ق��درت خوبی برای 
مذاکره در بازار دارند و این کمک می کند تا محصوالتی که 
تولید می شود با کیفیت مناسبی ارائه شود. دوران ایده آلی 
در صنعت س��اختمان طی نمی ش��ود اما وضعیت فعلی، 
تضمین��ی برای ی��ک دوره پایدار برای ی��ک دهه پیش رو 
است. صنعت ساختمان در کشور ما یک صنعت خصوصی 
اس��ت و به غیر از یک دوره تاریخی که دخالت دولت، بازار 
را به هم زد، خوش��بختانه همواره مبتن��ی بر نظام بازار و 
دخالت بخشی خصوصی بوده است. بدین ترتیب همواره 
عرضه و تقاضا، تعیین کننده بازار صنعت س��اختمان است. 
صنعتی س��ازی مزیت نسبی را برای سازنده ایجاد می کند 
تا بتواند با س��رعت بیشتری ساخت و س��از را انجام دهد و 
زودتر بتواند س��رمایه را به گردش بیندازد و درعین حال، 
ایمنی بیش��تری نیز دارد. همچنین، صنعتی سازی واقعی 
حتی هزینه های پس از س��اخت را نی��ز کاهش می دهد. 
صنعتی س��ازی در جاهایی نی��از به بحث ه��ای ترویجی 
در جامع��ه دارد. بحث ه��ای ترویج��ی کم��ک می کند تا 
مصرف کنن��ده ای��ن خدم��ات، ویژگی ه��ای این ن��وع از 
خدم��ات را بهتر درک کند و بداند که مزیت های نس��بی 
صنعتی سازی چیس��ت. در این راه و در گسترش مباحث 
ترویجی در جامعه نیز نمایش��گاه های صنعت ساختمان 
نقش عم��ده ای دارند. اما در عین ح��ال باید این نکته را 
مدنظر قرار دهیم که باید ارائه محصوالت به صورت واقعی 
باش��د و خریدار، آثار این خدمات را درک و این اطمینان 
را حاصل کند که محصوالت صنعتی جدید س��اختمانی، 

نیازهایش را پاسخ می دهد. 

فرج اهلل رجبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مجلس

حامد مظاهریان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی



براس��اس اعالم بانک مرکزی، 
مؤسس��ه  و  بان��ک   42 این��ک 
اعتب��اری مجاز در کش��ور فعال 
اس��ت و باقی موسس��اتی که در 
لیست بانک مرکزی قرار ندارند، 
غیرمج��از و فاقد مج��وز قانونی 
ب��رای فعالیت تلقی می ش��وند. 
بدین ترتیب اکنون پنج مؤسسه 
اعتباری کاس��پین، مل��ل، کوثر 
مرکزی، توس��عه و ن��ور در زمره 
مجازها قرار می گیرند و موسسات 
اعتباری دیگر که حتی نام برخی 
از آنه��ا با فعال بودن ش��عب در 
خیابان های سطح شهر به چشم 

می خورد، غیرمجاز هستند. 
اع��الم  براس��اس  همچنی��ن 
صن��دوق   49 مرک��زی  بان��ک 
تعاون��ی   262 قرض الحس��نه، 
و 30  اعتب��اری، 562 صراف��ی 
لیزینگ در لیس��ت موسس��ات 
مج��از و دارای مجوز در س��طح 
کشور مشغول به فعالیت هستند. 
دو مؤسسه اعتباری ثامن و بانک 
مهر اقتصاد نیز در لیست دریافت 
مجوزه��ا از بانک مرک��زی قرار 

دارند. 
ب��ه گزارش آن��ا، بانک مرکزی 
بارها نس��بت به س��پرده گذاری 
در موسس��ات غیرمجاز به مردم 
و حت��ی ح��ذف  داده  هش��دار 
موسس��ات اعتباری غیرمجاز در 
دول��ت یازدهم به عن��وان یکی از 
محوری تری��ن رویکردهای بانک 
مرک��زی و سیاس��ت های نظ��ام 
بانک��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت. در 
همین راستا تعدادی از موسسات 
اعتب��اری فاق��د مجاز ام��ا فعال 
منحل و تعدادی هم ادغام شدند 
تا بدین ترتیب سپرده گذاران آنها 

تعیین تکلیف شوند. 
ح��اال در روزهای پایانی دولت 
یازدهم، نام تنها س��ه مؤسس��ه 
اعتباری غیرمجاز در لیست بانک 
مرکزی باقی مانده که بنا بر وعده 
رئیس کل بانک مرکزی، آنها نیز 
به زودی تعیی��ن تکلیف خواهند 
ش��د؛ تعاونی اعتباری وحدت و 
الب��رز ایرانیان ک��ه تحت عنوان 
مؤسس��ه اعتباری آرمان فعالیت 
دارن��د و تعاون��ی اعتباری افضل 
ت��وس، البته روز گذش��ته بانک 
آینده اعالم کرد که براساس ابالغ 
بانک مرکزی و مصوبه ش��ورای 
پول و اعتب��ار، مدیریت دارایی ها 
و بدهی های تعاونی اعتبار افضل 
توس به بانک آینده واگذار شده 

است. 
البته پیش از آغاز س��اماندهی 
موسس��ات اعتباری فاقد مجوز، 

موسس��اتی نظی��ز ثامن الحجج، 
اعتم��اد  صالحی��ن،  عس��کریه، 
ایرانی��ان، انص��ار، س��ینا، افضل 
ثامن االئمه،  فرش��تگان،  ت��وس، 
کارسازان آینده، قوامین، حافظ، 
مهر، کوثر، ریحانه گس��تر مشیز، 
دیگر  تعدادی  و  مولی الموحدین 
بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت 
داشته و این موسسات مشکالتی 
را نیز برای س��پرده گذاران خود 
ایجاد ک��رده بودند. بدین ترتیب 
در راستای ساماندهی تعاونی های 
اعتباری غیرمجاز از س��وی بانک 
مرکزی، در نهایت ش��ورای پول 
و اعتباری با ادغام هشت تعاونی 
دام��داران  الزه��را،  فرش��تگان، 
ع��ام  کرمانش��اه،  و کش��اورزان 
کش��اورزان مازندران، حس��نات، 
پیون��د، بدر ت��وس و امید جلین 
موافقت کرد و مؤسس��ه اعتباری 

کاس��پین مجوز فعالیت دریافت 
کرد. 

مؤسس��ه اعتب��اری آرمان نیز 
ب��ا ادغ��ام دو تعاون��ی غیرمجاز 
تشکیل شد اما نتوانست موفق به 
دریافت مجوز بانک مرکزی برای 
فعالیت شود و همچنان در لیست 
غیرمجازه��ا باقی مان��د و بدین 
ترتیب ش��اهد ناتوانی مسئوالن 
آن در عم��ل به تعهدات و تجمع 
س��پرده گذاران آن بودی��م. البته 
مدیریت دارایی ه��ا و بدهی های 
)آرمان(  اعتباری وحدت  تعاونی 
از سوی بانک مرکزی به مؤسسه 

اعتباری ملل واگذار شد. 
در ادامه برنام��ه بانک مرکزی 
ب��رای س��اماندهی نظ��ام بانکی 
کشور که از سال 89 و با تصویب 
قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی شکل گرفت، مؤسسه مالی 

و اعتباری سینا، مؤسسه مالی و 
اعتباری انصار، مؤسس��ه مالی و 
اعتباری ایرانیان، مؤسس��ه مالی 
و  مولی الموحدی��ن  اعتب��اری  و 
مؤسسه مالی و اعتباری قوامین 
ب��ا دریاف��ت مجوز توانس��تند با 
تابلوی بانک س��ینا، بانک انصار، 
بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران 
زمی��ن و بانک قوامی��ن فعالیت 
خ��ود را ادامه دهن��د. همچنین 
صالحی��ن، آت��ی و بانک تات هم 
با هم ادغام شدند و بدین ترتیب 

بانک آینده تشکیل شد. 
ام��ا با ب��اال گرفتن مش��کالت 
دو مؤسس��ه اعتب��اری میزان و 
اعتراض ه��ای  و  ثامن الحج��ج 
س��پرده گذاران، ای��ن دو نیز در 
اواخر س��ال 94 منحل ش��دند و 
تمامی تعهدات آنها به بانک های 
صادرات و پارس��یان محول شد 
امور  بتوانن��د  تا س��پرده گذاران 
مربوط به س��پرده های خود را با 
اطمینان بیشتری پیگیری کنند. 
پیشگامان، ریحانه گستر مشیز و 
کارس��ازان آینده نیز با هم ادغام 
ش��دند و تحت عنوان مؤسس��ه 
اعتب��اری ن��ور از بان��ک مرکزی 

مجوز فعالیت دریافت کردند. 
ح��اال انتظار م��ی رود همزمان 
ب��ا اهتم��ام بانک مرک��زی برای 
س��اماندهی ب��ازار غیرمجاره��ا، 
م��ردم نیز ب��ه هش��دارها برای 
موسس��ات  در  س��پرده گذاری 
غیرمج��از توجه کنن��د و با عدم 
قبول ریس��ک موسس��ات دارای 
س��ود س��پرده باال و غیرمتعارف 
در نهایت در بس��ته شدن پرونده 
موسسات اعتباری غیرمجاز برای 

همیشه همراه باشند. 

بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور 
متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است. 

به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای 
شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان 
می دهد در این س��ال متوس��ط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نس��بت به سال 
قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4درصد 
بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند. اما بررسی 
درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط 
درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داش��ته که این رقم نس��بت به مجموع درآمد 
س��االنه در س��ال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد 
از کل درآم��د ناخال��ص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که ش��امل 
ارزش اجاره خانه ش��خصی می شود تشکیل داده است.  همچنین بررسی هزینه های ناخالص 
خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار حدود 39 
میلیون و 300 هزار تومان در س��ال است که این رقم برای هر ماه تا حدود 3میلیون و 275 
هزار تومان برآورد می ش��ود. در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کس��ر 
مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کاالهای دست دوم است. 
این موضوع نیز مورد توجه اس��ت که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری 

ممکن است خانوارها درباره  اعالم این مبلغ کم گویی نیز کرده باشند. 
این مجموع 39 میلیون تومان س��االنه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت 
به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ 

پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است. 
بررسی جزییات هزینه های خانوارهای ایرانی نشان می دهد 35.3 درصد به »مسکن، آب، 
برق، گاز و س��ایر س��وخت ها«، 22.9 درصد به »خوراکی ها و آش��امیدنی«، 10.6 درصد به 
»حمل و نقل«، 8.4درصد به »کاالها و خدمات متفرقه«، 5.9 درصد به »بهداشت و درمان«، 
4.3 درصد به »پوشاک و کفش«، 4 درصد به »لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه«، 
2.1 درص��د به هر یک از دو گروه »ارتباطات« و »رس��توران و هتلداری«، 1.9 درصد به هر 
ی��ک از دو گروه »تفریح و امور فرهنگی« و همچنی��ن »تحصیل« و 0.3 درصد به دخانیات 

اختصاص داشته است. 

فراز و فرود بازار غیرمتشکل پولی در شبکه بانکی ایران

موسسات اعتباری غیرمجاز را بشناسید  بانک اقتصادنوین به سامانه 
صیاد پیوست 

 در راس��تای تس��هیل ارائه خدمات به مشتریان، 
بانک اقتصادنوین به سامانه صیاد پیوست. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک اقتصادنوین، 
این س��امانه با هدف متمرکزس��ازی درخواست های 
دس��ته چک، امکان اعتبارس��نجی صاحبان حساب 
و جلوگیری از اختصاص دس��ته چک ب��ه افراد فاقد 
صالحیت ایجاد ش��ده و پیوس��تن بانک اقتصادنوین 
به این س��امانه نشان دهنده احراز شرایط پیوستن به 

سامانه صیاد توسط بانک اقتصادنوین است. 
گفتنی اس��ت به دلیل ریسک های موجود در کار 
با چک ، بانک مرکزی تصمیم به یکپارچه سازی همه 
چک ها ب��ه منظور مدیریت ریس��ک و ارائه خدمات 
جدی��د گرف��ت. با راه اندازی س��امانه صیاد، ش��بکه 
بانک��ی موفق به صدور چک های یکپارچه می ش��ود 
و همچنین از طریق ارس��ال شناسه استعالم امکان 
شناس��ایی و اعتبارس��نجی صاحب حساب جاری را 
فراه��م می کند. با پیوس��تن بان��ک اقتصادنوین به 
س��امانه صیاد، ضریب امنی��ت الکترونیک چک ها با 
طرح جدی��د مطابق ب��ا اس��تانداردهای بین المللی 
خواه��د بود و م��دت زمان تعیی��ن وضعیت به  طور 
محسوس��ی کاهش خواهد یاف��ت. در نتیجه همین 
اتف��اق، ورود اطالعات در س��امانه چ��کاوک با دقت 

بیشتری اجرا می شود. 
 

تعاونی افضل توس به بانک آینده 
واگذار شد

بانک آینده اعالم کرد: براساس ابالغ بانک مرکزی 
و مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی ها و 
بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده 

واگذار شده است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی بانک 
آینده، تاکنون اطالعات و مستندات اولیه جمع آوری 
ش��ده اس��ت و پس از هماهنگی ه��ای الزم با بانک 
مرک��زی و مرجع قضای��ی، امر انتقال س��پرده های 
س��پرده گذاران، طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد 
ش��د. برنام��ه زمان بندی نی��ز وف��ق هماهنگی های 
انجام ش��ده، هر چه زودتر اعالم می ش��ود. براساس 
این گزارش، نماین��دگان مطلع بانک آینده در همه 
ش��عبه های تعاونی اعتبار افضل ت��وس، به طور تمام 
وقت حضور یافته و پاس��خگوی س��وال ها، ابهام ها و 

دریافت نظرهای سپرده گذاران خواهند بود. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد
افزایش ۸هزار میلیارد تومانی 

سرمایه بانک رفاه
مدیرعام��ل س��ازمان تامین اجتماع��ی با اش��اره 
ب��ه افزایش س��رمایه بانک رفاه در بودجه س��ال 96 
س��ازمان گفت: ب��ا برنامه ریزی های اتجام ش��ده به 
دنبال افزایش 8هزار میلیارد تومانی س��رمایه بانک 

رفاه هستیم. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه، س��یدتقی 
نوربخش در مراس��م جش��ن گرامیداش��ت پنجاه و 
هفتمین س��الروز تأس��یس بان��ک رفاه اف��زود: این 
س��ازمان ی��ک نه��اد اجتماع��ی متکی ب��ه اعتماد 
اجتماعی و س��رمایه های اجتماعی است و بانک رفاه 
با اس��تفاده از این فرصت، ظرفیت تبدیل ش��دن به 

بزرگ ترین بانک کشور را دارد. 
او ادامه داد: برای پنجاه و هفتمین س��ال فعالیت 
بانک رفاه که متعلق به تمامی اقشار جامعه و به ویژه 
جامع��ه معظ��م و زحمتک��ش کارگر اس��ت، آرزوی 
نیکبختی داریم و امیدواریم در همراهی با س��ازمان 
تامین اجتماع��ی و در عرصه اقتصادی کالن کش��ور 

بیش از پیش موفق و اثرگذار باشد. 
مدیرعام��ل س��ازمان تامین اجتماعی به تش��ریح 
دس��تاوردهای س��ازمان تامین اجتماع��ی و حیط��ه 
فعالیت های آن پرداخت و خاطرنش��ان کرد: وظیفه 
اصلی س��ازمان، ایجاد امنیت خاط��ر بین نیروهای 
مولد جامعه اس��ت. براس��اس این رس��الت، همه ما 
وظیفه داریم از این سرمایه به نحو احسنت مراقبت 

کنیم و هر روز بر ارزش آن بیفزاییم. 
نوربخ��ش ادامه داد: براس��اس الزامات س��ازمان 
تامین اجتماعی و فعالیت های اقتصادی این سازمان، 
بانک رفاه به عنوان بازوی اقتصادی آن از سال 1339 

فعالیت اثربخش داشته است. 
 او با اش��اره ب��ه اینکه حدود 42 میلی��ون نفر به 
صورت غیر مستقیم سهامدار سازمان تامین اجتماعی 
هس��تند، خاطرنش��ان کرد: بانک رف��اه زمینه های 
بسیار مطلوبی برای فعالیت اقتصادی با طیف بسیار 
متنوعی از مخاطبان س��ازمان تامین اجتماعی دارد. 
 در صورتی ک��ه بانک رفاه بتواند با اعتبار س��ازمان، 
هم افزای��ی با مخاطب��ان س��ازمان و مجموعه های 
اقتصادی زیرمجموعه آن داشته باشد. اتفاقات بسیار 

مهمی برای این بانک رقم خواهد خورد. 
مدیرعام��ل س��ازمان تامین اجتماعی ب��ا تأکید بر 
افزای��ش فعالیت ه��ای بان��ک و ارزش آفرینی بیش 
از پی��ش در عرصه ه��ای داخل��ی و خارجی، تصریح 
کرد: برای تبدیل ش��دن به یک بانک فعال داخلی و 
خارجی، یک س��ری الزامات الزم و ضروری است که 
یکی از این الزامات برای بانک رفاه، افزایش سرمایه 

مطلوب آن است. 
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بانکنامه 

جذب ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
تسهیالت مالی خارجی در دولت یازدهم

میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح های 
س��رمایه ای در ایران در ط��ول دولت یازدهم 11میلیارد و 
800 میلیون دالر اس��ت که در قالب 36 طرح در کش��ور 
اجرایی می ش��ود و این مبلغ ب��ه منزله  »تجهیز قطعی« 
منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیالت به تدریج 
و در طول دوره س��اخت پروژه ها انجام می شود. به گزارش  
»فرصت ام��روز«، بانک مرکزی اعالم ک��رد: در پی اعالم 
آمار مربوط به تس��هیالت مالی خارجی در کش��ور توسط 
وزیر امور خارجه در مجلس ش��ورای اس��المی بر مبنای 
آمار بانک مرکزی و برداش��ت نادرست برخی رسانه ها به 
آگاهی می رس��اند آمار اعالمی توس��ط آقای دکتر ظریف 
بیانگر میزان اخذ تسهیالت مالی خارجی برای تأمین مالی 
طرح های زیر بنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند 

آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.820دالر آمریکا

4.550یورو اروپا

4.930پوند انگلیس

1.043درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

513.100مثقال طال

118.400هر گرم طالی 18 عیار

1.180.000سکه بهار آزادی

1.212.200سکه طرح جدید

629.000نیم سکه

367.000ربع سکه

248.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

درآمد و هزینه ساالنه خانوارهای ایرانی 
چقدر است؟ 

88936651
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در هفته ای که گذش��ت با رش��د ۱۶۳ 
واح��دی به حرکت خ��ود در ارتفاع ۸۱ 
ه��زار واحد ادامه داد و در رقم ۸۱ هزار 
و 74۱ واحد ق��رار گرفت. بدین ترتیب 
بازار س��هام هفته ای متعادل را پش��ت 
سر گذاشت که در آن اقبال سهامداران 
حقیقی ب��ه گروه ه��ای کامودیتی محور 
منج��ر به صع��ود گام به گام ش��اخص 
کل در کان��ال ۸۱ هزار واحدی ش��د. با 
این حال بررس��ی روند تأیید صالحیت 
وزرای پیش��نهادی دولت در مجلس از 
جمله عواملی بود که این رشد پرشتاب 
نباشد و بیش��تر سهامداران به خصوص 
حقوق��ی ترجیح دادند نظاره گر باش��ند 
و بیش��تر به رص��د معام��الت بپردازند. 
بر این اس��اس در هفته گذش��ته بورس 
تهران روندی محتاطانه داشت و با رشد 
0/2درصدی بازدهی آن از ابتدای سال 

به مرز ۶درصد رسید. 
رشد حجم و کاهش ارزش معامالت

در هفت��ه ای که گذش��ت ط��ی پنج 
روز معامالت��ی تع��داد ۳میلیارد و ۱۸۱ 
میلی��ون انواع اوراق به��ادار به ارزش 7 
ه��زار و ۸۱۶ میلیارد ری��ال در بیش از 
2۱9 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
که ای��ن آمار نس��بت به هفت��ه قبل تر 
حکای��ت از رش��د 2۳ درص��دی حجم، 
اف��ت 0.2 درص��دی ارزش و افزای��ش 
20درص��دی دفع��ات معام��الت دارد. 

همچنی��ن در این مدت تعداد ۳00هزار 
برگه اوراق بدهی به ارزش 295میلیارد 
ریال معامله ش��د. این درحالی است که 
در هفته ای که گذشت تعداد ۱5میلیون 
واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه در بورس ته��ران به ارزش کل 
بی��ش از ۱۶2میلیارد ریال مورد معامله 
قرار گرفت. ش��اخص ب��ازار اول هم در 
ای��ن مدت با یک واح��د افزایش به رقم 
57۱74 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با 
9۶7 واح��د افزایش ب��ه عدد ۱7۸720 
واحد رسیدند که به ترتیب با 0.002 و 

0.54 درصد رشد مواجه شدند. 
رونق معامالت در بازارهای اول و دوم 

فرابورس ایران
معام��الت فراب��ورس ای��ران در حالی 
هفته گذش��ته ادامه یاف��ت که حجم و 
ارزش معام��الت افزای��ش و در مقابل، 
ش��اخص کل )آیفک��س( اندکی کاهش 
یاف��ت. در هفته منتهی به 27 مردادماه 
9۶ ش��اهد معامل��ه یک ه��زار و 2۱9 
میلی��ون ورقه بهادار در ۱۳4 هزار دفعه 
ب��ه ارزش ۱۳ هزار و ۶0۶ میلیارد ریال 
بودیم که به ای��ن ترتیب افزایش ۱9 و 
۱97درصدی حجم و ارزش معامالت به 
ثبت رس��ید. روند رو به رش��د معامالت 
در اغل��ب بازاره��ای فراب��ورس، اف��ت 
جزیی ش��اخص کل در برآیند هفتگی، 
کاهش 2درص��دی ارزش بازار فرابورس 
در پ��ی سررس��ید و ح��ذف ارزش بازار 

اس��ناد خزانه اس��المی مرحله هش��ت 
در نم��اد »اخ��زا۸« و قطعی��ت یافت��ن 
معامل��ه عمده 7.0۸ درصدی از س��هام 
غیرمدیریتی ش��رکت پتروشیمی مارون 
از دیگ��ر رخدادهایی اس��ت ک��ه هفته 
گذش��ته در فرابورس ای��ران رقم خورد. 
س��هامداران در هفته ای که سپری شد 
ب��ه ترتیب در بازارهای اول و دوم تعداد 
۱0۶ و 75۳میلی��ون س��هم را به ارزش 
۱۶5 و ۱0 ه��زار و ۶2۸ میلی��ارد ریال 
معامله کردند ک��ه نمایانگر افزایش 2۱ 
و 55درص��دی حج��م معام��الت ب��ود. 
ارزش دادوس��تدها در ای��ن دو بازار نیز 
ب��ه ترتی��ب ۱2 و ۸5۱درص��د افزایش 
یافت. ب��ازار پایه اما هفت��ه ای نزولی را 
در رون��د معامالت تجربه کرد، چراکه با 
معامله ۳4۳میلیون سهم به ارزش 7۱0 
میلیارد ریال، حج��م و ارزش معامالت 
س��هام در این بازار بی��ش از 20درصد 

تنزل کرد. 
معامالت رو به رشد بازار شرکت های 

کوچک و متوسط
بازار ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
هفت��ه پررونق��ی را در رون��د معامالت 
ش��اهد بود، به طوری که سهامداران این 
بازار اق��دام به معامله ۱70هزار س��هم 
به ارزش ۱۱میلیارد ری��ال در این بازار 
کردند که نسبت به هفته معامالتی قبل 
رشد چشمگیر بیش از ۱400 درصدی 
را در حج��م و ارزش معام��الت نش��ان 

می داد. در همین حال س��رمایه گذاران 
در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مال��ی نی��ز 
۱۸میلی��ون ورقه به��ادار را به ارزش 2 
هزار و 92 میلیارد ریال دست به دست 
کردند که با افزایش 2۱ درصدی حجم 
در مقابل افت ۱2 ارزش معامالت همراه 
بود. نگاه��ی به ابزاره��ای معامالتی در 
این بازار نشان می دهد اوراق تسهیالت 
مس��کن با افزایش ح��دود 70درصدی 
حج��م و ارزش معام��الت در ای��ن بازار 
روبه رو شده و اوراق بدهی افت قریب به 
20درصدی این متغیرها )منظور حجم 
و ارزش معامالت( را تجربه کرده است. 
س��رمایه گذاری  نهایت صندوق های  در 
قاب��ل معامل��ه نی��ز در حال��ی افزایش 
2۶درص��دی حجم معامالت را ش��اهد 
ب��ود که ب��ا کاهش ۱0درص��دی ارزش 
دادوس��تدها روبه رو ش��د. هفته گذشته 
ارزش معام��الت خ��رد بازار س��هام در 
مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه 
و SME نیز به یک هزار و 92۱ میلیارد 
ریال رس��ید که گروه  »فلزات اساسی« 
با س��هم ۱۸ درص��دی از ای��ن رقم در 
صدر دیگر صنایع فرابورس��ی ایس��تاد. 
گروه ه��ای  »حمل و نق��ل، انب��ارداری و 
ارتباطات«، »واسطه گری مالی و پولی« 
و »انبوه س��ازی، امالک و مستغالت« با 
سهم ۱2، ۱0 و ۸ درصدی از ارزش کل 
معامالت در جای��گاه دوم تا چهارم قرار 

گرفتند. 

بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به مرز 6 درصد رسید

رشد گام به گام شاخص کل در کانال 81 هزار واحد

رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق به��ادار بده��ی، فرآین��د تدوین 
و اج��رای دس��تورالعمل جدی��د اوراق 
منفع��ت و خرید دین را تش��ریح کرد 
و از اج��رای آن در ماه ه��ای آتی خبر 
داد. مهس��ا رادفر، رئی��س اداره نظارت 
بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار بدهی در 
گفت وگو با س��نا، با اشاره به اینکه باید 
برای راه اندازی و بهره برداری از ابزار های 
جدید مالی اقدام��ات متعددی صورت 
گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهش��ی 
و نیاز س��نجی بازار س��رمایه، نخستین 
ابزار ه��ای مال��ی جدید  گام طراح��ی 
اس��ت. رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و 
ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: برای 
راه اندازی ابزار های نوین مالی یا اصالح 
دستورالعمل آن، ابتدا گزارش توجیهی 
در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق 
بهادار بررس��ی و س��پس موضوع برای 
انطباق با ش��رع در کمیته فقهی طرح 
می شود. مهس��ا رادفر افزود: در کمیته 
فقهی مالحظات شرعی ابزار های مالی 
مط��رح، اصالحات الزم بیان و س��پس 
مدل اولی��ه عملیاتی تدوین می ش��ود. 
وی با بیان اینکه پس از تأیید ش��رعی 
مدل عملیات��ی اولیه مالحظات اجرایی 

و حقوقی تبیین می ش��ود، گفت: پس 
از این مرحله دس��تور العمل در کمیته 
تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق 
بهادار بررس��ی و به تصویب می رسد و 
بعد از آن برای نظر سنجی به مشاوران 
عرضه -که همان مشاوران تأمین مالی 
ش��رکت ها هستند-ارس��ال می ش��ود. 
رئی��س اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق به��ادار بدهی ادام��ه داد: پس از 
دریافت و اعمال نظر ها، دس��تورالعمل 
نهایی و برای تصوی��ب به هیأت مدیره 
س��ازمان بورس ارس��ال می شود و این 
فرآیند کلی هر دستورالعملی در حوزه 
انتشار اوراق بهادار است. وی افزود: در 
طراحی ابزاره��ای مالی جدید از جمله 
اوراق منفع��ت و خرید دین، پاس��خ به 
این پرس��ش که بهره برداری از آن، چه 
نیازی از بازار س��رمایه، متقاضی تأمین 
مال��ی و فعاالن بورس��ی را رفع خواهد 
کرد که س��ایر ابزار ها عمال نتوانسته اند 
آن نیاز را پوشش دهند، ضروری است. 
رئی��س اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه در 
مورد انتشار اوراق منفعت و خرید دین 
هم همین فرآیند س��پری ش��ده است، 
گفت: ش��رکت هایی که دارایی فیزیکی 

کمتری دارند و ش��رایط تأمین مالی بر 
مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع 
اوراق قبل��ی طراحی ش��ده ندارند و در 
عوض به واسطه نوع عملیات خود دارای 
مطالبات بلندم��دت یا منافع بلند مدت 
هس��تند، می توانن��د از اوراق منفعت و 
خرید دین برای تأمین مالی اس��تفاده 
کنند. وی افزود: به طور مشخص امکان 
تأمین مالی ب��رای پیمانکاران از طریق 
اوراق منفع��ت و ش��رکت های لیزینگ 
از طریق اوراق خرید دین فراهم ش��ده 
اس��ت. رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و 
ثبت اوراق بهادار بده��ی با بیان اینکه 
مدل دستورالعمل جدید تأمین مالی از 
طریق اوراق منفعت، بر مبنای عوایدی 
اس��ت که از ی��ک دارایی ی��ا خدمات 
حاصل می ش��ود، گفت: در مدل قبلی، 
دارایی فیزیکی مبنای انتشار اوراق بود 
به عبارتی مجوز انتش��ار و تأمین مالی 
بر مبن��ای عین دارایی انجام می ش��د، 
مانند س��اختمان، ملک، ماشین آالت و 
تجهیزات، اما در دس��تورالعمل جدید، 
ای��ن اوراق ب��ر مبنای درآم��د یا عواید 

مستمر از یک دارایی منتشر می شود.
 رادفر افزود: به عنوان مثال پیمانکار 
ساخت یک بزرگراه براساس قرار داد تا 

چند سال مالک عواید بزرگراهی است 
که آن را تکمیل کرده و می تواند برای 
مدت مشخص از عوارض دریافت شده 
بهره برداری کند. پیمانکار به پش��توانه 
منافع آت��ی و حق��وق عوارضی که در 
آین��ده دریافت خواهد ک��رد، می تواند 
برای تأمین مالی پروژه اوراق منتش��ر 

 کند. 
رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت 
اوراق به��ادار بدهی با اش��اره به اینکه 
تصوی��ب دس��تورالعمل خری��د دی��ن 
نی��ز با همین س��از و کار انجام ش��ده، 
گفت: خرید دین ابزاری مش��ابه اوراق 
رهنی است، با این تفاوت که در اوراق 
رهنی، مطالباتی مبنای انتش��ار اوراق 
ق��رار می گیرد ک��ه دارای وثیقه قهری 
اس��ت، مانند قرارداد های مس��کن که 
قابل انتقال باش��د، ام��ا در اوراق خرید 
دین، تمام مطالبات بدون پشتوانه نیز 

می تواند مبنای انتشار قرار گیرد. 
ای��ن  اف��زود:  پای��ان  در  وی 
دس��تورالعمل ها اوای��ل تی��ر م��اه در 
هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار تصوی��ب ش��د و متقاضی ه��ا 
می توانن��د طرح ه��ای توجیهی خود را 
برای استفاده از این ابزار ها ارائه کنند. 

فرآیند تدوین و اجرای دستور العمل جدید اوراق منفعت و خرید دین تشریح شد
اوراق منفعت، ابزار تأمین مالی شرکت ها با دارایی فیزیکی محدود

خبر

 حمالت بارسلونا بازارهای آمریکا
 را زخمی کرد

حمالت تروریس��تی بارس��لونا که ط��ی آن ده ها نفر 
کش��ته و زخمی ش��دند موجب س��قوط دس��ته جمعی 
ش��اخص ها در بازارهای آمریکا شد. پلیس اسپانیا از زیر 
گرفتن جمعیت توسط یک خودروی ون در دو شهر این 
کش��ور خب��ر داد که بر اثر این حادثه تع��دادی از مردم 
حاض��ر در صحنه مجروح و عده زیادی کش��ته ش��دند. 
براس��اس این گزارش، داعش در سایت رسمی خود این 
حمالت را بر عهده گرفته اس��ت که این واکنش موجب 
کاهش ۱.2 درصدی ش��اخص داوجونز آمریکا ش��د. در 
ادامه، ۳0 س��هم موجود در ش��اخص داوجونز در مسیر 
کاهشی قرار گرفتند و این متغیر را با بزرگ ترین کاهش 
ثبت ش��ده از ماه مه  تاکنون روبه رو کردند. این در حالی 
اس��ت که ش��اخص اس اند پی افت ۱.5 درصدی را از آن 
خود کرد و ش��اخص نزدک حدود 2 درصد افت داشت. 
گفتنی است یکی دیگر از دالیل افت شاخص ها، شکاف 
ایجاد شده توسط ترامپ بین سرمایه گذاران بود. در این 
میان، عملکرد و چش��م انداز آتی دو سهم بزرگ در بازار 
آمریکا نیز بازار را متاثر کرد. دو شرکت بزرگ وال مارت 
و سیس��کو عملکرد و چش��م انداز نامناس��بی را از آینده 
سهم خود اعالم داش��تند. در این بین، بیشترین میزان 
کاهش قیمت متعلق به س��هام ش��رکت های هواپیمایی 
و گردش��گری بود. در بازار آمریکا، قیمت سهام شرکت 
هواپیمای��ی امریکن ایرالین، آالس��کا و دلتا بیش��ترین 
می��زان کاه��ش را در میان ۱0 س��هم منفی ش��اخص 
اس اند پی داشتند. نگرانی مسافران از حمالت تروریستی 
و کاهش میزان س��فرها این شرکت ها را با بحران همراه 
کرده اس��ت. در این میان، قیمت طال با بیشترین میزان 
افزایش همراه شد و دوباره توانست نقش سرمایه گذاری 

ایمن خود را در بازارهای جهانی تقویت کند. 

 شاخص بورس های آسیایی
پایین آمد

ش��اخص بورس کش��ورهای آس��یایی در روز جمعه 
به دنبال پیوس��تن س��رمایه گذاران این منطقه به موج 
جهانی فروش سهام به دلیل شکل گرفتن ریسک های 
احتمالی در بازارهای مالی و نیز کاهش ارزش دالر به 
دلیل ش��ک و تردید در مورد توانایی  »دونالد ترامپ« 
ب��رای ارائه برنامه اقتص��ادی خود، رون��د نزولی را در 
 پیش گرفت. در همین حال میانگین ش��اخص بورس
 آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن 7 دهم درصد کاهش 
پیدا کرد، اما طی هفته جاری در مجموع ۱.4 درصد به 
دلیل فروکش کردن تنش میان کره ش��مالی و آمریکا 
رش��د نش��ان می دهد. همچنین بورس  »نیکی« ژاپن 
با ی��ک درصد کاهش و در مجم��وع ۳. ۱ درصد روند 
نزول��ی را در هفته جاری می��الدی تجربه کرد؛ ضمن 
اینکه تحقق از س��رگیری تنش میان »واش��نگتن« و 
»پیونگ یانگ« هم می تواند موجب فروریختن شاخص 
بورس های جهان ش��ود. شاخص بورس »شانگهای« و 
»شنزن« چین در مجموع ۳ دهم درصد روند کاهشی 
 داش��ت و ب��ورس  »هنگ س��نگ« هن��گ کنگ هم

 ۱.۱ درصد تنزل را نشان می دهد. 

بلوک 9.5درصدی سهام 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 

روی میز فروش 
یکش��نبه روز  دارد  بن��ا  تبری��ز  عم��ران   س��ازمان 
 5 ش��هریورماه 9۶ بلوک 9.5 درصدی س��هام ش��رکت 
س��رمایه گذاری توس��عه آذربایجان را به قیمت هر سهم 
500 توم��ان روانه می��ز فروش ب��ازار دوم بورس تهران 
کند. س��ازمان عمران تبریز یکی از بزرگ ترین متولیان 
اج��رای پروژه های عمرانی ش��هرداری تبریز اس��ت که 
دارای آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک اس��ت. براساس 
این گزارش این بلوک معادل 9 میلیون و 500 هزار سهم 
اس��ت که به طور یکجا و نقد از طریق شرکت کارگزاری 
فاراب��ی با یک ک��د معامالتی حقوقی عرضه می ش��ود. 
هم اکنون ش��رکت امیدسازه غزال با 22 درصد از سهام، 
سازمان عمران تبریز با ۱0.490 درصد از سهام، شرکت 
آذرتوس��عه مس��کن با 5.7۶ درصد از س��هام و سازمان 
همیاری ش��هرداری های استان آذربایجان شرقی با یک 
درصد از کل سهام به عنوان سهامداران عمده این شرکت 
به شمار می روند. گفتنی اس��ت ناشر »وآذر« با سرمایه 
۱0میلیارد تومانی در پایان س��ال مالی منتهی به پایان 
ش��هریورماه 95 با وجود پیش بینی س��ود ۳۸ ریالی در 
ابت��دای این دوره مالی اما در نهایت زیان 277 ریالی به 
ازای هر سهم را محقق کرده که نسبت به سال مالی قبل 
با افزایش 9۱درصدی مواجه اس��ت. این شرکت زیان ده 
در بودجه س��ال مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۳9۶ 
نیز زیان 90 ریالی به ازای هر س��هم را پیش بینی کرده 
ک��ه در پایان عملکرد 9 ماه��ه خود این زیان را به ۱۳0 
ریال به ازای هر س��هم افزایش داده است. این شرکت با 
وجود برخورداری از س��ود عملیاتی حدود 500 میلیون 
تومانی در دوره مال��ی فوق اما به دلیل هزینه های مالی 
اداری 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی تمامی این سود 
حتی با وجود درآمدهای متفرقه به زیان تبدیل می شود. 
این شرکت در میان شرکت های بورسی هم اکنون مالک 
کمتر از 20درصد کل س��هام ش��رکت کشت و صنعت 

پیاذر است. 

دریچه

بازار سرمایه ایران در مسیر اتصال 
به بورس هنگ کنگ

جانش��ین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی، از ادام��ه مذاکرات 
مس��ئوالن بازار س��رمایه کش��ور با بورس هنگ کنگ 
ب��رای اتصال به این بازار خب��ر داد. بهادر بیژنی گفت: 
در حوزه دوال لیس��تینگ  )Dual listing(، بورس 
ته��ران تالش ه��ای جدی انج��ام می ده��د و محدود 
به بورس اس��تانبول نیس��ت، به نحوی که اخیراً وارد 
مذاکرات جدی با بورس هنگ کنگ شده ایم و سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار هم به عنوان نه��اد ناظر کمک 
 می کن��د که ای��ن کار انجام ش��ود. وی اف��زود: حدود 
45 روز پی��ش جلس��ه ای را در جامائیکا با رئیس نهاد 
ناظر بازار س��رمایه هنگ کنگ برگزار کردیم که البته 
ایشان رئیس آیسکو هم است، لذا بحث تبدیل عضویت 
ما از عضویت پیوس��ته به عادی نیز با ش��دت تمام در 
حال پیگیری و انجام اس��ت. به گفته بیژنی، هم اکنون 
انگلی��س، کره جنوبی، آفریق��ای جنوبی، یونان و نهاد 
ناظ��ر کبک در کانادا پرونده ما را در دس��ت بررس��ی 
دارند تا عضویت »پیوس��ته« ب��ورس ایران به عضویت 
»عادی« تبدیل شود. جانشین رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در جذب س��رمایه گذاری خارجی، با بیان 
اینکه بیش��ترین کارکرد ای��ن تبدیل عضویت، نزدیک 
ش��دن بورس ایران به اس��تانداردهای جهانی اس��ت، 
اف��زود: در صورت تبدی��ل وضعیت ایران در آیس��کو، 
همکاری با بورس های دنیا توسعه خواهد یافت. بیژنی 
اظهار داش��ت: مذاکرات و تبادل اطالعات و پرس��ش 
و پاس��خ ها در این مس��یر به طور جدی در حال پیش 
رفت��ن اس��ت و زمانی که نام بورس ایران در فهرس��ت 
اعضای عادی آیسکو ذکر شود، سرمایه گذاران خارجی 
اطمینان می یابند که بورس ما از اس��تانداردهای الزم 
برخوردار است. وی با بیان اینکه تأثیر این استانداردها 
فراتر از بخش بین الملل اس��ت و در قوانین و مقررات 
داخلی هم دیده خواهد ش��د گفت: به این ترتیب اگر 
مثاًل س��هامداران عدالت وارد بازار سرمایه شوند، بحث 
ش��فافیت آنها، حاکمیت ش��رکتی و استانداردها به ما 
کم��ک می کند ک��ه بتوانیم در ای��ن حوزه ها با قدرت 

بیشتری عمل کنیم. 
دستورالعمل ها در حال تغییر به نفع سهامدار است

معاون نظ��ارت بر نهاده��ای مالی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار خب��ر از معافی��ت معامالتی، معامالت 
زی��ان ده در ب��ورس داد و گفت: مطاب��ق آنچه رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است 
از معامالت زیان ده مالیاتی اخذ نش��ود، ولی باید برای 
ای��ن کار قانون گذاری های��ی انجام ش��ود. ضمن اینکه 
ارکان بازار س��رمایه نیز کارمزده��ای خود را در طول 
س��ال کاهش داده اند یا تخفیف هایی را قائل ش��ده اند. 
نایب رئیس هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، مالک 
عمل است ولی برنامه هایی داریم که بتوانیم معامالت 
الگوریتمی با تکنول��وژی باالتر را انجام دهیم و از این 
طریق به کاهش هزینه ها در بازار سرمایه کمک کنیم. 
او با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان تر ش��دن 
معامالت کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس 
و اوراق بهادار برای نهایی ش��دن این مس��ئله مشغول 
کار روی الیحه ای مش��ترک اس��ت که پس از رایزنی 
با س��ازمان امور مالیاتی و فعاالن بازار آن را به مجلس 
پیش��نهاد می دهد تا در کمیس��یون های تخصصی نیز 
روی آن بح��ث و در ص��ورت تأیی��د و تصویب نهایی، 
اجرا شود. سعیدی در ادامه به موضوع شفافیت و لزوم 
انتش��ار اطالعات مالی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
قانون از حدود دو س��ال قبل تمام بنگاه های اقتصادی 
را مکلف به انتشار اطالعات مالی خود کرده است و اگر 
به هر دلیل، اطالعات توس��ط ناش��ر روی سایت کدال 
قرار نگیرد یا به صورت حسابرس��ی ش��ده نیاید، نماد 
ش��رکت متوق��ف می ماند. معاون نظ��ارت بر نهادهای 
مال��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار توصی��ه کرد: 
سرمایه گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطالعات 
مالی را حتماً از طریق مجاری رس��می و سایت کدال 
که تمام مدیران بازار س��رمایه در آن امضای دیجیتال 
دارن��د، برداش��ت کنند. او گف��ت: م��ا نمایندگی ها و 
ش��عباتی تخصصی برای اطالع رس��انی داریم، بنابراین 
گروه ها و اف��راد داوطلب س��رمایه گذاری باید تحقیق 
الزم را انجام دهند و به گروه ها و ش��بکه های مجازی 
اطمینان نکنند. این مقام مس��ئول افزود: اخیراً هم از 
طریق پلیس فتا توانس��تیم برخی سایت های متخلف 
و ب��دون مجوز فعالیت در بازار س��رمایه را شناس��ایی 
کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. س��عیدی 
همچنی��ن تصریح کرد: اخیراً دس��تورالعمل ها در این 
بخش به نفع س��هامدار تغییر کرده اس��ت که به زودی 
اعالم و ابالغ خواهد ش��د؛ همچنین س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، خود را مس��ئول افزایش نقدش��وندگی و 
کوتاه سازی دوره توقف نمادها می داند، اما همه عوامل 
هم در اختیار و انتخاب این س��ازمان نیست. او افزود: 
فرض بورس ها این است که ناشر اطالعات الزم را ارائه 
دهد، بنابراین اگر ناشری اطالعات را در اختیار نگذارد 
- که این موضوع متأس��فانه بر خالف دیگر کش��ورها 
مبتالبه ش��رکت های ما بوده اس��ت- طبیعی است که 
با او برخورد می ش��ود. معاون نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: مسئول 
انتشار اطالعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی، 
لذا بعد از این مرحل��ه اگر اطالعات به هر دلیلی روی 
سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط 

به سازمان نخواهد بود. 

نگاه
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در راس��تای تحقق دولت الکترونیکی، 
یکی از وزارتخانه هایی که به دلیل ماهیت 
آموزش��ی و تربیتی خود و ضروری بودن 
انجام حضوری اکثر وظایفش مش��ارکت 
می کند، وزارت آموزش و پرورش اس��ت. 
این وزارتخانه س��عی ک��رده ضمن حفظ 
ماهیت ذاتی خود از فناوری های نوین نیز 
برای ایفای بهتر وظایف آموزشی معلمان 
خود اس��تفاده کند و با راه اندازی بخشی 
به نام »هوشمندسازی مدارس« نخستین 
قدم را در مس��یر دول��ت الکترونیک در 

وزارتخانه خود برداشته است. 
به گزارش ایسنا، در کشورهای نفت خیز 
یا کشورهایی که درآمد بادآورده ای از راه 
ف��روش منابع طبیعی یا نفت به دس��ت 
می آورن��د، مش��اغل غیرتولیدی همچون 
ام��ور اداری ک��ه عم��ا غیرتولی��دی به 
حس��اب می آیند، بیش��تر رشد می کنند. 
علت آن هم این اس��ت که این گونه امور 
دولتی هم راحت تر هس��تند و هم کسی 
در آنها اس��ترس افزای��ش تولید را ندارد. 
یکی از آس��یب های رش��د بیش از اندازه 
فعالیت های اداری این است که این امور 
نه تنه��ا هزینه های هنگفت��ی را از منابع 
عمومی به خود مش��غول می کنند، بلکه 
حتی در مواقعی جلوی رشد فعالیت های 
تولی��دی را نیز ب��ا تنیدن تاره��ای امور 
اداری و اصطاحا کاغذبازی های اینترنتی 

مسدود می کنند. 
بوروکراس��ی در سیستم اجرایی کشور 
نق��ش مدیریت و س��اماندهی ام��ور را با 
اولویت  ده��ی به منافع مل��ی ایفا می کند 
که تصور رتق و فتق امور بدون سیس��تم 
اداری ام��ری تقریبا محال اس��ت، اما اگر 
همین حوزه بسیار مهم از اندازه ضروری 

خود بزرگ تر ش��ود، از حالت عادی خود 
خ��ارج و تبدیل به کژکارکرد می ش��ود، 
یعنی از اجرای وظایف تعریف شده خود 
دور و به معضلی برای اداره امور جاری و 

فعالیت های تولیدی تبدیل می شود. 
با ش��روع دول��ت »تدبی��ر و امید« در 
سال ۱۳۹۲ این مس��ئله بسیار بیشتر از 
گذشته مورد توجه قرار گرفت و در صدر 
بس��یاری از برنامه های دول��ت یازدهم از 

اولویت اجرایی برخوردار شد، به طوری که 
حس��ن روحانی اوایل دولت اول خود در 
س��ال ۱۳۹۳ با امضا و اباغ مصوبه ای به 
دستگاه های اجرایی در خصوص آموزش 
مردم و فرهنگ س��ازی در مورد استفاده 
از خدم��ات دول��ت الکترونیکی دس��تور 
داد با همکاری صداوس��یما، مطبوعات و 
رس��انه های مجازی در این راس��تا اقدام 

کنند. 

همچنین در انتخابات سال ۱۳۹۶ و در 
جریان مناظرات انتخاباتی حسن روحانی، 
از راه اندازی شبکه ملی اطاعات و تحقق 
دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد 
شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور 
نام برد و نس��بت ب��ه عملیاتی کردن آن 

وعده داد. 
در همین راستا در اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۶ طی اباغیه ای به تمام وزارتخانه ها 
و دس��تگاه های دولت��ی، چه��ار پ��روژه 
اولوی��ت دار دولت اعام ش��د که اصاح 
نظام اداری و اس��تقرار دولت الکترونیک 
یکی از آنها ب��ود و یکی از اهداف اجرای 
آن بهبود اقتصاد کش��ور و تس��ریع روند 

خدمت رسانی به مردم اعام شد. 
در ادامه این سلس��له مراتب دستوری 
در نهای��ت اوایل مرداد امس��ال )۱۳۹۶( 
ف��از اول پروژه دول��ت الکترونیک افتتاح 
ش��د تا به وع��ده دولت در قب��ال اجرای 
زیرس��اخت های تحقق دولت الکترونیک 

جامه عمل پوشانده شود. 
در این راس��تا س��ازمان ها و ارگان های 
مختل��ف موظ��ف ش��ده اند اقدامات الزم 
ب��رای تحقق بس��تر الکترونیکی ش��دن 
دولت را به انجام برسانند. وزارت آموزش 
و پ��رورش از آن جمله اس��ت که به رغم 
ماهی��ت آموزش��ی و پرورش��ی خود که 
ض��رورت ارتباط حض��وری دانش آموز و 
معلم را ایجاب می کن��د، دارای فضاهای 
زی��ادی برای اس��تفاده مؤث��ر از فناوری  
اطاعاتی  فناوری های  است.  الکترونیکی 
نوی��ن می توانند در تس��هیل آموزش به 
معلمان کمک ک��رده و همچنین ارتباط 
والدین با معلمان را تقویت و نظارت آنها 

را بر تحصیل دانش آموزان بیشتر کند. 

توسط بزرگ ترین ثبت کننده دامنه  اینترنتی:

دامنه های com.net.org. برای ایرانی ها قطع شد

هوشمندسازی مدارس؛ قدم اول دولت الکترونیکی
اخبار

قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان 
سال حذف می شود

معاون ش��رکت مخاب��رات ایران از ح��ذف قطعی 
قبوض کاغذی تلفن ثابت ش��رکت مخابرات ایران تا 
پایان س��ال جاری خبر داد و گف��ت همزمان با این 
ط��رح، برنامه افزای��ش کانال های ارس��ال و دریافت 
صورتحس��اب و اع��ام صورتحس��اب ی��ک ماهه در 

دستورکار است. 
داود زارعیان در گفت وگو با فارس، از حذف قطعی 
قبوض کاغذی تلفن ثابت ش��رکت مخابرات ایران تا 
پایان س��ال جاری خبر داد و اظهار داش��ت: این کار 
در یک پروس��ه حدودا هشت ماهه در سراسر کشور 

اجرا می شود. 
معاون مش��تریان ش��رکت مخابرات ای��ران افزود: 
همزمان ب��ا برنامه حذف قبوض تلف��ن ثابت، برنامه 
افزایش کانال های ارس��ال و دریافت صورتحس��اب و 
اعام صورتحساب یک ماهه برای رفع نیاز مشترکان 

در دستورکار است. 
زارعی��ان تصری��ح کرد: صورتحس��اب ب��ه صورت 
پیامکی و صوتی برای مش��ترکان ارسال خواهد شد 
و عاوه بر این، روش های جدیدی از جمله سرویس 
دایرکت دبیت یا پرداخت صورتحس��اب توسط بانک 

از طرف مشترک نیز ارائه خواهد شد. 
وی ادامه داد: پروس��ه حذف قطعی قبوض کاغذی 
تلفن ثابت از مرحله مطالعات از اکنون شروع شده و 

تا پایان سال به اتمام می رسد. 

جوایز یک میلیون تومانی برای ثبت 
اینترنتی اطالعات خانوار در سرشماری

ی��ک ه��زار جای��زه ی��ک میلی��ون تومان��ی برای 
خانوارهایی که اطاعات را به صورت اینترنتی اعام 

می کنند، در نظر گرفته شده است. 
 داوود آقایی در جلسه هماهنگی طرح سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن خوزستان در سال ۹۵ اظهار 
کرد: مردم خوزس��تان همگام با سراس��ر کش��ور از 
گذش��ته تاکنون نش��ان داده اند که در همه سنگرها 
حضور بس��یار فعال و چش��مگیری داشته اند، به ویژه 
مناطق روستایی که شناسنامه به دست برای حضور 

مأمور آمارگیر آماده بودند. 
وی افزود: ش��اخص های زیادی را در دست داریم 
که اگر احیانا خطایی ایجاد ش��د، تشخیص دهیم. به 
همین منظور نیز بازش��ماری را برای برطرف کردن 

خطای احتمالی انجام می دهیم. 
قائم مقام اجرای طرح سرش��ماری عمومی نفوس 
و مس��کن ۹۵ خوزس��تان تصریح کرد: نقشه ها را از 
دو سال قبل تهیه و فایل جغرافیایی را کامل و تمام 

آبادی ها و سایر نقاط را کنترل کردیم. 
آقایی با بیان اینکه ۳۶ س��وال مربوط به اطاعات 
خانوار و چهار سوال مربوط به اطاعات مسکن است، 
گف��ت: در این سرش��ماری اطاعات��ی مانند مکان، 
خانوار، اقام هویتی، وضع مهاجرت، سواد و تحصیل، 
فعالیت و زناش��ویی، باروری و اطاعات مسکن را از 

خانوارها پرسش می کنیم. 
وی در ادامه با بیان اینکه دریافت آمار ذاتاً با خطا 
همراه اس��ت، ادامه داد: در این سرش��ماری امکانی 
فراهم ش��ده اس��ت تا خانوارها به ص��ورت اینترنتی 
اطاعات خود را وارد کنند و این باعث می ش��ود که 
دیگر آمارگیرها حضوری اقدام به دریافت آمار نکنند. 

iPhone 7s  بدنه ضخیم تری 
نسبت به iPhone 7  دارد

تاکنون ما تعداد زیادی خبر، ش��ایعه و اس��ناد لو 
رفته درباره پرچمداران بعدی ش��رکت اپل ش��نیده 
و دیده ای��م که بیش��تر آنها به آیفون ۸ و نمایش��گر 
آن مربوط می ش��ود. کنفرانس رسمی اپل ماه آینده  
)س��پتامبر( برگزار خواهد ش��د و طبق گزارش��ات و 
اخبار منتش��ر ش��ده تا به امروز، ش��رکت اپل از سه 
 iPhone مدل جدی��د آیفون به نام ه��ای احتمالی
iPhone 8رونمای��ی  و   7s, iPhone 7sPlus
خواهد کرد. دو مدل اول بدون شک نسخه های ارتقا 
یافته iPhone 7 و iPhone 7Plus هس��تند اما 
مدل جدید و متفاوتی که حاش��یه های بسیاری را به 
دنبال داشته اس��ت iPhone 8 خواهد بود که اپل 
به مناس��بت ۱۰ س��الگی آیفون این مدل را معرفی 

خواهد کرد. 
به گزارش کلیک، همانط��ور که می دانید اخبار، 
ش��ایعه ها و اس��ناد ل��و رفته بیش��تر معط��وف به 
گوش��ی آیفون ۸ هس��تند اما با ای��ن وجود گاهی 
اوقات اخبار و اس��نادی درب��اره دو مدل ارتقا یافته 
یعنی iPhone 7s و iPhone 7sPlus منتش��ر 
می ش��ود ک��ه اع��ام آنها خال��ی از لطف نیس��ت. 
یک��ی از وباگ های معروف آلمانی که بیش��تر در 
زمینه اخبار گوش��ی های هوش��مند آینده فعالیت 
می کند، یک تصویر لو رفته از ش��ماتیک شاس��ی 
iPhone 7s را منتش��ر کرده ک��ه در این تصویر 
  iPhone 7 از لحاظ ابع��اد با iPhone 7s بدن��ه
مقایسه شده اس��ت. در این مقایسه مشخص شده 
که بدنه )شاس��ی( iPhone 7s کمی ضخیم تر از 
iPhone 7 است، آن هم به دلیل استفاده از بدنه 

شیشه ای به جای بدنه آلومینیومی. 

اخبار

ثبت نام بیش از 10 هزار کانال 
 تلگرامی باالی 5هزار کاربر؛ 

23 درصد خبری
عضو ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور گفت از 
زمان اج��رای طرح س��اماندهی کانال های تلگرامی، 
باالی ۵هزار کاربر تاکنون بیش از ۱۰ هزار کانال در 
سامانه ویژه ثبت نام کرده اند.  سیدمرتضی موسویان 
روز جمعه با اش��اره به بند اول مصوبه جلس��ه سی و 
چهارم ش��ورای عالی فضای مجازی در تاریخ ششم 
آذر ۹۵ با موضوع »انتشار انبوه محتوا در شبکه های 
اجتماعی و نیز در راستای صیانت از حقوق شهروندی 
و مالکی��ت معنوی دارندگان محت��وای دیجیتال در 
فضای مجازی« یادآور ش��د: در ای��ن مصوبه، تأکید 
ش��د که تمامی صاحبان کانال و خدمات مش��ابه آن 
در تلگ��رام و دیگر ش��بکه های اجتماع��ی فعال در 
کش��ور که بیش از ۵هزار عضو یا دنبال کننده دارند، 
حداکث��ر ظ��رف مدت یک ماه نس��بت ب��ه ثبت در 
س��امانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسامی به نش��انی های www. samandehi.ir  و

اف��زود:  وی  کنن��د.   اق��دام   www.saramad.ir  
همچنین تأکید ش��ده بود که با توجه به این مصوبه 
پس از انقضای مهلت تعیین ش��ده، فعالیت کانال ها 
و خدمات مش��ابه ثبت نشده، غیرقانونی خواهد بود.  
مش��اور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در ادامه به 
حضور 4۶۰ میلیون نفر اس��تفاده کننده از کانال های 
تلگرامی فارس��ی زبان اشاره کرد و گفت: از ۱۰ هزار 
کانال ثبت نام کننده در س��امانه های معرفی شده از 
طرف وزارت ارش��اد، تنها نزدیک ب��ه 7هزار و ۵۰۰ 

کانال، تولید کننده و مابقی بازنشر دهنده هستند. 
موس��ویان خاطرنش��ان کرد: با راه اندازی س��امانه 
اح��راز هویت، منافع مردم در نظر گرفته ش��د، چرا 
که اگر کاال یا سرویس��ی را از طریق کانال ها دریافت 
می کنند باید بدانند چه کس��ی ای��ن کاال و خدمات 
را عرضه می کند و اگر مش��کلی پی��ش آمد، بتوانند 
شکایت کرده و حق و حقوق از دست رفته و پایمال 
ش��ده خود را احی��ا کنند.  رئیس مرکز رس��انه های 
دیجیتال ادامه داد: در این طرح عاوه بر ساماندهی 
توس��ط وزارت ارش��اد، موضوع نظ��ارت را بر عهده 
خود مردم گذاش��تیم، چراکه اعتقاد داریم در فضای 
مج��ازی محتوا و تج��ارت کاال بدون واس��طه انجام 
می ش��ود؛ مردم بهترین ناظران هس��تند و می توانند 
در ای��ن زمینه ب��ه دولت کمک کنند ت��ا کانال های 
کاهبردار و ناهنجار شناس��ایی شوند.  به گفته وی، 
همچنین مردم می توانند ب��ا مراجعه به لینک و کد 
کانال، تقلبی بودن کانال و کانال های دارای محتوای 
ناهنجار اجتماعی و کاهبرداری را تشخیص دهند و 
گزارش کنند تا موضوع پیگیری ش��ود.  رئیس مرکز 
فناوری اطاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد 
ه��دف از این ن��وع برخورد را کم ک��ردن تهدیدها و 
دغدغه ه��ا و از طرفی تولید محتوای خوب و س��الم 
عنوان کرد که باعث خواهد ش��د به میزان زیادی از 
تولید محتواهای غیرواقعی جلوگیری ش��ده یا تا حد 

قابل توجهی کاهش یابد. 
عضو ش��ورای عال��ی فضای مجازی کش��ور گفت: 
اکنون حدود 44 هزار س��ایت دارای نش��ان اعتماد 
ملی و لوگو بوده و مردم می توانند اطمینان داش��ته 
باشند که سایت ها و دارندگان آنها مشخص و تمامی 
نرم افزارهای ثبت ش��ده در وزارت ارشاد دارای شامد 
بوده و قابل رهگیری هس��تند.  موس��ویان در بخش 
دیگری از سخنان خود تأکید کرد که وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اسامی نیز بر پیگیری و اقدام سریع و جدی 

این مصوبه توسط این مرکز تأکید داشته و دارند. 

افتتاح شبکه ملی اطالعات تنها 
جنبه تبلیغاتی دارد

مدیرعام��ل مجمع فع��االن فضای مج��ازی گفت 
متأس��فانه افتتاح شبکه ملی اطاعات در کشور تنها 
جنبه تبلیغاتی دارد و به دلیل نبود زیرس��اخت های 
الزم م��ردم نمی توانن��د مزیت های این ش��بکه را به 
نحو شایس��ته درک کنند.  مهدی صرامی در برنامه 
رهیاف��ت رادی��و اقتصاد اف��زود: طبق قان��ون، طرح 
ش��بکه ملی اطاعات باید از س��وی دولت تدوین و 
در ش��ورای عالی فضای مجازی مصوب شود.  وی با 
بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی باالترین نهاد 
سیاس��ت گذار در حوزه فضای مجازی اس��ت، اظهار 
داش��ت: قانون، اجرای طرح ش��بکه ملی اطاعات از 
س��وی دولت را به تصویب ش��ورای مورد نظر منوط 
کرده که متأس��فانه در اجرای ط��رح مزبور این روند 
طی نش��ده اس��ت.  مدیرعامل مجمع فعاالن فضای 
مج��ازی گفت: دول��ت تاکنون ط��رح جامعی تحت 
عنوان ش��بکه ملی اطاعات به شورای عالی مجازی 
ارائه نکرده اس��ت.  وی افزود: ش��بکه ملی اطاعات 
یک ش��بکه بسیار مهم است و در عین حال می تواند 
 فض��ای مج��ازی را از هم��ه لح��اظ به ی��ک فضای

 فرصت ساز تبدیل کند.  صرامی گفت: بی توجهی به 
شبکه ملی اطاعات باعث از دست دادن ظرفیت های 

اقتصادی در جامعه می شود. 
وی تصریح کرد: شبکه ملی اطاعات باعث افزایش 
س��رعت اینترنت با توج��ه به گ��ردش اطاعات در 
 داخل کش��ور و کاهش هزینه استفاده از اینترنت به

 یک هشتم قیمت فعلی خواهد شد. 

تازه های فنــاوری

گوشی بدون حاشیه اسنشال فون پس از مدت ها انتظار عرضه شد

مس��ئول کمیس��یون فضای مجازی س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران از مس��دود ش��دن ثبت دامنه 
توس��ط  ایرانی  کارب��ران   .com.net.orgاینترنت��ی
بزرگ تری��ن ثبت کنن��ده دامن��ه  اینترنت��ی و راهکار 
آن خب��ر داد.  به گ��زارش بورس پ��رس و به نقل از 
روزنامه ش��رق، شرکت ریس��لو )Resello( به عنوان 
بزرگ ترین ثبت کنن��ده دامنه های اینترنتی ایرانی، از 
ثبت دامنه اینترنتی com.net.org از سوی کاربران 
ایرانی جلوگیری می کند.  این مسئله واکنش سازمان 
نظام صنفی رایانه ای را به همراه داش��ته و قرار است 
کارگ��روه ویژه ای از ش��رکت های خصوصی متخصص 

برای حل این مشکل تشکیل شود. 
در پ��ی تهدی��د اخی��ر و ناگهانی ش��رکت ریس��لو 
ثبت کنن��ده  بزرگ تری��ن  به عن��وان    )Resello(
دامنه ه��ای اینترنتی ایرانی، موجی از نگرانی در میان 
فع��االن و ش��رکت های ح��وزه فضای مج��ازی ایجاد 
ش��ده اس��ت.  در این رابطه مهرداد سیجانی، مسئول 
کمیس��یون فض��ای مجازی س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایانه ای تهران گفت: راهکار نهایی حل این تهدید که 
در واقع نتیجه تحریم های بین المللی علیه ایران است، 
 GTLD ایجاد یک ثبت کننده بین المللی دامنه های

ویژه ایرانیان است. 
وی ادامه داد: متأس��فانه ایران با داشتن سهم بیش 
از 4۰۰   هزار دامنه اینترنتی به دالیل مختلف، ازجمله 
تحریم و عدم توجی��ه اقتصادی، تاکنون اقدامی برای 

ایجاد یک ثبت کننده ب��ا ماهیت ایرانی انجام نداده و 
همواره ش��رکت ها خدمات ثبت دامنه GTLD را از 

شرکت های واسطه دریافت کرده اند. 
وی به ارس��ال نامه تهدید آمیز ش��رکت ریس��لو به 
مش��ترکان ایرانی اش��اره کرد و افزود: این شرکت در 
اقدامی غیرحرف��ه ای، نامه ای را با موضوع عدم امکان 
ارائه خدمت جدی��د به دامنه های اینترنتی با مالکیت 
ایران��ی به نمایندگان ف��روش ایرانی ارس��ال و اعام 
کرده پیرو تغییراتی در سیاس��ت کاری  آن شرکت، از 
تاریخ ۱۸جوالی ۲۰۱7 محدودیت هایی برای کاربران 
ایرانی در نظ��ر خواهد گرفت که عما به منزله پایان 
فعالیت این ش��رکت پس از چهار س��ال در بازار ایران 

خواهد بود. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: در این ایمیل، ریس��لو 
هش��دار داده که از تاریخ یادشده کاربران ایرانی دیگر 
قادر به ایجاد حساب کاربری جدید، ثبت دامنه جدید 
و انتق��ال دامنه به پلتفرم ریس��لو نخواهن��د بود و از 
تاریخ ۱۸ آگوست امکان تمدید دامنه و سرویس های 
موج��ود از کاربران ایرانی س��لب خواهد ش��د. هدف 
تعدادی از ش��رکت ها و س��ایت ها در این ماجرا برای 
بزرگنمایی بی دلیل موضوع و ایجاد هیجان و نگرانی، 
تنه��ا به منظور جذب س��هم بیش��تر ب��ازار و انتقال 
تعدادی دامنه صورت گرفته و هیچ نتیجه دیگری در 
پی ندارد. اقدام برخی ش��رکت های سودجوی داخلی 
در ارس��ال ایمیل به مش��تریان فض��ای مجازی برای 

ایجاد نگرانی و تش��ویش، عم��ًا نتیجه ای جز بدنامی 
برای اقدام کنندگان در پی نداشت. 

به گفته س��یجانی، موضوع تحریم جدید دامنه های 
اینترنت��ی ایرانی هرچند به خ��ودی خود مخاطره ای 
ب��رای دامنه ها نیس��ت، اما برای ش��رکت های فعال و 
معتب��ر این حوزه که با وجود محدودیت ها هزینه های 
زیادی برای ارائه خدمات س��الم به مش��تریان ایرانی 
متحمل می ش��وند، ضربه ای اس��ت که سرعت رشد و 

توسعه فناوری اطاعات را کند می کند. 
وی گف��ت: اگ��ر دامن��ه اینترنت��ی کارب��ران ن��زد 
شرکت های باس��ابقه حوزه فضای مجازی ایران ثبت 
ش��ده، جای نگرانی وجود ندارد، چراکه این شرکت ها 
سال هاست در اصول به حفظ مالکیت دامنه مشتریان 
اهمی��ت زیادی می دهن��د و در این رابط��ه به دنبال 
راهکاره��ای کوتاه مدت نیس��تند. مق��ررات حاکم بر 
فض��ای ثب��ت IP و دامنه عما اجازه س��لب مالکیت 

دامنه را به هیچ کشور و شرکتی نمی دهد. 
س��یجانی عنوان کرد: با وجود اینکه س��ود تجارت 
دامنه GTLD انگیزه کافی برای ش��رکت های بزرگ 
این صنعت ایجاد نمی کند، اما در نظر داریم به منظور 
کمک به روند رشد فضای مجازی، تجارت های آناین 
و فضای اس��تارتاپ ها و با تجمیع ش��رکت های معتبر 
و متخص��ص فض��ای مج��ازی، راه حل نهای��ی یعنی 
ایجاد ثبت کنن��ده بین المللی برای ارائه خدمات ثبت 

دامنه های GTLD به ایرانیان را عملیاتی کنیم. 
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چند سالی است که ونزوئال به 
یک کشور ناآرام و بحرانی تبدیل 
ش��ده و دچار بحران اقتصادی و 
سیاسی است. این در حالی است 
ک��ه پس از پی��روزی هوگو چاوز 
در انتخابات ریاست جمهوری آن 
کش��ور در سال 1999، دو کشور 
ایران و ونزوئال به نوعی به متحد 

تبدیل شدند. 
کاریزما  ف��ردی  هوگو چاوز، 
بود و از  نژاد مستیزو. افراد این  
ونزوئال  نژاد 60درصد جمعیت 
را تش��کیل می دهند. در سال 
2007 چ��اوز با اتکا به حمایت 
اکثری��ت و کس��ب 51 درصد 
رأی در رفران��دوم تغییر قانون 
اساس��ی، توانس��ت محدودیت 
ب��رای  دوره ای  دو  حداکث��ر 
ریاس��ت جمهوری را کنار بزند 
و برای بار س��وم رئیس جمهور 

شود. 
چاوز در انتخابات سال 2012 
برای چهارمین بار پیروز شد اما 
در سال 2013 به علت بیماری 

سرطان روده، درگذشت. 
در  پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
س��ال های اوج رواب��ط ای��ران و 
ونزوئ��ال توافق ش��د ک��ه ایران 
برای تولید خودروهای س��مند 
در  دالر  70میلی��ون  پرای��د  و 
ونزوئال س��رمایه گذاری کند. به 
مشترکی  منظور شرکت  همین 
 )Venirauto( به نام ونیرات��و
تأس��یس شد و نام سنتارو برای 
سمند و نام تورپیال برای پراید 
انتخاب و مونت��اژ این خودروها 
در کاراکاس، پایتخ��ت ونزوئ��ال 
ش��روع ش��د. تورپیال نام پرنده 
مل��ی در ونزوئال اس��ت و چاوز 
ش��خصاً این نام را ب��رای پراید 

انتخاب کرده بود. 
بع��د از م��رگ چ��اوز در س��ال 

2013، اکثریت مردم ونزوئال با رأی 
به نیکالس مادورو که از دوس��تان 
چاوز بود او را به قدرت رس��اندند. 
اما کاهش قیمت نفت، این کش��ور 
را دچار بحران اقتصادی و س��پس 

سیاسی کرد. 
گفت وگ��و  در  ای��ران  عص��ر 
نجفی من��ش،  محمدرض��ا  ب��ا 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  عض��و 
و رئیس  قطعه س��ازان خ��ودرو 
ات��اق  کس��ب و کار  کمیس��یون 

بازرگانی و صنایع تهران، تجربه 
س��رمایه گذاری ای��ران و تولید 
و مونت��اژ خودروه��ای س��مند 
)س��نتارو( و پرای��د )تورپی��ال( 
ک��رد.  بررس��ی  را  ونزوئ��ال  در 
نجفی منش ش��خصاً در طراحی 
و تولید برخی قطعات خودروی 
س��مند نقش داش��ته اس��ت. او 
ع��الوه ب��ر تحصی��ل در مقطع 
از  مکانی��ک  رش��ته  لیس��انس 
دانشگاه شریف )شروع 1350(، 

دوره ه��ای آموزش��ی مربوط به 
طراحی فن��ر خودرو و بهره وری 
را در بریتانی��ا و ژاپ��ن گذرانده 
اس��ت. گفت وگوی عصر ایران با 

او در ادامه می آید. 
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه تولید 
خ�ودروی  قطع�ات  برخ�ی 
س�مند را بر عهده داشته اید 
قاعدت�ًا ب�ا تحوالت�ی که در 
خ�ارج  در  خ�ودرو  تولی�د 
افت�اده  اتف�اق  کش�ور  از 

اس�ت آش�نا هس�تید. چند 
توسط  خودرو س�ازی  سایت 
در  ای�ران  خودروس�ازان 
تأس�یس  کش�ور  از  خ�ارج 
ش�د ک�ه دورتری�ن آنها در 
ونزوئال بوده است. در جریان 
هس�تید که چطور ش�د آن 
سایت و ش�رکت در ونزوئال 
خودروه�ای  تولی�د  ب�رای 
سمند و پراید تأسیس شد؟ 

این کار بیش��تر جنبه سیاسی 
اقتصادی.  تا جنبه ه��ای  داش��ت 
عمدتا جنبه سیاس��ی سایت های 
خ��ارج از کش��ور مط��رح ب��ود تا 
جنبه های اقتصادی. سایت تولید 
خودرو در سنگال هم همین طور. 
برای همین هم هست که شنیده ام 

موفق از آب درنیامده است. 
برای س�ایت خودرو سازی 
قطع�ه  ش�ما  ونزوئ�ال  در 
می فرس�تادید یا احیانا آنجا 
به طور مش�ترک قطعه تولید 

کردید؟ 
یک ب��ار نّی��ت این ب��ود که 
قطعه سازی را در آنجا به حرکت 
دربیاوریم. توافقاتی انجام شد و 
زمین آن هم تهیه ش��د، اما این 
حرکت شروع نش��د و جریانات 
سیاس��ی هم مزید بر علت شد 
و ای��ن کار انجام نش��د. قطعات 
تولید خودرو از اینجا به صورت 
سی کی دی  )منفصل( به ونزوئال 
ارس��ال و آنجا مونتاژ می ش��د. 

چون تعداد تولید زیاد نبود. 
ب�ه را  قطع�ات   ش�ما 
 ایران خ�ودرو می دادید و از 
طریق این شرکت به ونزوئال 

می رفت؟ 
بله. دقیقا. تم��ام قطعاتی که 
متعلق به ایران خودرو و س��ایپا 
بود از ایران ارس��ال و در ونزوئال 

کار انجام می شد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی معتقد است کابینه دولت 
دوازدهم باید در حوزه ه��ای اقتصادی و 
صنعت��ی هماهنگ عمل کنند تا ش��اهد 
رف��ع مش��کالت در بخش ه��ای تولیدی 
و صنعت��ی به خصوص خودروس��ازی در 

کشور باشیم. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، رض��ا انصاری 
اظهار داش��ت: باید دولت جدید برنامه ای 
جه��ت برون رفت صنایع کش��ور از رکود 
و رقابتی کردن ح��وزه صنعت در عرصه 
بین الملل و افزایش صادرات ارائه و عملی 

کند. 
 وی با اش��اره به لزوم ارائ��ه راهکاری 

ب��رای رفع مش��کالت صنع��ت خودروی 
ای��ران، گفت: بی ش��ک یک��ی از اقدامات 
ض��روری برای رفع مش��کالت و توس��عه 
صنعت خودرو خصوصی س��ازی است که 
بای��د به معن��ای واقعی در ای��ن صنعت 

تحقق یابد. 
 وی تأکی��د ک��رد: البت��ه بای��د بخش 
صنعت و معدن کشور در اختیار نهادهای 
خصوصی ق��رار  گی��رد که شایس��تگی و 
توانایی اداره این بخش  ها را داشته باشند و 
مجموعه ها را به یکباره رها نکنند. هر چند 
در بخش هایی از صنایع خودروس��ازی که 
به بخش  خصوصی واگذار ش��ده همچنان 
سایه س��نگین دولت احس��اس می شود.  

وی با اش��اره به مقاومت اغلب دولت های 
گذش��ته در مقابل خصوصی سازی گفت: 
متأس��فانه همه دولت های روی کار آمده 
تاکنون در مقابل خصوصی سازی مقاومت 
کردن��د و نتوانس��تند از ل��ذت تس��لط بر 
بنگاه ه��ا و بنگاه داری بگذرند.  وی تصریح 
کرد: قطعاً دس��تیابی به خصوصی س��ازی 
واقعی در صنایع مهمی مثل خودروسازی 
نیازمن��د تدبی��ر و اراده ج��دی در دولت 
اس��ت تا تحقق یاب��د.  نماین��ده داراب و 
زرین دش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی 
همچنین با اش��اره به لزوم دس��تیابی به 
صنعت خودروی رقابتی در کش��ور اظهار 
داش��ت: برای رس��یدن به ای��ن مهم باید 

خصوصی س��ازی به طور واقعی در صنعت 
خودرو شکل بگیرد.  انصاری افزود: دولت 
باید دست از مدیریت بنگاه های اقتصادی 
ب��ردارد و تنه��ا نقش سیاس��ت گذار را در 
صنایع داشته باش��د که مسلما تحقق آن 
هم حرکت در مسیر خصوصی سازی است.  
وی همچنی��ن دس��تیابی ب��ه تکنولوژی 
را یک��ی از عوامل کلی��دی مزیت رقابتی 
در صنع��ت خ��ودرو عنوان ک��رد و اظهار 
داش��ت: متأس��فانه نبود سیاست منسجم 
مانع ارتقای توانمندی های صنعت خودرو 
اس��ت و باید در دس��تیابی ب��ه تکنولوژی 
روز و حرکت در مس��یر رقابت پذیری، این 

سیاست ها تدوین شود. 

علت مقاومت دولت ها در برابر خصوصی سازی در صنعت خودرو چیست؟ 

سرانجام خودروسازی ایران در ونزوئال؟
اخبار

هوندا هم روی برقی ها متمرکز 
می شود

 تمرک��ز هوندا بر برقی س��ازی می توان��د با عرضه 
ی��ک مدل هیبریدی اختصاصی در س��ال 2018 در 
بازار ایاالت متح��ده همراه ش��ود.هوندای هیبریدی 
جدید که در نمایشگاه خودروی دیترویت ماه ژانویه 
تأیید شد، در ایاالت متحده تولید شده و از دو موتور 
برق��ی و احتراقی بهره خواهد برد؛ خودرویی که این 
نیرومحرکه در آن تس��ت می ش��ود بر اس��اس هوندا 
س��یتی مخصوص هند ساخته شده که نسخه سدان 
جاز است که در بازارهای دیگر به فروش می رسد.  به 
گزارش کارپرس، یکی از دالیل طول زیاد این خودرو 
ایجاد فضای کافی برای بس��ته های باتری بزرگ آن 
اس��ت. هوندا اطالعاتی از این خودرو انتشار نداده و 
حتی تأیید نکرده که محص��ول هیبریدی جدید در 
اروپا نیز به فروش می رس��د یا خیر. البته طبق اعالم 
هوندا، 50 درصد از تمام خودروهای جدیدی که این 
شرکت طی دو س��ال آینده عرضه می کند بخشی از 

برقی سازی را در نیرومحرکه خود خواهند داشت. 

خودروهای برقی، مسیر AMG را 
تغییر خواهند داد

برن��د AMG، همیش��ه چه��ره دیگ��ر مدل های 
مرس��دس را ب��ه م��ا معرف��ی می کند. با خی��ز بلند 
خودروسازان به سمت خودروهای برقی، این شرکت 
هم مجبور به تغییر مس��یر خواهد ش��د. با ظهور هر 
چه بیش��تر خودروهای برقی، به نظر می رس��د تیونر 
رسمی مرسدس هم باید مسیر جدیدی انتخاب کند. 
 ،AMG ب��ه عقیده رئیس بخش توس��عه خودرو در
دارموند ِجیکوی، این ش��رکت تیونینگ باید س��راغ 
خودروه��ای برقی برود. وی با اش��اره به SLS برقی 
که در س��ال 2013 معرفی ش��د، به ظرفیت موجود 
در مرس��دس و AMG ب��رای س��اخت خودروهای 
برقی اش��اره می کند؛ SLS  برقی در آن برهه زمانی، 
کار بس��یار تأثیرگ��ذاری بود. ما ع��الوه بر کمک به 
پیش��رفت این فناوری، بر دانش خ��ود در مدل های 
هیبرید نی��ز افزودیم. ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، 
ِجیکوی معتقد است وجود AMG در روند ساخت 
و توسعه مدل های اصلی مرسدس بنز، از نقاط قوت 
این ش��رکت تیونینگ محس��وب می ش��ود؛ چراکه 
در ای��ن ص��ورت تبدیل تمام خودروهای مرس��دس 
 ،AMG بنز به نس��خه حرف��ه ای و تیونینگ ش��ده
امکان پذیر می ش��ود. همچنین ِجیکوی اش��اره کرد 
ک��ه این روند ب��ا خودروهای برقی مرس��دس که در 
آینده عرضه می شوند نیز ادامه می یابد. AMG  باید 
مس��یر جدیدی پیدا کند، چراکه غرش  پیشرانه های 
8س��یلندر ای��ن برن��د، در آینده خودروس��ازی دنیا 
 AMG جایگاهی نخواهد داشت. عالوه بر همکاری
در س��اخت ابرخودروی پروژه یک، این ش��رکت در 
توس��عه خودروهای برق��ی و هیبرید ک��ه در آینده 
معرف��ی می ش��وند نیز نق��ش خواهد داش��ت. اخیراً 
مرس��دس بنز اع��الم کرد که در س��ری مس��ابقات 
DTM  ش��رکت نمی کن��د و تمرک��ز خ��ود را ب��ر 
مسابقات فرمول E خواهد گذاشت؛ با تکیه بر همین 
خبر، می توان توجه مهم مرسدس بنز به خودروهای 
برق��ی را مش��اهده کرد. اوایل س��ال ج��اری بود که 
دایملر، مالک اصلی مرس��دس بن��ز نیز از برنامه های 
مربوط به پیشرانه های برقی خود پرده برداری کرد. 

فروش خودروهای بنزینی و دیزلی 
در اروپا ممنوع می شود

بریتانیا از س��ال 20۴0 می��الدی فروش خودروهای 
بنزینی و گازوئیلی را ممنوع می کند. این تصمیم دولت 
محافظه کار بریتانیا که توسط مایکل گوو، وزیر محیط 
زیس��ت این کشور اعالم شد، در چارچوب طرح مبارزه 
با آلودگی هوا به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس این 
طرح پس از ممنوعیت فروش خودروهای بنزین س��وز 
و گازوئیل س��وز، عب��ور و مرور آنها نیز از س��ال 2050 
به ط��ور کامل ممنوع خواهد ش��د.  دولت فرانس��ه نیز 
اوای��ل ماه جاری از قصد خ��ود برای ممنوعیت فروش 
خودروه��ای گازوئیلی و بنزینی تا س��ال 20۴0 خبر 
داده بود. شهرهای اش��توتگارت و مونیخ در آلمان نیز 
در حال بررسی ممنوعیت برخی خودروهای گازوئیلی 
هستند. به گزارش  »عصرخودرو« به نقل از خبرآنالین، 
بریتانیا، فرانس��ه و آلمان از جمله کشورهایی بودند که 
کمیس��یون اروپا اوایل س��ال جاری نسبت به کیفیت 
هوای آنها هش��دار داده بود. بنا به آمار رسمی آلودگی 
هوا در بریتانیا س��االنه ۴0هزار قربانی می گیرد و منجر 
به شیوع بیماری های تنفسی به ویژه در میان کودکان 
می شود. دولت بریتانیا رقمی معادل 3 میلیارد و ۴00 
میلیون یورو به طرح بهبود کیفیت هوا اختصاص داده 
اس��ت. از این رقم 255 میلیون یورو به ش��هرداری ها 
اختصاص می یابد تا آلودگی خودروها )به ویژه وس��ایل 

نقلیه گازوئیل سوز( را محدود کنند. 
ح��زب محافظ��ه کار بریتانی��ا در جری��ان کارزار 
انتخاباتی اخیر این کش��ور وعده داده بود که »تقریباً 
تمام خودروها و واگن های باری« این کش��ور از سال 
2050 می��الدی به وس��ایل نقلیه پاک )بدون نش��ر 

آلودگی( تبدیل شوند. 

اخبار

آشفته بازار پیش فروش خودروهای 
خارجی در ایران

رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران خودرو با اش��اره به 
شکل گیری آشفته  بازار پیش فروش خودروهای خارجی در 
ایران، این سوال را مطرح کرد که چرا خودروهای خارجی 

در ایران با شرایط جهانی عرضه نمی شوند؟ 
س��عید مؤتمنی اظهار داش��ت: با حذف واردکننده های 
متفرق��ه خودرو، تأمین نی��از بازار خودروه��ای وارداتی از 
طریق نمایندگی ها امکان پذیر نیست و مشکالتی را در پی 
دارد. به گ��زارش فارس، وی ادام��ه داد: افرادی که مجوز 
نمایندگی های رسمی را دارند، بیشتر به فکر پیش فروش 
خودرو و جمع کردن پول مردم هس��تند تا در جای دیگر 
س��رمایه گذاری کنن��د و در نهایت نیز خ��ودرو را پس از 
گذشت چند ماه به خریدار تحویل می دهند، به این ترتیب 
این واردکنندگان بیشتر به دنبال منافع مالی خود و تأمین 
نقدینگی هس��تند. وی تصریح کرد: این در حالی است که 
در کش��ورهای دیگر، خودرو را با اقساط پنج ساله و بدون 
سود به مشتریان تحویل می دهند و تحویل خودرو نیز در 
همان زمان مراجعه مشتری به نمایندگی صورت می گیرد. 
در چنین شرایطی در ایران ابتدا پول را از مشتری می گیرند 
و خودرو را 9  ماه بعد تحویل می دهند. مؤتمنی با تأکید بر 
لزوم نظارت وزیر جدید صنعت بر روند پیش  فروش خودرو 
در کش��ور ، گفت: هم اکنون هیچ دس��تگاهی بر وضعیت 
فروش ها و حاش��یه بازار خودرو نظارت ندارد. به گفته وی، 
افرادی که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی در ایران 
هس��تند، بیش��تر بنگاه داری می کنند و اشتغال زایی برای 
کش��ور نداشته اند، بلکه به فکر سود کردن و افزایش منابع 
مالی خود هستند، درحالی که باید از توان مالی شرکت مادر 
استفاده کنند و همانطور که شرکت های مادر خودروساز در 
کشورهای دیگر محصوالت شان را با شرایط مناسب و بدون 
س��ود عرضه می کنند در ایران نیز به همین صورت عرضه 

خودرو انجام دهند. 

مصوبه جدید شماره گذاری خودرو 
ابالغ شد

هیأت دولت، شرایط جدید ش��ماره گذاری خودروهای 
وارداتی و تولید داخل به ازای اسقاط خودروهای فرسوده 
را اعالم کرد. به گزارش تسنیم، هیأت وزیران در مصوبه ای 
شرایط جدید ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی در ازای 
اسقاط خودروهای فرسوده را ابالغ کرد که براساس جداول 
ابالغی دولت، برای ش��ماره گذاری خودروهای س��واری و 
وانت وارداتی با مصرف س��وخت )در 100 کیلومتر چرخه 
ترکیبی( بیش از 5 لیتر بین 2 تا 8 خودرو فرس��وده باید 
اسقاط شود.  در این بین عوارض پرداختی برای خودروهای 
بنزین سوز 10درصد ارزش گمرکی خودرو وارداتی تعیین 
شده است. همچنین برای خودروهایی با مصرف سوخت 
کمتر از 5 لیتر نیازی به اسقاط خودروهای داخلی نیست 
اما همچنان 10درصد ارزش خ��ودروی وارداتی به عنوان 
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز باید پرداخت شود. 
همچنین برای شماره گذاری خودروهای سواری تولید 
داخ��ل ضمن معافی��ت از پرداخت ع��وارض خودروهای 
بنزین سوز، به ازای مصرف سوخت بیش از 8 لیتر در 100 
کیلومتر چرخه ترکیبی باید یک خودروی فرسوده اسقاط 

شود. 

ترانزیت خودرو از خاک ایران منجر به 
جریمه شرکت آمریکایی شد

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد ش��رکت کشتیرانی 
بلو اس��کای بلو س��ی پذیرفت��ه بابت 1۴0 م��ورد نقض 
تحریم های آمریکا علی��ه ایران بیش از 500 میلیون دالر 
جریم��ه پرداخت کند. به گزارش بورس پ��رس به نقل از 
اسپوتنیک نیوز، براساس بیانیه ای که توسط اداره کنترل 
دارایی ه��ای خارجی خزانه داری آمریکا )اوفک( منتش��ر 
شده، ظاهراً این شرکت کش��تیرانی با انتقال خودروهای 
دست دوم و قطعات خودرو از آمریکا به افغانستان از طریق 
ایران، 1۴0 م��ورد مرتکب نقض تحریم های آمریکا علیه 
ایران شده اس��ت.  براساس اعالم این اطالعیه، این موارد 
نقض ظاهراً بین 25 آوریل 2010 تا 2 ژوئن 2012 اتفاق 

افتاده است. 
 

لزوم توجه به یکپارچه سازی در 
صنعت خودروی ایران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: صنعت خودروی ایران نباید در خالف مسیر حرکت 
خودروس��ازی در دنیا، حرکت کند. ولی ملکی افزود: امروز 
صنعت خودروی دنیا، پیش��رفت هایش را مدیون ادغام ها، 
تشکیل جوینت وینچرها و تکمیل زنجیره تولید می داند، از 
این رو خودروسازان باید برای دستیابی به توسعه، همسو با 
صنعت خودروی دنیا حرکت کنند. به گزارش خبر خودرو، 
وی با تأکید بر لزوم یکپارچه سازی در صنعت خودرو اظهار 
داش��ت: باید خصوصی س��ازی واقعی در صنعت خودروی 
ایران صورت گیرد تا در نهایت به هدف نهایی این صنعت و 
شروط همکاری ها که 30درصد صادرات تولیدات جدید و 
60درصد داخلی سازی طی یکی دو سال آینده است، دست 
یابیم. وی گفت: وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید اهداف خود را برای جوینت شدن با شرکت های خارجی 
و داخلی اعالم کند، همچنین شرکت های موجود داخلی را 
به نحوی ادغام کند که حداکثر س��ه ش��رکت تولید کننده 
در داخل فعالیت داشته باشند. این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن تأکید کرد: باید یکپارچه سازی و خصوصی سازی 

جزو اولویت های برتر وزیر صنعت و معدن جدید باشد. 

تازه های خودرو

پیش نمایشی ب ام و Z4 جدید؛ تحولی در زیباترین محصول باواریا



مدیرکل تعاون اس��تان تهران، با بیان اینکه ۷۸درصد جویندگان کار، فاقد 
مهارت های فنی هس��تند، گفت: طرح کارورزی، برای ارتقای مهارت های فنی 

جویندگان کار ویژه فارغ التحصیالن اجرایی شده است. 
به گ��زارش مه��ر، حاتم ش��اکرمی با اش��اره 
به اینک��ه طرح اش��تغال فراگیر مصوبه س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کش��ور است، گفت: 
اجرای طرح کارورزی با محوریت ارتقای مهارت 
فن��ی جوین��دگان کار به وی��ژه دانش آموختگان 
دانشگاهی، در سراسر کشور کلید خورده است. 

وی اف��زود: ای��ن برنامه ش��امل چه��ار طرح 
کارورزی فارغ التحصیالن دانش��گاهی، طرح کاج 
)کارانه اش��تغال جوانان(، طرح تکاپو )توس��عه 
کسب و کار و اشتغال پایدار( و طرح مهارت آموزی 

در محیط واقعی کسب و کار است. 
مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
ته��ران در ادامه با بیان اینکه برای برخورداری از 

اشتغال پایدار باید به مسئله کارورزی توجه شود، اظهار داشت: کمبود تجربه 
عملی از مهم ترین مشکالت پیش روی بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی 

است که تأثیر نامطلوبی بر آینده شغلی آنان می گذارد. 

ش��اکرمی گفت: دوره کارورزی فرصتی طالیی برای حضور فارغ التحصیالن 
دانشگاهی جهت حضور در محیط های صنعتی، تجاری و خدماتی است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر فارغ التحصیالن دانشگاهی ضمن آشنا نبودن 
با فضای کسب و کار فاقد مهارت های الزم فنی 
نیز هستند، افزود: مهارت آموزی عامل کلیدی 
برای رفع چالش های اصلی جامعه یعنی بیکاری 

و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی است. 
وی با بیان اینک��ه ۷۸درصد جویندگان کار 
در تهران فاقد مهارت های فنی هستند، اظهار 
داش��ت: ط��رح کارورزی ب��ا تأکید ب��ر ارتقای 
مهارت ه��ای فنی جوین��دگان کار ویژه دانش 
آموختگان دانشگاهی در سراسر کشور به ویژه 
تهران عملیاتی ش��ده اس��ت. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران گفت: طرح 
کارورزی سال گذش��ته در چهار استان کشور 
به ص��ورت آزمایش��ی به مرحله اج��را درآمد و 
۸۰درصد کارورزان جذب بنگاه های اقتصادی مش��مول طرح کارورزی شدند. 
وی ادامه داد: این طرح از جمله راهکارهای مؤثر در توس��عه اش��تغال توام با 

مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می شود.

گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد مایکروسافت در چند 
هفته گذشته نزدیک به 15میلیون دالر برای آگهی های تلویزیونی 

سرفیس لپ تاپ هزینه کرده است. 
به گزارش زومیت، در مقایس��ه با دیگر 
محصوالت خانواده س��رفیس، س��رفیس 
لپ تاپ را می توان یک��ی از محبوب ترین 
محصوالت این خانواده دانس��ت. اما هفته 
گذشته نشریه کانس��یومر ریپورتز که در 
زمینه نقد و بررس��ی و ارائه پیش��نهادات 
خرید ب��رای محص��والت مختلف فعالیت 
می کند، تصمیم گرفت س��رفیس لپ تاپ 
را از لیس��ت محصوالت پیش��نهادی خود 
خ��ارج کن��د. کانس��یومر ریپورت��ز دلیل 
این مس��ئله را مش��کالت مرتبط با قابل 
اطمینان بودن این دس��تگاه مطرح کرده 
است. اکنون به نظر می رسد مایکروسافت 

در واکنش به این مس��ئله، تبلیغات این محص��ول را افزایش داده 
اس��ت. طبق گ��زارش کانتار مدیا، در بازه س��ی و یک��م جوالی تا 
ششم آگوست، مایکروسافت با صرف هزینه ۹.۹ میلیون دالر برای 

آگهی ه��ای تلویزیونی، رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص 
داده اس��ت. در بازه هفتم تا س��یزدهم آگوست نیز مایکروسافت، با 
 Lionsgate هزینه ۴.۸ میلیون دالری، پس از ش��رکت سینمایی
Pictures، در رتب��ه دوم قرار داش��ته 
اس��ت. هزینه ه��ای ی��اد ش��ده ش��امل 
آگهی های تلویزیون��ی مختلف از جمله 
ی��ک آگه��ی تلویزیون��ی حی��ن برنامه 
America’s Got Talent ب��وده که 
۶۰۶ هزار دالر برای آن پرداخت ش��ده 
است. مبلغ ۶۰۶ هزار دالری این آگهی 
در نوع خود بی س��ابقه اس��ت. سرفیس 
لپ ت��اپ محصول��ی کمابی��ش معمول 
اس��ت، اما نقد های مثبتی دریافت کرده 
است. شاید برخی از این نقد های مثبت 
به دلیل موفقیت مایکروس��افت در ارائه 
 Macbook Air نسخه ای ویندوزی از
اپل باش��د. اما به نظر می رس��د مایکروس��افت در تالش است تا در 
زمین��ه دیگری نیز از اپل الگو ب��رداری کند، یعنی مقدم قرار دادن 

بازاریابی بر محصول! 

نخس��تین مجمع جهان��ی تجارت الکترونیک، با هدف کاوش��ی 
در آین��ده عل��م فناوری در س��طح ملی و بین الملل��ی با محوریت 

ظرفیت ه��ای بالفع��ل و بالقوه در 
تهران برگزار می شود. 

به گ��زارش ایس��نا، مدیر روابط 
تجارت  عموم��ی مجمع جهان��ی 
الکترونی��ک ب��ا اعالم ای��ن خبر، 
اضاف��ه کرد: ه��زاره س��وم، عصر 
طالیی دگردیس��ی اقتصاد جهان 
اس��ت که در آن تحوالت شگرف 
ارتباطی  فناوری ه��ای  در ح��وزه 
و الکترونیکی را ش��اهد هس��تیم 
فعالیت  ام��کان  که خوش��بختانه 
این حوزه نیز در کش��ور ما فراهم 
ش��ده اس��ت و با رش��د روزافزون 
استارتاپ ها و زودبازده بودن آنها، 
این فرصت حیاتی یرای کشور ما 

در رقابت با جهان بیش از پیش فراهم آورده است. 
شهره ماهی صفت اظهار کرد: از آنجا که نقش تجارت الکترونیکی 

در مدیریت کس��ب و کار به سرعت از یک ابزار تجاری مفید به یک 
راهبرد تجاری س��ودآور تغییر یافته، توسعه راهبردهای مؤثر برای 
استفاده از مزیت های رقابتی برای 
موفقیت در ای��ن بازه زمانی امری 

ضروری است. 
نخس��تین  راس��تا  همی��ن  در 
مجم��ع جهانی تجارت الکترونیک 
فرصتی اس��ت که در آن مدیران، 
ب��ا  کارآفرین��ان  و  متخصص��ان 
و  علم��ی  رویکرده��ای  آخری��ن 
کارب��ردی در حوزه ه��ای مختلف 
تجارت الکترونیک، کس��ب و کار و 
چالش های این حوزه به طور کامال 

ملموس آشنا شوند. 
تجارت  جهانی  مجمع  نخستین 
الکترونی��ک ب��ا حض��ور اس��اتید 
تج��ارت  ح��وزه  در  بین الملل��ی 
الکترونیک بیست و هشتم مهرماه در مرکز همایش های بین المللی 

سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد. 

براس��اس آمار فروش لپ تاپ  در سه ماهه دوم سال ۲۰1۷، کمپانی های دل 
و اپل بیش��ترین میزان فروش این محصوالت را در مقایسه با دیگر شرکت ها 

داشته اند. 
اپل به لطف عرضه نسخه بهبودیافته مک بوک 
1۲اینچی، فروش بس��یار موفقی در بازار لپ تاپ 
در سه ماهه دوم امس��ال تجربه کرده است. این 
شرکت بین ماه های آوریل و ژوئن، تقریباً ۳.۹۸ 
میلیون دستگاه لپ تاپ به فروش رسانده که در 
مقایس��ه با سه ماهه دوم س��ال گذشته، رشدی 

1۷.1 درصدی محسوب می شود. 
به گ��زارش زومی��ت، از نظر ف��روش جهانی 
لپ تاپ، اپل اکنون پشت سر ایسوس در جایگاه 
پنجم قرار می گیرد. در نخس��تین سه ماهه سال 
۲۰1۷، ایس��وس موف��ق به کس��ب س��هم ۹.۷ 
درص��دی از بازار لپ تاپ ش��د و در طرف مقابل، 
اپل س��همی ۹درصدی به دست آورد. این ارقام، 

این دو شرکت را در رقابتی نزدیک با یکدیگر قرار می دهد. 
براس��اس تحلیلی از مؤسسه ترندفورس، اپل در سه ماهه سوم ۲۰1۷ نیز به 

موفقیت خود ادامه خواهد داد و رشد قابل توجهی کسب خواهد کرد. تمرکز 
این ش��رکت بر خط تولید مک بوک پرو، احتماال به اپل این امکان را می دهد 
تا مجموع فروش خ��ود را دورقمی کند که در این صورت، احتمال کنار زدن 

ایسوس برای این شرکت فراهم خواهد شد. 
در این میان، کمپانی دل موفق به شکس��ت 
دادن ه��ر دو کمپانی اپل و ایس��وس ش��ده و 
جایگاه س��وم را برای خود تصاحب کرده است. 
 ،MacRumors براس��اس گزارش وب سایت
دل با رش��دی ۲1.۳ درصدی، در میان ش��ش 
کمپانی برتر دیگر، بیشترین افزایش فروش را 
در مقایسه با سه ماهه دوم سال گذشته داشته 
است. مجموع فروش جهانی لپ تاپ در سه ماهه 
دوم سال ۲۰1۷، با ۳۹.۹۶ میلیون دستگاه، در 
مقایسه با سه ماهه اول، 5.۷ درصد و در مقایسه 
با سه ماهه دوم سال س��ال ۲۰1۶، ۳.۶ درصد 
افزایش داشته است. دو دلیل اصلی این افزایش 
فروش، عرضه محصوالت جدید در این بازه و فروش بسیار موفق لپ تاپ ها در 

ایاالت متحده است. 

دل و اپل، پیشرو در فروش لپ تاپ در سه ماهه دوم ۲۰۱۷نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک برگزار می شود مایکروسافت میلیون ها دالر برای سرفیس لپ تاپ تبلیغ می کند۷۸درصد جویندگان کار در تهران فاقد مهارت های فنی هستند

با ش��کل گیری و توسعه کسب وکارهای جدیدی به نام استارتاپ ها مفاهیم 
جدیدی همچون هک رش��د وارد واژگان کسب وکارها شد. با اینکه واژه هک 
رش��د به س��رعت جایگاه خود را در دنیای کسب وکار به دست آورد، اما هنوز 
هم تعریف درستی از آن وجود ندارد. به گزارشibazaryabi، هک رشد یک 
تکنیک بازاریابی، نوعی از بازاریابی یا تبلیغات نیست. هک رشد و بازاریابی با 
هم تفاوت دارند، زیرا تنها هدف هک رشد دستیابی به رشد کسب وکار است 
و با هیچ موضوع دیگری س��ر و کار ندارد، برعکس بازاریابی. هک رش��د برای 
کس��ب وکارهایی است که در کوتاه مدت به دنبال سود و رشد سریع هستند. 
برعکس بازاریابی که اغلب راهکارهایی طوالنی، برنامه ریزی و بلندمدت دارد. 
در این مقاله سعی می کنیم به معرفی چند تا از راهکارهای ساده هک رشد که 

به رشد کسب وکار ها در عصر کنونی منجر می شوند، بپردازیم. 

تغییر فرمت و ارسال دوباره محتواها روی سایت
مطمئنا می دانید که محتواهای چندرس��انه ای امروزه از محبوبیت بس��یار باالیی 
برخوردار هستند. تحقیقات نشان می دهد بازاریابانی که از ویدئوها استفاده می کنند، 
درآمد ۴۹ درصدی بیشتر از سایرین دارند. شما می توانید پست های وبالگی خود را به 
شکل پادکست یا ویدئو درآورید و بدین ترتیب از مزیت های بسیار زیاد آنها استفاده 
کنید.چه از لحاظ محبوبیت در بین کاربران و چه محبوبیت برای موتورهای جست وجو. 

بهبود وضعیت دکمه های اشتراک گذاری سریع
بازدیدکنندگان امروزی بسیار کم حوصله هستند.بنابراین شما باید هر کاری انجام 
دهید تا کار آنها را س��اده  تر کنید. قراردادن این دکمه ها در کنار محتواهای جذاب 

باعث خواهد شد میزان اشتراک گذاری شما به مقدار زیادی افزایش پیدا کند. 

ارتباط با متخصصان صنعت خود
اغلب متخصصان یا بهتر بگوییم تأثیرگذاران صنعت های مختلف دنبال کننده های 
بسیار زیادی دارند و همچنین روی رفتارهای آن  ها نفوذ دارند. تاثیرگذاران صنعت 
خود را بیایید و با ارائه یک پیشنهاد برد-برد از آنها بخواهید برای شما تبلیغ کنند. 
به عنوان مثال، اگر ش��ما یک وبالگ قدرتمند داشته باشید، خیلی از تأثیرگذاران 
صنعت شما عالقه مند خواهند بود در مورد شما حرف بزنند. پرحرف ترین مشتریان 
خود را بیابیدمطمئنا شما هم افرادی در دنبال کنندگان خود دارید که راجع به هر 
چیزی در شبکه های اجتماعی خود حرف می زنند. از بین مشتریان تان دنبال چنین 
افرادی باشید. آن ها را پیدا کنید و براساس ویژگی های شخصیتی آن ها، به حرف 

زدن راجع به خودتان تشویق شان کنید. 

از اثبات اجتماعی برای رشد کسب وکار خود استفاده کنید
اثبات اجتماعی یکی از تکنیک های قدرتمند بازاریابی است. این تکنیک به 

راحتی می تواند منجر به افزایش فروش، شهرت و نفوذ وب سایت شما شود. 
اثبات اجتماعی می گوید مردم به گفته های سایر مردم بیشتر از گفته های 
صاحبان کسب وکارها اعتماد دارند. لذا شما می توانید با انتشار نظرات مشتریان 

قبلی نسبت به خودتان مشتریان جدیدتری بیابید. 

از هدف گیری مجدد توییتر استفاده کنید
توییتر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در عصر کنونی است. یکی 
از ویژگی های آن که اخیرا اضافه شده است، رساندن هدفمند برندها به کاربران 
عالقه مند به آن هاست. شما می توانید با پرداخت هزینه بسیار کم به مخاطبان 
هدفمند خود در توییتر دس��ت پیدا کنید. اما مطمئنا می دانید که این عمل 

مستلزم تولید محتوای باکیفیت در توییتر است. 

ویدئوهای آپارات خود را برچسب بزنید
همانطور که می دانید ویدئوها بهترین نوع محتوا در عصر کنونی محسوب 
می شوند.اشتراک گذاری آنها در آپارات می تواند به اندازه زیادی بازدید شما را 
باال ببرد. اما تنها اشتراک گذاری کافی نیست، شما باید از برچسب های مناسب 

استفاده کنید تا به کاربران عالقه مند به محتوای شما دست یابید. 

به رتبه های اول گوگل در کلمات کلیدی موردنظرتان دقت کنید
اگر شما می خواهید در یک کلمه کلیدی رتبه های برتر را به دست آورید، 
باید ببینید هم اکنون این رتبه ها در دست چه کسانی است و چه محتواهایی 
در آنها منتش��ر شده اس��ت. این موضوع نه تنها به شما کمک خواهد کرد تا 
ایده های محتوایی جذاب به دس��ت آورید، بلکه از طریق نظرات و فیدبک ها 

منجر به عمیق تر شدن شما روی موضوع خواهد شد. 

پست های قدیمی وب سایت تان را به روز رسانی کنید
کارشناسان سئو می گویند پست های قدیمی نقشی در سئو وب سایت ها ایفا 
نمی کنند، بنابراین بهتر است آنها را کمی به روزرسانی کرده و با اضافه کردن 

مثال ها یا موارد جدیدتر از پتانسیل آنها استفاده کنید. 

آزمایش و تکرار هر چیزی
همانطور که می دانید دو فعالیت با ش��رایط مختلف نتایج متفاوتی را ارائه 
می کنند، لذا باید بهترین شرایط را یافت و از آن استفاده کرد. در دنیای آنالین 
برخالف بازاریابی آفالین هزینه های آزمایش و تکرار زیاد و سرسام آور نیست. 
بنابراین به راحتی می توان از فرصت استفاده و بیشترین بازگشت سرمایه را 
از فعالیت های بازاریابی اینترنتی دریافت کرد. به عنوان مثال، اگر می خواهید از 
بازاریابی ایمیلی استفاده کنید، باید نسخه های مختلف را در زمان های ارسال 

کنید و ببینید کدام یک نتیجه بهتری ارائه می کند. 

دریافت بازخورد از مشتریان قبلی
گاه به قدری درگیر جذب مش��تریان جدید می شویم که مشتریان قبلی را 
فراموش می کنیم. تحقیقات نشان داده ، هزینه جذب هر مشتری تقریبا شش 
برابر نگهداری یک مش��تری اس��ت، لذا نباید توجه به مش��تریان قبلی را که 
منبع اطالعات برای کسب وکارمان هستند فراموش کنیم. عالوه بر این، چون 
مشتریان قبلی از محصوالت شما استفاده کرده اند، می توانند بازخوردهایی ارائه 

دهند که با آنها محصوالت شما بهبود پیدا کند. 

یک ترفند روانشناسی برای تشویق مشتری به ماندن در سایت
اغلب طراحی های وب سایت های آنالین به گونه ای است که حوصله مشتری 
سر رفته و عملیات موردنظرش را رها می کند. به عنوان مثال، کاربری را تصور 
کنید که می خواهد یک فایل داخل سایت را دانلود کند. برای این منظور باید 
اطالعات ایمیل خود را وارد کند و همچنین به چند سوال پاسخ دهد. اگر این 
فعالیت از دو مرحله بیشتر شود، احتمال ترک کردن آن صفحه بیشتر می شود. 
یک راهکار س��اده برای این کار نشان دادن میزان پیشرفت کار به کاربر است 
که به او نشان می دهد چیزی به پایان خط نمانده و به ادامه تشویق می کند. با 
رعایت نکات باال می توانید به رشد کسب وکار خود در کوتاه مدت دست یابید. 
hubspot :منبع

زمانی که بتوانید آینده کس��ب و کار خود را به روش��نی و وضوح 
ترسیم کنید، می توانید شرایطی را فراهم کنید که به نقطه ایده آل 

و مورد نظر خود در آینده برسید. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، نخس��تین کاری که الزم اس��ت 
انجام دهید این اس��ت ک��ه آینده مدنظر خ��ود را به دقت تعریف 
کنید. وقتی توانس��تید تصویر دقیقی از آینده ایده آل خود ترسیم 
کنید، به شرایط کنونی خود در بازار و بازاریابی بپردازید و با دقت 
بررسی کنید که در زمینه های مختلفی که در نظر گرفته اید چقدر 

ب��ا آینده ایده آل ت��ان فاصله 
داری��د. بع��د از اینکه فاصله 
خود با آین��ده ایده آل تان را 
به دس��ت آوردید می توانید 
برای رسیدن به آینده مورد 
کنید.  برنامه ری��زی  نظرتان 
ب��ا پرس��یدن س��واالت زیر 
می توانید شناخت دقیقی از 
شرایط کنونی خود در حوزه 
بازاریابی به دس��ت آورید و 
برای آینده خود برنامه ریزی 

کنید. 
یک( ش�غل اصلی شما 

چیست؟ 
در ای��ن مرحله مش��خص 
کنید که شغل و کسب و کار 
اصلی شما چیست؟ چه نوع 
محصول ی��ا خدماتی را ارائه 
می دهید؟ با چه صنایعی در 
ارتباط هستید؟ ممکن است 
ش��ما به دلیل اینک��ه دقیقا 
کس��ب و کارتان  نمی دانی��د 
چیس��ت و چ��ه کارهای��ی 
باید انجام دهید ورشکس��ت 

شوید. 
مرب�وط  عدده�ای  دو( 
به کس�ب و کار خودتان را 

خوب بشناسید
از نظ��ر مش��اوره بازاریابی 
بای��د ب��ا دقت به محاس��به 
س��رمایه های  و  هزینه ه��ا 

خ��ود بپردازید. خط تولید ش��ما به چه میزان هزین��ه نیاز دارد و 
چقدر می تواند س��ودآور باشد؟ نسبت به جنبه های قوی و ضعیف 
کس��ب و کار خودتان آگاهی پیدا کنید. هدف ه��ای فروش خود را 
بشناس��ید و آنها را با نتایجی که به دست می آورید مقایسه کنید. 
آیا نرخ فروش ش��ما با آنچه که انتظار دارید مطابقت می کند؟ آیا 
سیر فروش شما یک سیر صعودی دارد یا نزولی؟ اگر میزان فروش 
ش��ما نزولی است باید به این بیندیشید که چه اقداماتی می توانید 

برای افزایش آن انجام دهید. 

سه( نحوه بازگشت سرمایه شما چگونه است؟ 
براساس تجربیات مشاوره بازاریابی، باید در این قسمت به تحلیل 
کس��ب و کار خود از جنبه محصوالت و خدمات تان بپردازید. کدام 
دس��ته از محصوالت ش��ما فروش خوبی دارند؟ کدام محصول تان 
س��ود زی��ادی برای تان کس��ب می کند؟ ک��دام محصولتان فروش 
کمتری دارد؟ مش��کالت کس��ب و کار ش��ما چیس��ت؟ اگر یکی از 
محصوالت ش��ما فروش خوبی ندارد، هر چه بیش��تر آن محصول 
را بفروش��ید ضرر بیشتری خواهید کرد. بنابراین، بهتر است تولید 
آن را متوق��ف یا کم کنید تا 
بی��ش از ای��ن متحمل ضرر 

نشوید. 
را  مش�تریان  چه�ار( 

سازمان دهی کنید
کس��ب و کار  در  حتم��ا 
ب��ا مش��تریانی مواجه  خود 
بیش��ترین  ک��ه  می ش��وید 
س��ود ش��رکت از جانب آنها 
به دس��ت می آید، پس بهتر 
اس��ت تمرکز بیشتری روی 
این مش��تریان داشته باشید 
و ب��رای جل��ب رضای��ت و 
حف��ظ آنها تم��ام تالش تان 
را بکنی��د. مش��تریانی را که 
قرار اس��ت حفظ کنید باید 
بدانید که چ��ه چیزی برای 
آنها خوشایند است و آنها را 
خوشحال می کند. چه کاری 
می توانی��د انج��ام دهید که 
مجدداً آنها را برای خرید به 
سمت ش��رکت یا کسب و کار 

خود بکشانید. 
تص�ور جای�گاه  پن�ج( 

آینده کسب و کارتان
طری��ق  از  کنی��د  س��عی 
اطالعاتی ک��ه از بخش های 
قبل��ی ب��ه دس��ت آورده اید 
آین��ده کس��ب و کار خودتان 
را ترس��یم کنید. بهتر است 
این آینده را برای چهار، پنج 
س��ال آینده ترس��یم کنید و خودتان را زیاد محدود نکنید، فرض 
کنید که می توانید برای چهار، پنج سال آینده به صورت نامحدود 
فعالیت کنید و سپس برنامه هایی را که برای چهار، پنج سال آینده 

دارید پیاده کنید. 
به همراه مش��اوره بازاریابی خود به این بیندیش��ید که ش��رکت 
ش��ما چهار، پنج س��ال آینده در کجاس��ت؟ تصوری ک��ه از آن به 
دس��ت می آورید می تواند آینده را برای ش��ما ب��ه صورت عینی به 

وجود آورد. 

بیل گیتس با اهدای4/6 
میلیارد دالر، بزرگ ترین 
خیریه قرن را انجام داد
بیل گیتس، بنیان گذار مایکروسافت، با اهدای ۵درصد از ثروت 
شخصی خود، بزرگ ترین خیریه قرن حاضر را به ثبت رساند. براساس 
گزارش بلومبرگ، این میلیاردر آمریکایی در ششم ژوئن، ۶۴میلیون 
از سهام کمپانی مایکروسافت به ارزش ۴.۶ میلیارد دالر را به خیریه 
اهدا کرده است. با اینکه گیرنده این مبلغ کالن مشخص نشده است، 
اما گیتس تاکنون بخش اعظم کمک های خیریه خود را به بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس اهدا کرده است، بنیاد خیریه ای که او و همسرش برای 
اداره اقدامات بشردوستانه خود از آن استفاده می کنند. 
به گزارش زومیت، این بزرگ ترین بخشش سهام مایکروسافت توسط 
گیتس از سال ۲۰۰۰ به بعد محسوب می شود. براساس تخمین های 
بلومبرگ، این میلیاردر ۶۱ ساله آمریکایی در سال ۱۹۹۹، ۱۶میلیارد 
دالر از سهام مایکروسافت را به خیریه واگذار کرده بود و یک سال پس 
از آن نیز مبلغ ۵.۱ میلیارد دالر دیگر را صرف امور خیریه کرد. 
تا این لحظه، سخنگوی این بنیاد خیریه در واکنش به این خبر، اظهار 
نظری نکرده است. 
طبق یک بررسی از دو دهه از اظهارنامه های مالیاتی، گزارش های 
ساالنه و مدارک بایگانی بنیاد گیتس و براساس ارزش سهام در زمان 
بخشش، بیل و ملیندا گیتس از سال ۱۹۹۴، مبلغ ۳۵ میلیارد دالر 
صرف امور خیریه کرده اند. گیتس در سال ۲۰۱۰، با همراهی وارن بافت، 
میلیاردر معروف آمریکایی و پیوستن ۱۶۸ نفر دیگر، تعهد دادند تا 
بخش اعظم ثروت خود را در زمان حیات صرف امور خیریه کنند. 
گیتس احتماال بیش از ۷۰۰ میلیون از سهام مایکروسافت را به امور 
خیریه اهدا کرده است. ارزش این سهام امروزه مبلغی حدود ۵۰میلیارد 
دالر تخمین زده می شود. این بخشش اخیر، شامل ۳۸درصد از سهام 
وی در این شرکت و آخرین واگذاری سهام مایکروسافت به امور خیریه 
است که سهم گیتس را از ۲۴ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱.۳ درصد در 
حال حاضر کاهش می دهد. 
گیتس با وجود این حجم عظیم از اقدامات خیریه، همچنان با ۸۶.۱ 
میلیارد دالر ثروت شخصی، عنوان ثروتمندترین شخص دنیا را در 
اختیار دارد. این کاهش اندک، بار دیگر جف بزوس، مدیرعامل آمازون 
را به صدر فهرست میلیاردرهای بلومبرگ نزدیک کرده است. بزوس 
ماه گذشته برای مدت تنها چند ساعت موفق شد عنوان ثروتمندترین 
شخص دنیا را تصاحب کند. 
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ش��هباز حسن پور بیگلری، عضو فراکس��یون گمرک مجلس شورای اسالمی  
گف��ت: اولوی��ت کار کرباس��یان احت��رام به قانون اس��ت و تمام دس��تورها و 
بخش��نامه هایی که در طول ریاس��ت خود در گمرک صادر کرده در راس��تای 
اج��رای بهتر قانون، تکری��م ارباب رجوع، کاهش بوروکراس��ی و بهبود فضای 
کس��ب و کاربوده اس��ت. حس��ن پور در گفت وگو ب��ا ایلنا در خص��وص معرفی 
کرباس��یان به عن��وان وزیر اقتص��اد گفت: پی��ش از این با ایش��ان در گمرک 
کار کرده ام و ش��ناخت کاملی از کرباس��یان دارم. حس��ن پوربیگلری تصریح 
ک��رد: مهم ترین برنامه وی در دولت بعد پیگیری خصوصی س��ازی و واگذاری 
مسئولیت ها به بخش خصوصی است. دنیا به این نتیجه رسیده است که هرچه 

دولت ها کوچک تر باشند فساد کمتر و بهره وری بیشتر خواهد شد. 

کاهش بوروکراسی و بهبود فضای 
کسب و کار اولویت کرباسیان است

با اب��الغ وزیر صمت، ال��زام درج قیمت مصرف کننده روی بس��ته بندی 
گروه های کاالیی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال جاری برداشته 
می ش��ود. محمدرضا نعمت زاده با ارس��ال نامه ای به سازمان های  »توسعه 
تج��ارت«، »حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان« و »صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها« و معاونت ه��ای »امور صنایع« و »ام��ور اقتصادی و 
بازرگان��ی« وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��رایط عدم الزام درج قیمت 
مصرف کننده برخی گروه ه��ای کاالیی را ابالغ کرد.زمان اجرای این طرح 
از ابتدای مهر ماه 1۳۹۶ اعالم شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با همکاری س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 

مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود. 

 ابالغ عدم الزام درج قیمت 
روی بسته بندی کاال



خیلی از ما فک��ر می کنیم که تبلیغات 
ب��ه خودی خ��ود باید منجر ب��ه افزایش 
ف��روش ش��ود اما ای��ن تفکر ت��ا چه حد 

صحیح است؟ 
به گ��زارش هفته نامه عصر ارتباط، اگر 
بخواهیم صادق باشیم باید اینطور بگوییم 
ک��ه تبلیغاتی که بدون برنامه ریزی وخود 
به خ��ود منجر به افزایش فروش ش��ود، 
کاماًل به صورت اتفاقی این نتیجه را رقم 

زده است. 
اکثر صاحبان کسب وکارهای اینترنتی 
به خصوص فروشگاه های اینترنتی به این 
ص��ورت عمل می کنند که با طراحی یک 
یا چند بن��ر تبلیغاتی یا پوس��تر، تصویر 
مرتبط ب��ا محصول، پرداخ��ت هزینه به 
وب س��ایت ها )مخصوصا وب س��ایت های 
دانل��ود و مجله ه��ای اینترنت��ی(، ق��رار 
دادن بنره��ای تبلیغاتی ی��ا اجاره کردن 
پس��ت های ثابت )مطالب��ی که به صورت 
ثاب��ت باالت��ر از مطالب دیگر در س��ایت 
دیده می شود(، ارسال ایمیل تبلیغاتی یا 
راه های دیگر به تبلیغ محصول یا خدمات 
خود می پردازند و با فروش و ارائه خدمت 
و کسب س��ود مجددا روند قبل را تکرار 
می کنند؟ اما یک س��وال اساسی؛ با قطع 
این روند چه تغییری در فرآیند فروش به 

وجود می آید؟ 
آیا وب س��ایت آنها همچنان به فروش 
ادام��ه خواهد داد یا نف��س فروش آنها از 

شماره خواهد افتاد؟ 
حتما این جمله را شنیده اید که تبلیغات 
هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است اما 
آیا هر نوع تبلیغاتی سرمایه گذاری است؟ 

مسلما خیر! 
تبلیغ��ات ب��ه ش��کلی که بیان ش��د، 
پروس��ه ای به هم  پیوسته و هزینه بر است 
که با قطع آن کس��ب و کار دچار مش��کل 

اساسی خواهد شد. 
چه بس��یار کس��ب و کارهایی بودند که 
در ماه ه��ا یا س��ال های اول فعالیت خود 
به دلیل توانمن��دی مالی صاحبان آنها با 
تبلیغات بس��یار، خود را مط��رح کردند، 
اما با کم ش��دن توان مالی یا برنامه ریزی 
غلط و قطع تبلیغات به فراموشی سپرده 

شدند. اما چاره کار چیست؟ 

باید چه کار کرد تا بتوان تجربه موفقی 
از تبلیغات داش��ت؟ برنامه ری��زی، کلید 

مؤثری در موفقیت است! 
البت��ه در اینجا منظ��ور از برنامه ریزی 
ی��ک طرح منس��جم و جام��ع از راه های 
تبلیغاتی، اه��داف، مخاطبان، نتایج مورد 
انتظار، راه های سنجش نتایج، رسانه های 
م��ورد اس��تفاده، هزینه ها، م��دت زمان 
هریک از برنامه های تبلیغاتی و… است. 
در ی��ک برنامه ری��زی تبلیغاتی ش��ما 
باید ابتدا مخاطب��ان و اهداف تبلیغات را 
مشخص کنید؛ قرار اس��ت پیام تبلیغات 
خود را با چه کس��انی در میان بگذارید؟ 
این پیام قرار اس��ت چه تأثیری روی آنها 

بگذارد؟ 
به طور مث��ال یک فروش��گاه اینترنتی 
محصوالت آرایشی بهداش��تی را در نظر 
بگیرید؛ مخاطبان این وب س��ایت کسانی 
هستند که بیشتر از باقی افراد به سالمت 
و بهداشت خود اهمیت می دهند. بیشتر 

این افراد در جامعه ما بانوان هستند. 
آرایش��ی  اینترنت��ی  فروش��گاه  ی��ک 
و بهداش��تی می توان��د ان��واع و اقس��ام 
محصوالت را داشته باش��د؛ تعداد بسیار 
باالی��ی از برنده��ا و کااله��ای مختلف. 
مس��لما نمی ت��وان همه آنه��ا را در یک 
برنام��ه تبلیغات��ی )به جز هم��کاری در 

فروش( به مخاطبان معرفی کرد.
مثاًل فرض کنید که این برنامه تبلیغاتی 
همزمان با فصل تابستان آغاز خواهد شد. 
پس محصوالت مناسب این فصل بیشتر 
ضد آفتاب ها و ضدتعریق ها هستند. پس 
مشخص شد که می خواهیم چه چیزی را 

به مخاطبان مان معرفی کنیم. 
مس��لما بهترین رس��انه برای تبلیغات 
یک فروش��گاه اینترنتی خود وب سایت ها 
هس��تند. حتی تلویزیون ه��م نمی تواند 
در این مورد تأثیری مانند وب س��ایت ها 

داشته باشد. 
 ام��ا چ��ه وب س��ایت هایی ب��رای این 
مس��لما  هس��تند؟  مناس��ب  تبلیغ��ات 
وب س��ایت هایی که کارب��ران آنها بانوان 

فارسی زبان هستند. 
مجله ه��ای اینترنت��ی وب س��ایت های 
ژورن��ال م��د و لب��اس، وب س��ایت های 

مرتبط با هنرمن��دان و... بخش بزرگی از 
کاربران این وب سایت ها را بانوان تشکیل 

می دهند. 
ام��ا قب��ل از خری��د تبلیغ��ات در این 
وب س��ایت ها بای��د یک م��ورد را در نظر 
بگیرید؛ قرار است چه میزان هزینه کنید 

و چه چیزی به دست آورید؟ 
آی��ا هدف تان از تبلیغ��ات صرفا فروش 

محصوالت یا خدمت تان است؟ 
آی��ا می خواهی��د جایگاه��ی در ذهن 

مشتریان بسازید؟ 
آیا قصد دارید برند سازی کنید؟ )برنامه 
تبلیغات ش��ان بخ��ش از برنامه برندینگ 

شماست؟(
آیا... 

بس��ته به پاس��خ های تان به این سوال 
بودج��ه تبلیغات، نحوه تبلیغ��ات، اینکه 
کدام وب س��ایت را برای تبلیغات انتخاب 
کنید، ش��عارهای تبلیغات��ی، گرافیک و 
س��ایر موارد مربوطه انعطاف پذیر و قابل 

تغییر هستند. 
فرض می کنیم که قرار است با استفاده 
از تبلیغات، محصوالت مان را بفروش��یم و 
در کن��ار آن جایگاهی در ذهن مش��تری 
ایجاد کنیم تا ما را به خاطر داشته باشند. 
در این صورت باید انسجام تبلیغات را در 

آخرین حد رعایت کنیم. 
ن��وع رنگ بن��دی، نزدیکی ش��عارهای 
تبلیغاتی و اس��تفاده از المان های یکسان 
و رعایت این دس��ت موارد باعث انسجام 

در تبلیغات می شود. 
بهتر اس��ت برای هر وب س��ایت جدای 
از ان��دازه بنره��ای تبلیغاتی، س��ناریوی 
متناسب با کاربران آن را در نظر بگیرید. 
 یک لیس��ت از وب س��ایت های هدف 
برای تبلیغات تهی��ه کنید. برای این کار 
می توانید از وب سایت های گوگل و الکسا 

استفاده کنید. 
یافت��ن  ب��رای  می توانی��د  گ��وگل  از 
وب س��ایت های مناس��ب و مرتب��ط ب��ا 
موضوعی که به دنبالش هستید استفاده 
کنید و از الکسا برای یافتن وب سایت های 

پربازدید تر در یک موضوع مشترک. 
البته در مورد موضوعات تخصصی زیاد 
در انتخاب وب س��ایت هایی که رتبه های 

دو رقم��ی و ت��ک رقمی دارند حس��اس 
نباشید. 

وب س��ایت های تخصص��ی مناس��ب 
ممک��ن اس��ت رتبه های بیش��تری در 
الکسا داشته باشند، اما بازدهی باالتری 
پربازدید تر  به وب س��ایت های  نس��بت 

برای تان به ارمغان بیاورند. 
پس از انتخاب وب سایت ها و تطبیق 
ب��ا بودج��ه ای ک��ه در نظ��ر گرفته اید 

تبلیغات را منتشر کنید. 
ای��ن نکت��ه را فرام��وش نکنی��د که 
حتم��اً با مدی��ران وب س��ایت هایی که 
می خواهی��د در آنه��ا تبلیغات داش��ته 
باش��ید، ارتب��اط برقرار کنی��د. در این 
ارتباط هم می توانید قیمت مناسب تری 
بخواهید و هم از پتانسیل کاربران یک 
وب س��ایت اطالعات بیش��تری کس��ب 

کنید. 
اطالع��ات بیش��تر باع��ث می ش��ود 
پیش بینی های ت��ان ب��ه نتای��ج واقعی 
نزدیک تر باشد. )در هر موردی داشتن 
اطالعات بیش��تر، برگ برنده محسوب 
می شود و شما را به موفقیت نزدیک تر 

می کند.( 
اینکه چه تعداد کاربر از چه وب سایتی 
و از طری��ق ک��دام بنر یا مت��ن تبلیغاتی 
وارد کدام قسمت از وب سایت شما شده 
و به کدام صفحات س��ر زده اند اطالعات 
مفیدی است که می تواند شما را در ارائه 
بهترین خدمات به کاربران )مش��تریان( 
و همچنین داش��تن بهتری��ن برنامه های 

تبلیغاتی کمک کند. 
ب��رای این بررس��ی ها می توانید از ابزار 
گوگل آنالیز اس��تفاده کنی��د، البته این 
اب��زار در ح��ال حاضر ب��رای  آی پی های 
ایران غیر فعال اس��ت و باید با اس��تفاده 
از امکانات تغییر آی پی از آن اس��تفاده 

کنید. 
این را به یاد داشته باشید که اگر بدون 
س��نجش نتایج تبلیغ کنی��د، کاری جز 
هدر دادن سرمایه های تان انجام نداده اید. 
هیچ وقت به یک وب س��ایت به صرف 
اینک��ه بازدید خ��وب یا رتب��ه خوبی در 
س��ایتی مثل الکس��ا دارد سفارش تبلیغ 

ندهید. 

چگونه تبلیغات مؤثر داشته باشیم؟ 
اخبار تبلیغات

Lenovo  و تبلیغ برای جنگ 
ستارگان به سبک واقعیت افزوده

 Lenovo ب��ا کم��ک هدس��ت واقعی��ت افزوده 
خ��ود ک��ه براس��اس گوش��ی های هوش��مند فعال 
 می شود برای قس��مت جدید جنگ ستارگان به نام

 Jedi Challenges  تبلیغ کرده است. به گزارش  
ام بی ای نیوز، قرار است این نمایش واقعیت افزوده در 
فروشگاه های best buy  در آینده ای نزدیک پخش 
شود، اما مشخص نیست که این وسیله برای فروش 
خواهد بود یا خیر. کمپانی دیزنی و Lenovo هیچ 
اطالعاتی از این هدس��ت بیرون نداده اند و تنها یک 
س��ری حدس��یات در مورد زمان در دسترس بودن 
آن وجود دارد. این هدس��ت ب��ه احتمال زیاد دارای 
دو دوربین برای رهگیری حرکات و کنترل شمشیر 
نوری خواهد بود، همچنین از یک گوش��ی هوشمند 
به عنوان صفح��ه نمایش و منعکس کنن��ده تصاویر 
اس��تفاده ش��ده تا بیننده تنه��ا روی صفحه نمایش 
تمرکز داش��ته باش��د. در این تیزر بیان می شود که 
از یک موبایل س��ازگار با این هدس��ت باید استفاده 
ش��ود. تا جایی که می دانیم ILMxLAB مشغول 
کار برای پیشرفت واقعیت افزوده بوده است و زمان 
زیادی طول خواهد کشید تا بتوان از این تکنولوژی 
اس��تفاده کرد، اما احتمال دارد که اس��تدیو دیزنی 
بخواهد کمی از ای��ن واقعیت افزوده را برای معرفی 
 Lucasfilm کردن آن بیرون دهد. تاکنون شرکت
 Trials of Tatooine یک دم��وی کوچک به نام
بیرون داده اس��ت که به کارب��ران اجازه می دهد در 
حدود چند ثانیه تجربه در دس��ت گرفتن شمش��یر 
 Lenovo نوری را داش��ته باش��ند. در حال حاضر
روی هدس��ت های تلفیق واقعیت در حال کار کردن 
با مایکروس��افت اس��ت. همچنین این شرکت برای 
ساخت واقعیت افزوده براساس گوشی های هوشمند 
 phab 2 pro با شرکت گوگل که منتج به ساخت

smartphone می شود در حال همکاری است. 

 Marketplace فیس بوک در قسمت
هم تبلیغات قرار می دهد

Ma r  ییس بوک قصد دارد از تبلیغات در قسمت
ketplace خود استفاده کند. 

مدی��ر   ،  Michelle Bonner Techel
مارکتین��گ فیس بوک ضمن تأیی��د این خبر اعالم 
داش��ت که در حال حاضر در مرحله آزمایش��ی این 
ط��رح هس��تیم و درص��دی از کارب��ران را در گروه 
هدف م��ان انتخاب کرده ایم و نس��بت ب��ه بازخورد 
رفت��ار آنها درم��ورد حرک��ت بعدی م��ان در آینده 

تصمیم گیری می کنیم. 
به گزارش  ام ب��ی ای نیوز، این تبلیغات به ش��کل 
فید های سایت های خبری خواهند بود و کاربران با 
کلیک ک��ردن روی آنها به صفحه اصلی برای خرید 

کردن منتقل خواهند شد. 
قس��مت Marketplace فیس ب��وک که س��ال 
پیش ایجاد ش��د به کاربران این ام��کان را می دهد 
ک��ه بتوانند محصوالت ش��ان را خریدوفروش یا آنها 

را کرایه کنند. 

بازسازی جایگاه برند از طریق 
برنامه روابط عمومی

اگ��ر قصد داری��د از روابط عمومی برای بازس��ازی 
جایگاه برند خود اس��تفاده کنید و این موضوع ش��ما 
را ترغیب کرده اس��ت که از نزدی��ک به برنامه روابط 
عموم��ی خود نگاهی بیندازی��د، در این مطلب کوتاه 
به نقل از س��ایت هورموند به بیان چهار قانون س��اده 
که می تواند به عنوان نقطه ش��روع به شما کمک کند 

می پردازیم. 
r1 نخس��ت دریابید که جایگاه تان در ذهن عموم 
چیس��ت. چن��د دالری ب��رای پژوهش خ��رج کنید 
یا ش��ال و کاله کنی��د و بیرون بروید و با مش��تریان 
و مخاطبان ت��ان ح��رف بزنی��د. فرام��وش نکنید که 
مهم ترین افراد، سردبیران نشریه های کلیدی هستند. 
r2 راه��کار بازس��ازی جایگاه برندت��ان را انتخاب 
کنی��د. مهم اس��ت مفهوم خاصی را ک��ه می خواهید 
از طریق تبلیغات و روابط عمومی به دس��ت آورید، از 
صفر شروع کنید. یقین بدارید که فرد دیگری به این 
مفهوم نپرداخته اس��ت و از به کاربردن اصطالحاتی 
مانن��د مترقی، مدرن و دینامی��ک پرهیز کنید. اینها 
ارتباط��ی با بازس��ازی جای��گاه برند ندارن��د و روابط 
عمومی نمی تواند کار چندانی در خصوص آنها انجام 

دهد. 
r3 همه را متقاعد س��ازید ک��ه به طور انحصاری بر 
ایده بازس��ازی جایگاه برندت��ان تمرکز کنند. این امر 
ش��امل مدیران ش��ما، آژانس تبلیغ��ات و البته تمام 
کس��انی اس��ت که در دپارتمان رواب��ط عمومی کار 
می کنند. بر راه��کار اصلی تان تمرکز کرده و آن را با 

کمک نشریه ها تقویت کنید. 
r4 گاه تالش ه��ای روابط عمومی ت��ان را همراه با 
فعالیت های تبلیغاتی تان و جایگاه کلی مارکتینگ تان 

ارزیابی کنید. 
روابط عمومی یکی از ابزارهای متعددی اس��ت که 
باید همان جهت را هدفگیری کند. اگر روابط عمومی 
جهت��ی را انتخاب کند و تبلیغ��ات جهت دیگری را، 
این موضوع به خودی خود موجب شکست تان خواهد 
ش��د. به خاطر بس��پارید که انطباق مجدد ادراکات، 

نیازمند زمان و صبر و حوصله است. 
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تبلیغات خالق

در تبلیغات مواد غذایی، معموال تصاویری از مواد غذایی با ظاهری جذاب یا به اصطالح همان سوپرمدل های دنیای مواد غذایی نمایش داده می شود. 
ولی آژانس مارسل پاریس، مجموعه  زیبایی از تبلیغات خالقانه را برای سوپرمارکت های زنجیره ای Intermarché ایجاد کرده است که در آن، به 

منظور جلب توجه مخاطب نسبت به هدر دادن و ضایعات مواد غذایی، از میوه ها و سبزیجاتی با شکل های غیرطبیعی استفاده شده است.

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات متحرک
متح��رک  تبلیغ��ات  تبلیغ��ات،  صنع��ت  در 
نوعی تبلیغات خیابانی محس��وب می ش��ود. این 
دسته بندی گمراه کننده است زیرا برخی تبلیغات 
متح��رک در اماکن بس��ته ارائه می ش��وند، مثل 
تبلیغ��ات در پایانه های هوای��ی، تبلیغاتی که در 
وس��ایل نقلی��ه زیرزمینی نمایش داده می ش��ود، 
این قبیل ابهامات و آش��فتگی ها درمورد اصطالح 
خیابانی به ش��کل گیری اصطالح جایگزین بیرون 

از خانه منجر شد.
 اصطالح بیرون از خانه تبلیغات متحرک را بهتر 
توصیف می کند زیرا هدف این نوع تبلیغ بیش��تر 
مردمی است که در حال نقل و انتقالند تا مردمی 

که در خانه نشسته اند. 
به گزارش هورموند، تبلیغ��ات متحرک عبارت 
اس��ت از هر نوع تبلیغی که درون یا روی وسایل 

حمل و نقل نصب می شود.
 ای��ن نوع تبلیغ��ات را می ت��وان در اتوبوس ها، 
تاکس��ی ها، قطارهای رفت وبرگش��ت، مترو و نیز 
در ف��رودگاه و پایانه ه��ای اتوبوس، قط��ار و قایق 

مشاهده کرد.
 کس��ی چ��ه می دان��د؟ ش��اید یک روز ناس��ا 
نیز تصمی��م بگیرد ک��ه فضای تبلیغات��ی بیرون 

موشک هایش را اجاره دهد! 
تبلیغات متحرک در صورتی نتیجه بخش است 
که شما کاری کنید مردم درحال نقل و انتقال به 
محصول شما عالقه مند شوند. بارها دیده شده که 
تبلیغات متحرک برای موسسات معامالت امالک 
و نیز شرکت های مشاوره بین المللی به فرصت های 
ف��روش منجر ش��ده اند. با این حال کارشناس��ان 

مارکتینگ اندکی از آن بهره می جویند. 
ب��ه فک��ر این باش��ید ک��ه در اقدام��ی نوآورانه 
تبلیغ��ات متح��رک را امتحان کنی��د، حتی اگر 

رقبای تان چنین نمی کنند. 

گزینه ه��ای اس��تاندارد آنهای��ی ک��ه از طریق 
ش��رکت های خرید رس��انه یا تبلیغاتی راحت تر از 
س��ایر موارد قابل دسترسی  هس��تند، عبارتند از 
تابلوهای ایس��تگاهی، طرح های بی��رون اتوبوس، 
تاکسی و پوسترها و تابلوهای المپ دار فرودگاه ها. 
تبلیغ��ات متح��رک مزیت��ی قطعی برای ش��ما 
خواهد داش��ت. معموالً این ن��وع تبلیغ در مدتی 
کوتاه تع��داد دفعاتی را که آگهی دیده می ش��ود 
افزایش می یابد. وسایل حمل و نقل عمومی عمدتا 
مس��یرهای واحدی را باره��ا و بارها طی می کنند 
و در نتیجه تقریباً هرکس��ی در آن مس��یرها، هر 

آگهی را چندین بار خواهد دید. 
تبلیغ��ات متحرک تان را ط��وری طراحی کنید 
که بس��امد باال را حاصل کند. باید مطمئن شوید 
ک��ه تبلیغ تان بر اثر مواجهه مکرر، برای بینندگان 
کس��الت بار و آزارن��ده نخواهد ش��د. از طنزهای 

بی مزه و توضیح واضحات خودداری کنید. 
ب��ر این قاع��ده تبلیغات خیابانی ک��ه می گوید:  
»باید طرح خود را ش��فاف و ساده درست کنید«، 
همواره تأم��ل کنید. در تبلیغات متحرک ش��اید 
بهتر باش��د که طرح��ی چندالیه ایج��اد کنید تا 
برای آنها که نخس��تین بار این تبلیغ را می بینند 
پیامی ساده، بزرگ و شفاف داشته باشد. اما عالوه 
بر آن طرح و پیامی مفصل تر نیز داش��ته باشد تا 
کس��انی که برای بارهای بعد آن را می بینند، این 
را در تبلیغ بیابن��د. در این مورد می توانید کاری 
مانند پنهان کردن یک شخصیت مشابه  »والدو« 
در تبلی��غ خود انجام دهی��د تا مردم آن را بیابند. 
یا مس��ئله ای در آن قرار دهید تا بینندگان آن را 

حل کنند.
 ش��ما باید بینندگان را به این س��وق دهید که 
طی زم��ان، هربار که ط��رح را می بینن��د در آن 
عمیق تر ش��وند. این عنصر جذاب باید در خدمت 
تازه نگه داش��تن آگهی و عالقه مند کردن بیننده 
به آگهی و پیام آن به کار گرفته ش��ود. فقط الزم 
اس��ت که با کمک گرفت��ن از تخیل خود بفهمید 
ک��ه چگونه می ت��وان این هدف را ب��رای تجارت 
و محص��ول خود محقق کرد. امتح��ان کنید. اگر 
موفق شوید، تبلیغ ش��ما ممکن است توجه همه 

نوع بیننده را به خود جلب کند. 
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آنچه امروز به معنی محتوا مطرح می شود 
با مفهوم محتوا که در گذشته کاربرد داشت 
و تعریف می شد کامال متفاوت است و مفهوم 

محتوا تا حدودی دگرگون شده است. 
عن��وان طراح محتوا که آن را معرفی کرده 
و جایگزی��ن نویس��نده یا مول��ف در برخی 

موقعیت ها کرده ام. 
به عنوان مثال در خصوص اهمیت محتوا و 
عصر محتوا، مطالب بسیاری تولید شده است 
که در این مقاله س��عی ش��ده است به عنوان 
طراح محتوا گزیده ای از آنان را گرد هم آورده 

و با سبک نوین عرضه شود. 
رویدادهای��ی که منجر به پدید آمدن عصر 
محتوا شد به قدری عظیم هستند که در دهه 
۵۰ میالدی که علم مدیریت سیر تکامل خود 
را طی می کرد کمتر کسی پیش بینی می کرد 
این گونه دنیا بخواهد دگرگون شود و اهرم و 

مجاری قدرت تا این حد تغییر کند. 
ماهیت این رویداد ها از طرفی مانند جنگ 
سرد خاموش و تأثیرگذار بود و از طرفی مانند 
جنگ های جهانی هیاهویی داشت که کمتر 

کسی از تیررس تأثیر آن به دور ماند.
دنی��ای دیجیتال ظاهرا تنها عامل و حاکم 
این بازی و میدان بود که توانس��ت بعدهای 
م��کان و زمان را در ای��ن دنیای کامال واقعی 

دگرگون کند. 
عصر دیجیتال خیلی زود هویت خود را از 
دست داد زیرا دیجیتال و فضای آنالین چنان 
جزو الینفک و ابزاره��ای ضروری زندگی ما 
آدم ها قرار گرفتند که س��هولت زندگی بدون 
آن گویا زیاد قابل تصور نیس��ت و چیزی که 
جزو ضروریات و نیازهای اولیه زندگی بش��ر 
قرار گیرد، به قدری عادی می شود که عبارت 

عصر دیجیتال کمی بی معنی است. 
زائیده اصلی دنی��ای دیجیتال مفهوم تازه 
محت��وا بود و عصر دیجیت��ال به عصر محتوا 

تبدیل شد. 
آنچه منجر به نوش��تن این مطلب شد آن 
اس��ت که به قدری سرعت تغییر محیط باال 
رفت که دیگر ما انسان ها به سختی می توانیم 
حتی مشاهده و درک آن را به درستی انجام 
دهیم و به همین علت بیش��تر از گذش��ته از 

قافله های جدید عقب می مانیم. 
چه شد که عصر محتوا پدیدار شد؟ 

عص��ر محتوا یعن��ی آنکه دغدغ��ه محتوا 
دیگر برای ناشران و رسانه ها فراگیر نیست و 
گس��تردگی آن تقریبا شامل حال همه کس 

شده است. 
محتوا توسط ابزارهای دیجیتال برهنه شده 
و از المان های بی مربوط رها شده است. دیگر 
محتوای نفیس به معن��ای جلد چرمی یک 
کتاب و تمام بودن ضخامت آن نیست و عمده 
محتوا از متعلقات فیزیکی اش رها شده است. 
دسترس��ی به محتوا ارزان و س��ریع شده 
اس��ت، البت��ه دسترس��ی ارزان و س��ریع به 
محتواهای دم دستی نیازی به محبت ندارد، 
اما در اینجا مسئله و فرضیه ای مطرح می شود 

که می توان روی آن تأمل کرد.
 

محتوای ارزشمند در عصر محتوا 
محصورتر شده است

در ای��ن خص��وص در مطال��ب بع��دی به 
تفصی��ل در م��ورد آن صحبت خواهد ش��د 
ولی به نظر می رس��د به دالیلی مانند تولید 
انبوه محتواهای ک��م ارزش و نحوه الگوریتم 
موتورهای جس��ت وجوگر توسط محتواهای 
کم ارزش هدایت می ش��ود یا اینکه سیاست 
طراحی الگوریتم موتورهای جست وجو طوری 
تدوین شده است که دسترسی به محتواهای 
ارزشمند سخت تر شود. در عصر محتوا بیشتر 
ش��اهد حرکت جریان عظیم محتواهای کم 
ارزش هستیم که ذهن انسان ها نیز با همان 

پرشده است. 

انتشار از انحصار خارج شد
انتشار رایگان شد

با ایجاد رسانه های رایگان و ایجاد شبکه های 
تعاملی اجتماعی عمال انتش��ار رایگان ش��د 
و از همه مهم ت��ر دیگر انحصارش محدود به 
رس��انه های همه گیر و غول های خبرگزاری 
نیست و به همه آحاد جامعه گسترش یافته 
است، البته باز اگر کمی بخواهیم عمیق تر در 
این خصوص صحبت کنیم می توانیم ببینیم 
که این انتشار تا حدودی هدایت شده است. 
زمانی ک��ه تولید محت��وا به حد سرس��ام آور 
می رسد این سوالی به وجود می آید که چگونه 

و با چه مکانیزم پنهانی یک محتوای به ظاهر 
معمولی در میان انبوه محتواهای مشابهش در 
فاصله زمانی کوتاهی در شبکه های اجتماعی 
دیده و همه گیر می ش��ود و این ظاهر س��اده 
دارای چنان پیچیدگی ای اس��ت که ش��اید 

درک آن به دشواری صورت پذیرد. 
محت��وا دیگ��ر در فضای تعامل��ی تولید و 

منتشر می شود. 
به هر حال دیگر زمان » تریبون« به س��ر 

آمده است. 
فض��ای  تریب��ون به رس��انه های همه گیر 
مانن��د تلویزی��ون و خبرگزاری ه��ای بزرگ 
نیز اطالق می ش��ود؛ فضایی ک��ه در آن مرز 
بین تولید کنن��ده محت��وا و مخاطب محتوا 
کامال مش��خص اس��ت. در فضای تعاملی که 
ش��بکه های اجتماعی مثال بارز آن هس��تند 
همه افراد در عین تولید کننده، منتشرکننده 

محتوا هم هستند. 
هر محت��وای تولیدی در فض��ای مجازی 
ب��ا بازخ��ورد مخاطبان��ی روبه رو اس��ت که 
خود تولید کننده محتوا نیز هس��تند. ظهور 
تکنولوژی باعث ش��د محتوا ب��ه کاالی عام 
تبدی��ل ش��ود و آن را در دس��ترس، ارزان و 

همه گیر کرده است. 
احتماال در این فضا سیس��تم افشاگری با 
رویکردهای سیاس��ی دس��تخوش تغییرات 

عمده ای شده است که شاهد آن هستیم. 
حری��م اطالعات��ی در این فضا ت��ا حدود 
زیادی معنای خود را از دس��ت داده اس��ت و 
بدین صورت گویا همه ما در یک اتاق خواب 

شیشه ای زندگی می کنیم. 
کنترل بر رفتار و تصمیم انس��ان ها توسط 
تولید محتوا یکی از باقدمت ترین مقاصد بشر 

برتر بوده است. 
کل تاریخ تمدن بشری از آن حکایت دارد 
ک��ه همواره کنترل ذهن و فکر انس��ان ها که 
منجر به کنترل رفتارشان بوده است، از اهداف 
تمامی گروه های حاکم پیشرو بوده است که 
شاید پیشرفت و تمدن بشر ناشی از موفقیت 
در این کنترل و هدایت بوده است و در عین 
حال خیلی از جنگ ها و مصیبت های بشر از 

همین امر نشأت می گیرد. 
به هر حال دو لش��کر در مقابل یکدیگر را 
تصور کنید؛ به س��ختی می توان متقاعد شد 

که س��ربازان دو لش��کر عنان و افسار فکر و 
تفکرش��ان در دستان افکار برتر نباشد وگرنه 
چگونه شاهد این نظم رفتاری در آنان بودیم 
که از کنترل رفتارشان نشأت می گیرد. حتی 
ش��اید رفتار امیران لشکر نیز تحت کنترل و 

نظم واالتری باشد. 
بنابراین کنترل بر رفتار و تصمیم انسان ها 
که امروزه نه تنها دولتم��ردان بلکه برندهای 
تجاری نیز روی آن تأکید و تمایل ش��دیدی 

دارند، اهمیت زیادی پیدا کرده است. 
انس��ان ها اصرار دارند که ب��اور کنند تمام 
تصمیم های ش��ان ب��ر پایه تحلی��ل آگاهانه 
خودش��ان اس��ت، ول��ی در واقع ذه��ن اکثر 
انس��ان ها توس��ط محتوا و اثرگذاری محتوا 

دستخوش هدایت هوشمندانه شده است. 
به هر حال محتوا تیغ دو لبه ای است که هر 
دو روی آن تیز است و مقاصد مثبت یا منفی 
آن هر دو امکان پذیر است ولی در هر صورت 

تأثیرگذار است. 
فرض کنید ش��ما بودجه ای دارید که تنها 
می توانید بین بیمه آتش سوزی و زلزله یکی 
 را انتخ��اب کنی��د. فرض کنید ک��ه احتمال

 آتش س��وزی در زندگی اجتماعی و شهری 
ام��روزه چندین براب��ر وقوع زلزله باش��د، به 
همی��ن راحتی رس��انه ها با تولی��د محتوای 
جهت دار ش��ده می توانند ذهن ش��ما را روی 
مقوله زلزله حس��اس تر کرده و روی تصمیم 
مخاطب نس��بت به اقالم خری��د بیمه زلزله، 
تأثیر بگذارند درحالی که مخاطب می توانست 
اص��اًل به موضوع بیمه فکر نکند و لذا جریان 

مالی ای به وجود نیاید. 
در پای��ان، علت اینکه ما ب��ه حوزه محتوا 
وارد ش��ده ایم اهمیت و ضرورت آن است که 
به طور خالصه باید بگویم بیش از آنچه تصور 
می کنی��م تحت تأثیر محتوا قرار داریم. ما در 
تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی مان بازیگران 
صحنه ای هس��تیم که به وسیله محتوا ذهن، 

فکر و رفتارمان تحت کنترل شدید است. 
پس حداقل باید نس��بت به مکانیس��م آن 

آشنایی داشته باشیم. 
 

www. linkedin. com/in/
abrishamii
Abrishami@live. com

ایده هایی جالب برای بازاریابی تعریف محتوا در عصر جدید
ویدئویی تأثیرگذار

ه��ر زمان ک��ه تکنولوژی ی��ا برنامه جدیدی ش��کل 
می گیرد، بازاریابان نخس��تین نفراتی هستند که شروع 
به اس��تفاده از آنها می کنند. ب��ه همین خاطر، بازاریابان 
به طور دائمی به دنبال رقابت و جلب توجه مخاطبان شان 

هستند. 
در ح��ال حاضر، این تکنولوژی »ویدئو« اس��ت که به 
خاطر بازگش��ت س��رمایه زیادش مورد توجه بازاریابان 

بسیاری قرار گرفته است. 
امروزه آس��تانه توجه مخاطبان بسیار کم شده است. 
ویدئو بهترین نوع محتوایی است که می تواند سریعا توجه 
مخاطب را به خود جذب کند. گزارش��ات نشان می دهد 
نیم��ی از بازاریابان تصمیم گرفته  اند در س��ال ۲۰۱۷ از 

پتانسیل بازاریابی ویدئویی بهره مند شوند. 
ایده های تولید محتوای ویدئویی

بسیاری از بازاریابان می دانند که باید شروع به استفاده 
از بازاریابی ویدئویی کنند، اما آنها نمی دانند چگونه باید 
این کار را انجام دهند؟ از کجا ش��روع کنند؟ و چه نوع 

ویدئوهایی بسازند. 
م��ا در ادامه چند ای��ده برای ش��روع تولید محتوای 

ویدئویی به شما پیشنهاد می کنیم. 
اگر تازه شروع به کار کرده اید: 

- همراه با تیم خود ویدئویی بسازید و به مشتریانی که 
جدیدا به شما اضافه شده اند، خوشامد بگویید. 

- ویدئویی از نسخه  آزمایشی محصول خود بسازید. 
- ی��ک گی��ف متح��رک از نح��وه عملک��رد یکی از 

ابزارها ی تان تهیه کنید. 
- ویدئوهای ۱۵ ثانیه ای از توصیفات مشتریان واقعی و 

وفادارتان تهیه کنید. 
اگر جزو کسب وکارهای متوسط هستید: 

- معرفی کوتاهی از شرکت، ماموریت و دیدگاه های آن
- س��اخت فیلم های آموزش��ی در م��ورد محصول و 

خدمات تان
- س��اخت ویدئوهایی راجع به مش��تری و نحوه حل 

شدن مشکل او با خدمات شما
اگر کسب وکار حرفه ای دارید: 

- پست های وبالگی خود را به ویدئو تبدیل کنید. 
- مصاحبه با اعضای کلیدی شرکت را فراموش نکنید. 

- یک نسخه نمایشی از محصول خود ایجاد کنید
- ارائه های تخصصی از اعضای شرکت پخش کنید. 

ایده های تولید ویدئوهای زنده
- استفاده از الیو اینستاگرام یا توییتر برای نشان دادن 
رویدادهای مرتبط با صنعت تان که مدیران ش��رکت در 

آنها حضور دارند. 
- مصاحبه زنده با یک تأثیرگذار یا رهبر فکری که در 

صنعت شما فعالیت دارد. 
- ساخت ویدئو از اتفاقاتی که طی یک روز در شرکت 

شما رخ می دهد. 
- جلسات پرسش و پاسخ بین مشتریان و تیم شما. 

اضافه کردن ویدئو به استراتژی بازاریابی تان
حال ب��ا خواندن ای��ن ایده ها ممکن اس��ت ایده های 
بیشتری به ذهن تان خطور کند، اما این ایده ها را چگونه 
باید اس��تفاده کنید؟ چگونه باید از آنه��ا برای بازاریابی 

استفاده کنید؟ 
اس�تفاده از محتوای ویدئویی تولیدشده توسط 
کارب�ران: با اینک��ه بازاریابان بهترین داس��تان پردازان 
هس��تند، اما گاهی مش��تریان می توانند داس��تان های 
تأثیرگذارت��ری بگویند. مش��تریان اغلب ب��ه حرف ها و 
گفته های سایر مشتریان بیش��تر اعتماد دارند، بنابراین 
بازاریابی مدرن بیش��تر به س��مت این ن��وع از محتواها 
حرکت می کند. با استراتژی های مختلف مشتریان خود 
را ب��ه تولید محتوا برای خود تش��ویق کنی��د. حال این 

استراتژی می تواند مسابقه باشد یا …. 
داس�تان مش�تریان تان را بگویی�د: مش��تریان 
خوش��حال بهترین پشتیبان و حامی شما هستند. شما 
می توانید از داس��تان های مش��تریان  خوشحال تان برای 
س��اخت ویدئو اس��تفاده کنید. بدین ترتی��ب، کاربران 
دیگر با مش��اهده این داس��تان ها ترغیب می شوند تا به 

موفقیت های مشابهی دست پیدا کنند. 
از مش�تریان آنالی�ن خ�ود ب�رای مالقات های 
آفالین دعوت کنید: جمع  کردن مخاطبان آنالین به 
یک رویداد فیزیکی کار س��اده ای نیست، بنابراین باید از 
اس��تراتژی های بسیار پیشرفته ای برای این  کار استفاده 
کنید. س��پس ویدئوهای��ی از این روی��داد بگیرید و در 

شبکه های اجتماعی خود از آن استفاده کنید. 
پشت صحنه کسب وکار خود را به اشتراک بگذارید: 
اس��توری های اینس��تاگرام بهتری��ن گزینه ب��رای به 
اشتراک گذاری پشت صحنه های کسب وکار شما هستند. 
مردم عالقه مندند پشت  صحنه کسب وکار شما را ببینند 
و به آن چه رخ می دهد پی ببرند. شما می توانید ایده های 
مختلفی را به کار بگیرید و ارتباط احساسی با مخاطبان 

خود برقرار کنید. 
ویدئوه�ای آموزش محصول تهیه کنید: تحقیقات 
نش��ان می دهند تصاویر هزار برابر یک کلمه ارزش دارند، 
حال ویدئو می تواند ارزشی بیشتر نیز داشته باشد. فیلم  ها 
برای آموزش بهترین پلتفرم هس��تند. ویدئوها به راحتی 
هضم می شوند و به راحتی می توان آنها را فهمید. می توانید 

این ویدئوها را در وبالگ یا آپارات به اشتراک بگذارید. 
hubspot :منبع

طراحی سیستم پاسخگوی 
تلفنی برای بازاریابی و فروش 

شرکت
امروزه با سیس��تم های پاسخگوی تلفنی زیادی 
در بخ��ش بازاریاب��ی و فروش مواجه می ش��وید. 
سیس��تم پاسخگوی تلفنی موجب صرفه جویی در 

وقت و هزینه در بازاریابی می شود. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، از نظر مش��اوره 
بازاریابی داشتن سیستم پاسخگوی تلفنی به شما 

این امکان را می دهد که: 
- صرفه جویی در وقت و هزینه ها: در صورتی 
ک��ه چنین سیس��تمی را طراحی نکنی��د، مجبور 
هس��تید یک منشی برای پاس��خگویی به تلفن ها 
اس��تخدام کنی��د. منش��ی در طول روز مش��غول 
پاسخگویی به تلفن هایی است که سواالت یکسان 
و مشابهی را می پرس��ند و می خواهند محصوالت 
را به آنها معرفی کند و قیمت و ش��رایط خرید را 
برای آنها توضیح دهد، بنابراین منشی شما مجبور 
است در طول روز، چندین مرتبه جمالت و کلمات 
یکس��انی را تکرار کند که منجر به کاهش کارایی 
و خستگی خواهد شد، درحالی که شما با طراحی 
یک سیستم پاس��خگویی که به تلفن و کامپیوتر 
ش��ما وصل اس��ت می توانی��د تمامی پاس��خ های 
مشتریان شرکت را به صورت ضبط شده و تنها با 
اختصاص چند کلید برای هر بخش از فعالیت های 

خود در هزینه و وقت تان صرفه جویی کنید. 
- معرف�ی کامل محصوالت: ش��ما می توانید 
ش��ماره های خودکار مختلف��ی را تنظیم کنید تا 
به ص��ورت خودکار و از طریق اپراتور با فش��ردن 
هر ش��ماره ای یکی از بخش های ش��ما فعال شود 
و محص��والت آن بخ��ش را به مش��تریان معرفی 
کند. هر زمان که مشتری با محصوالت آشنا شد، 
می تواند به کارکنان ش��ما وصل شود و توضیحات 

تکمیلی و فرآیند خرید را پیگیری را کند. 
- اس�تفاده از تمامی زمان ها: از نظر مشاوره 
بازاریابی ش��ما می توانید حت��ی زمان انتظار برای 
وصل ش��دن تلف��ن یا موس��یقی هایی ک��ه برای 

انتظار در پش��ت تلفن تنظیم کرده اید با پیام های 
تبلیغاتی تان پر کنید و در این فرصت، مشتریان و 
مخاطبان را با محصوالت و فعالیت های خود آشنا 
کنید و تحمل آنها را برای صبر کردن پشت تلفن 
تا زمانی که به اپراتور مورد نظر خود وصل ش��وند 

باال خواهید برد. 
_ س�اعات کاری نامح�دود: یک��ی دیگ��ر از 
مزایای بسیار ارزشمندی که این سیستم ها دارند 
این است که هر زمان از طول روز که مشتریان با 
ش��رکت شما تماس می گیرند، می توانند اطالعات 
م��ورد نیاز خود را دریافت کنن��د و هیچ زمانی را 
از دست نخواهید داد. همچنین مشتریان شما نیز 
هرگز دست خالی و بدون دریافت هیچ اطالعاتی 

نخواهند ماند. 
البته بهتر اس��ت با توجه ب��ه تحقیقات بازار در 
مورد رقبا و همچنین تحقیقات بازاریابی در مورد 

انتظارات مشتریان این ساعات مشخص شوند. 
تلفن�ی  پش�تیبانی  طری�ق  از  ف�روش   -
هوشمند:   می توانید پشتیبانی تلفنی هوشمندی 
را طراحی کنید که مراحل فروش شما در خارج از 

ساعاتی اداری انجام شود. 
در این روش ش��ما می توانید یک نرم افزار روی 
کامپیوتر خود نصب کنید و تلفن شما مستقیم به 
این نرم افزار وصل می ش��ود. شما حتی می توانید 
بس��یاری از مراح��ل را از طری��ق سیس��تم های 
کامپیوت��ری انجام دهی��د. از جمل��ه این مراحل 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- معرفی کاال: از نظر مش��اوره بازاریابی شما 
می توانید برای هر کدام از محصوالت خود شماره 
خاص��ی را در نظر بگیرید که مش��تریان با فش��ار 
دادن آن کلیده��ا بتوانند به اطالعات مورد نظر و 
کافی خود در زمین��ه محصوالت و کاالهای مورد 

نظر خود دست پیدا کنند. 
۲- خرید کاال: می توانید بعد از معرفی کاال در 
صورتی که مشتریان بخواهند کاالیی را خریداری 
کنند کلیدی را مش��خص کنی��د که از این طریق 
بتوانند کاالی مورد نظر خود را درخواس��ت دهند 

یا به اپراتور وصل شوند. 
برخ��ی از ای��ن سیس��تم ها امکانات��ی را دارند 
که حت��ی می توانن��د اطالعاتی مانن��د مبلغ کل 
خرید مش��تری را اول اع��الم کنند. اس��تفاده از 
ای��ن نرم افزاره��ای بازاریابی می تواند بس��یاری از 
فعالیت های ش��ما را به روز کرده و در بس��یاری از 
منابع ش��ما مانن��د منابع انس��انی و مالی موجب 

صرفه جویی سرمایه تان شود.

کارگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

بسته بندی خالق- کمک به درمان گرسنگی در نیویورک

محمد ابریشمی
موسس گاراژ استارتاپی فرمانیه

 مائده همت



اهمیت واکنش سریع در برابر 
رخدادهای خطرناک

فرصت امروز: در صورتی که شرکت با مشکلی 
مواجه ش��ود توجه همگان به مدیر آن خواهد بود 
ت��ا بدانند که چه باید کنند. این واقعیت اس��ت و 
در صورتی ک��ه مدیر خیلی دی��ر در جریان قرار 
گیرد یا برنامه ای برای آن نداش��ته باشد، متالشی 
ش��دن شرکت حتمی خواهد بود. به همین خاطر 
الزم اس��ت مدیران خود را برای شرایط مختلفی 
که ممکن اس��ت ش��رکت ب��ا آنها رو به رو ش��ود، 
آماده کنند ت��ا در صورت وق��وع بتوانند واکنش 
سریع و درستی از خود نش��ان دهند. بسیاری از 
ش��رکت هایی که با نخستین مشکل از دور رقابت 
خارج می ش��وند، از این موضوع رن��ج می برند. به 
همین خاطر ش��رکت ها به مدی��ری نیاز دارند که 
بتوان��د بهترین واکنش ها را خصوص��اً در بدترین 
ش��رایط از خود نش��ان دهد. ت��ا زمانی که اوضاع 
خوب اس��ت میزان توانایی و لیاقت ش��ما محک 
نخواهد خورد و این مش��کالت هستند که سطح 
واقعی ش��ما را به همگان نش��ان خواهند داد. در 
صورتی ک��ه بتوانید ش��رکت خود را از آس��یبی 
جدی رها سازید، میزان اعتماد ها به شما به طرز 
چش��مگیری افزایش پیدا خواهد کرد که این امر 

اتفاقی بسیار خوشایند برای هر مدیری است. 
مدیر ش��رکت فردی اس��ت که باید خطر را به 
مراتب زودتر از سایرین حس کند. این امر بسیار 
مهم اس��ت و بای��د از روز اول مدی��ران به نحوی 
فعالیت کنند که احس��اس خط��ر آنها خیلی زود 
ب��ه آگاهی تمامی فعاالن ش��رکت برس��د زیرا در 
این گونه شرایط تنها آمادگی مدیر مطرح نیست و 
همه افراد باید قبل از وقوع یک اتفاق ناخوشایند، 
آمادگی الزم را داش��ته باشند تا شرکت بتواند به 

خوبی از پس آن بربیاید. 

ایده
رئیس س��ابق و مدیرعامل ش��رکت ش��رینگ، 
فرید حس��ن طی مصاحبه ای بیان می کند که در 
طول س��ال های کاری خود با مشکالت کوچک و 
بزرگ بس��یاری مواجه شده اس��ت و علت اصلی 
آنکه توانس��ت هم��ه آنها را کنار بگ��ذارد و اجازه 
ندهد پیشرفت ش��رکت را تحت تأثیر قرار دهند، 
این اس��ت که آمادگی رویاروی��ی با تمامی  آنها را 
از مدت ها قبل داش��ته است. او در شرکت خود از 
همان س��ال های اولیه، اقدام به ایجاد برنامه های 
متع��دد برای هر رخدادی ک��رد. همین امر باعث 
می ش��د هیچ اتفاقی برای وی عجیب و ترسناک 
نب��وده و ب��رای مقابله با آن چن��د برنامه مختلف 
در اختیار داش��ته باشد. درواقع زمانی که بسیاری 
از مدی��ران خصوصاً در س��ال های اولیه کار خود 
مشغول هدفگذاری های متعدد بودند، وی به دقت 
هر شرایطی را که ممکن است با آن رو به رو شوند، 

به خوبی تحلیل کرد. 
در هر کس��ب و کاری یکس��ری مشکالت وجود 
دارد و ای��ن امر گریبان تمامی ش��رکت های فعال 
در آن حوزه را خواهد گرفت. با این حال شرکتی 
موفق است که مدیر آن برنامه های از پیش تعیین 
ش��ده و درستی برای رویارویی با مشکالت داشته 
باش��د. این امر باعث ش��د در رقابت با سایرین و 
خصوصا زمان هایی که مجال برای پیشرفت نبود، 
این ش��رکت بتواند هموراه روند رو به جلوی خود 
را حفظ کرده و همواره به سمت جلو گام بردارد. 
درواقع ب��ا هوش��یاری فرید حس��ن، تهدید های 
ش��رکت تبدیل ب��ه فرصت هایی برای پیش��رفت 
شدند و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند 
که اگر بازار کس��ب و کاری که این ش��رکت در آن 
مش��غول فعالیت است، با مشکالت زیادی روبه رو 
نمی شد، این شرکت نمی توانست به این سطح از 

موفقیت دست پیدا کند. 
ب��ه همین خاطر الزم اس��ت در مقام مدیر یک 
ش��رکت برنامه ه��ای جامع و متع��ددی برای هر 
موقعیت��ی که ممکن اس��ت در آینده با آن درگیر 
شوید، داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد شد 
ق��درت پیش بینی اوض��اع و آینده ب��ازار خود را 
داشته باشید که امری بسیار سودمند خواهد بود 
و می توان��د به مزیت رقابتی خوبی برای ش��ما در 

مقایسه با سایرین تبدیل شود. 

آنچه درعمل باید انجام دهید
- بیل گیتس، کارآفرین، بازرگان، س��رمایه دار، 
نیکوکار، مدیر ارش��د اجرای��ی آمریکایی و مالک 

شرکت مایکروسافت است. 
وی یکی از علل موفقیت خود را در این می داند 
که برای هر شرایطی برنامه ای از قبل تعیین شده 
در ذهن داشته است و همواره موقعیت های جدید 
را امتحان کرده و برای آنها راهکار پیش��نهاد داده 
اس��ت. به همین خاطر اس��ت که شرکت وی در 

حوزه خود تقریباً بی رقیب محسوب می شود. 
- تنها س��رعت عمل باالی شما مطرح نبوده و 
الزم است تمامی اعضای شرکت با شما هماهنگ 

باشند. 
ای��ن امر منجر به این خواهد ش��د تا بتوانید در 
کمترین زمان ممکن بهترین واکنش ها را از خود 
نش��ان دهید، به نحوی که کل شرکت بتوانند در 
کمترین زمان اقدامات و خواس��ته های شما را در 

دستور کار خود قرار داده و اجرایی کنند. 
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تکنول��وژی  ام��روز  دنی��ای  در 
بس��یاری از کاره��ا را راحت کرده 
و  نرم افزاره��ا  هرس��اله  اس��ت. 
گجت ه��ای مختلف��ی ب��ه منظور 
صرفه جویی هرچه بیشتر در وقت 
ش��ما به بازار معرفی می ش��ود. در 
این میان به عن��وان یک کارآفرین 
کارهای��ی از قبیل بررس��ی ایمیل، 
یادداشت برداری در جلسه و تنظیم 
تماس ه��ای هوش��مند نباید وقت 
زیادی را از شما بگیرد. امروزه برای 
هرکاری که در دنیای کس��ب وکار 
نیاز به انجام س��ریع داش��ته باشد، 
اپلیکیشن های مختلفی وجود دارد. 
مش��ابهی  نرم افزارهای  اگرچ��ه 
برای کامپیوتر و لپ تاپ نیز در بازار 
موجود است، اما براساس نظرسنجی 
سال 2014 نیویورک  تایمز، بیشتر 
اف��راد ترجیح می دهن��د نیازهایی 
مانند بررس��ی ایمیل های شان را با 
اس��تفاده از گوشی های خود انجام 
دهند. برهمین اساس در این مقاله 
به بررس��ی طیف ه��ای مختلفی از 
اپ های کاربردی خواهیم پرداخت. 

ایده ها دیگر فرار نمی کنند
در  کارآفرین��ان  از  بس��یاری 
ط��ول روز چندین ای��ده مختلف 
به ذهن ش��ان می رسد که به دلیل 
مشغولیت روزانه از یاد می برند. اگر 
ش��ما هم با چنین مشکلی مواجه 
تحول��ی    Braintoss هس��تید، 
ش��گرف در کس��ب وکارتان به راه 
خواه��د انداخ��ت. ای��ن اپ 1.99 
دالری از طریق تایپ، ضبط صوت، 
عکس و فیلمب��رداری و همچنین 
جست وجوی اینترنتی به هیچ وجه 
اجازه نمی دهد که ایده های ش��ما 
فرام��وش ش��وند. Braintoss  با 
ضبط صدای ش��ما آن را به عنوان 
یک ایده مجزا ب��ه صندوق ایده ها 
منتق��ل می کن��د. همچنی��ن اگر 
نگ��ران ح��ذف تصادف��ی ایده ه��ا 
هستید، تنظیمات این اپ به شما 
اجازه بارگ��ذاری اتوماتیک ایده ها 
ایمی��ل، حس��اب های کاربری  در 
در ش��بکه های اجتماع��ی و حتی 
بارگ��ذاری در اینترن��ت و ارس��ال 
لینک دانل��ود به صورت پیام کوتاه 
را خواه��د داد. Braintoss  برای 
هر دو سیس��تم عام��ل اندروید و 
IOS  طراح��ی ش��ده و از طریق 
مارکت های این دو سیس��تم عامل 

قابل خریداری است. 

خداحافظی با فراموشی
فش��ار کار یک ام��ر طبیعی در 
دنی��ای امروز اس��ت. ب��ا این حال 
همی��ن ام��ر طبیع��ی اگ��ر باعث 
فراموش��ی ام��ور مهم ش��ود، چه 
بسا سرنوش��ت حرفه ای افراد را با 
خطر مواجه س��ازد. اگرچه در حال 
حاضر اپ های بسیار متنوعی برای 
یادآوری امور در دسترس است، اما 

FollowUp ویژگ��ی متف��اوت و 
منحصر به فردی دارد که در اینجا 

به شرح آن خواهم پرداخت. 
پاسخ به تماس، پیام کوتاه، ایمیل 
و پیام های دریافتی در ش��بکه های 
اجتماعی امری ضروری است. با این 
حال در ساعت های کار امکان انجام 
آن وج��ود ندارد. بر همین اس��اس 
FollowUp تمام موارد دریافتی 
را ذخی��ره و در پایان روز به ش��ما 
ی��ادآوری می کند تا به آنها پاس��خ 
دهید. اگر از اینترنت به طور مداوم 
اس��تفاده می کنید، این اپ قادر به 
بارگذاری ایمی��ل و متن های مهم 
  FollowUp شما نیز است. قمیت
حدود 0.99 دالر ب��وده و برای هر 
 IOS دو سیس��تم عامل اندروید و

ارائه شده است. 

تمرکز بهتر به شیوه  
Muzzle

هم��ه در هن��گام کار دوس��ت 
داری��م از تمرکز کاف��ی برخوردار 
باش��یم. اینکه پیام های دوس��تان 
ب��ه ص��ورت متن��اوب تمرکزمان 
را بره��م بزن��د، نه تنه��ا کیفی��ت 
عملکردم��ان را کاه��ش می دهد، 
بلکه دیگران را نیز ناراحت خواهد 
ک��رد. به عنوان مث��ال فرض کنید 
در یک کنفرانس مش��غول توضیح 
در مورد یک اس��الید هس��تید که 
ناگهان پیام دوست تان روی صفحه 
نق��ش می بن��دد. Muzzle  برای 
مزاحمت ها،  این گونه  از  جلوگیری 
به بازار عرضه ش��ده است. برخالف 
دو اپ قبل��ی، Muzzle  هم روی 
گوشی های هوشمند و هم کامپیوتر 
قابل نصب است. به این ترتیب در 
س��اعت های کار هیچ گونه اعالمی 
از سوی دوستان دریافت نخواهید 
ک��رد و با تمرکز کام��ل به فعالیت 
روزانه مشغول می شوید. تنها ایراد 
ای��ن نرم اف��زار ارائ��ه آن به صورت 

اختصاص��ی برای محص��والت اپل 
اس��ت، اما اگر از محص��والت اپل 
اس��تفاده می کنی��د، Muzzle به 
صورت رایگان به شما هدیه خواهد 

شد. 

 طبقه بندی همه اطالعات 
در یکجا

Unclutter برای آن دس��ته از 
کارآفرینانی طراحی شده است که 
می خواهند همه اطالعات ش��ان را 
یکجا طبقه بن��دی کنند. این اپ با 
اتصال به اکانت ها و حافظه گوشی 
و کامپیوترت��ان اطالعات مورد نیاز 
را جم��ع آوری ک��رده و در قال��ب 
به شما  دس��ته بندی های مختلف 
ارائه می کند. طبقه بندی براس��اس 
تاریخ ذخیره سازی، نوع فایل، زبان 
نوش��تاری، حجم اهمیتی که برای 
شما دارد تنها بخشی از فاکتورهایی 
اس��ت که Unclutter براس��اس 
آنها اطالعات ش��ما را طبقه بندی 

می کند. 
تنها ای��رادی که ای��ن اپ با آن 
ارائه اختصاصی اش  مواجه اس��ت، 
برای محصوالت اپ��ل و همچنین 
قیمت 9.99 دالری اش است که در 
مقایسه با سایر اپ هایی که تا اینجا 

معرفی کرده ایم بسیار باالست. 

ایده ای برای کارمندان 
پاره وقت

فعالیت به عنوان کارمند پاره وقت 
در چند شرکت تجربه ای مشترک 
در میان بس��یاری از ما اس��ت. این 
نوع از فعالیت مزیت مهارت افزایی 
در جنبه های مختلف را دارد. با این 
حال کمبود زم��ان و اوقات فراغت 
اندک از مشکالت اصلی این شیوه 
 Cushion به حساب می آید. اپ
ب��ه منظور کم��ک ب��ه کارمندان 
پاره وق��ت در جهت مدیریت بهینه 
زمان شان س��اخته شده است. این 

اپ با محاس��به جمع ساعت هایی 
ک��ه ب��ه کار مش��غول هس��تید، 
زمان مناس��ب برای اس��تراحت و 
مکان های نزدیک نظیر رس��توران، 
س��ینما و کافه را با توجه به بودجه 
موردنظرت��ان به ش��ما پیش��نهاد 
می دهد. قابلی��ت برنامه ریزی برای 
چند ماه آینده یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد Cushion اس��ت. 
به این ترتیب ش��ما حداکثر تا یک 
س��ال آینده را بدون هیچ مشکلی 
مشاهده و برنامه ریزی خواهید کرد. 
ای��ن اپ روی محص��والت اپل و 
مایکروسافت قابل اجراست و ماهانه 
پن��ج دالر هزینه حق اش��تراکش 

است. 

در مصاحبه های استخدامی 
قهرمان شوید

در  ک��ه  م��واردی  از  یک��ی 
مصاحبه ه��ای اس��تخدامی بای��د 
در نظر داش��ته باش��ید، آشنایی با 
فرد مقابل تان اس��ت. اغل��ب افراد 
اقدام به جس��ت وجو در سایت های 
مختلف برای دستیابی به اطالعات 
ف��رد  م��ورد  در  موردنظرش��ان 
مصاحبه گ��ر می کنند. اگ��ر زمان 
کاف��ی ب��رای جس��ت وجو ندارید، 
Charlie  این کار را در کوتاه ترین 
زمان ممک��ن و با دقتی مثال زدنی 

انجام می دهد. 
این نرم افزار با موتور هوش��مند 
خود قادر به جس��ت وجوی صدها 
مختل��ف  اکانت ه��ای  و  س��ایت 
اینستاگرام و فیس بوک افراد است 
و حاص��ل کار را ب��ه صورت متنی 
چکیده به شما تحویل خواهد داد. 

 Charlie نکته مثب��ت در مورد
س��وی  از  رای��گان  کام��ال  ارائ��ه 
تولیدکنندگان��ش اس��ت. ب��ا این 
ح��ال این اپ کارب��ردی تنها برای 
گوش��ی های برند اپل طراحی شده 

است. 

رعایت آسان سقف بودجه
در همه پروژه ها بودجه، مهم ترین 
متغیری اس��ت که سرنوش��ت کار 
را تعیی��ن می کن��د. اگرچ��ه همه 
طیف ه��ای  دس��ت اندرکارهای 
مختلف پروژه ه��ای تجاری از لزوم 
رعایت سقف بودجه آگاهی دارند، 
ام��ا تع��داد کمی از آنه��ا موفق به 
انجام ای��ن کار می ش��وند. یکی از 
علت های اصلی چنین اشتباه هایی، 
نادرستی شیوه محاسبه هزینه اولیه 
اس��ت. در واقع باید س��طح تورم و 
افزای��ش احتمالی قیمت مود اولیه 
را در نظ��ر داش��ت. Harvest  به 
منظور تسهیل محاس��به پروژه ها 
طراحی ش��ده است. این نرم افزار با 
دریافت بودجه شما و تحلیل پروژه 
موردنظرتان برنامه ریزی جامعی در 
مورد خرید مواد اولیه خواهد کرد. 

نقطه ق��وت Harvest ارائه آن 
به ص��ورت رایگان و پش��تیبانی از 
اندروید، IOS، مک و ویندوز است. 

رفع مشکل نگارش متن
نگارش پیام های تبلیغاتی، متن 
س��خنرانی و دع��وت از مهمان ها 
برای افراد عادی یک معمای سخت 
اس��ت. اگر از چنین مش��کلی رنج 
می برید، Revue به ش��ما کمک 
ش��ایانی خواهد کرد. این اپ که به 
صورت کام��الً رایگان روی ویندوز، 
اندروید، مک و IOS قابل اجراست، 
طیف وسیعی از متن های از پیش 
آماده و قواعد نگارش س��خنرانی را 
در خ��ود دارد. به این ترتیب و تنها 
با انتخاب نوع متن کار تمام خواهد 
 Revue ش��د. از مزیت های دیگر
طراحی کادر اختصاصی برای متن 
است که به ساده ترین شکل ممکن 

در اختیار کاربران قرار می گیرد. 

پایان دوران ایمیل های 
مزاحم

عضوی��ت در بخ��ش خبرنام��ه 
اس��پم های  می توان��د  س��ایت ها 
زی��ادی را وارد حس��اب ایمیل تان 
کن��د. اگرچ��ه در برخ��ی م��وارد 
خبرنام��ه  در  عضوی��ت  ب��دون 
امکان دسترس��ی به بس��یاری از 
مطالب س��ایت ها میس��ر نیست. 
 Temp ب��ر همین اس��اس ای��ده
Mail ح��ول محور رس��یدگی به 
چنین ایمیل هایی س��ازمان یافته 
اس��ت. برخ��الف اپ های مش��ابه 
که به صورت خودکار این دس��ته 
از ایمیل ه��ا را ح��ذف می کنن��د، 
Temp Mail یک حساب ایمیل 
برای شما ایجاد می کند که تنها 10 
دقیقه اعتبار خواهد داشت. پس از 
این مدت حس��اب موردنظر حذف 
شده و دیگر ایمیلی از سوی سایت 

میزبان دریافت نخواهید کرد. 
این اپ به صورت رایگان و برای 
 IOS و اندروید  سیستم عامل های 

طراحی شده است. 
entrepreneur.com :منبع

اپ های مورد نیاز کارآفرینان دیجیتال امروز
کارتابل دریچـه

 بررسی چند بیانیه ماموریت
 و چشم انداز محبوب

وفاداری به برند از چه چیزی ناشی می شود؟ 
ما اغلب به برندهایی که از محصوالت ش��ان اس��تفاده 
می کنیم، وفادار هس��تیم، چرا که آنها ارزش هایی را ارائه 
می کنن��د که س��ایرین آن را ارائه نمی کنن��د. به گزارش 
ibazaryabi در م��ورد برندهای��ی ک��ه از آنه��ا خری��د 

می کنید، فکر کنید. 
-آیا ش��ما معموالً از خدمات یک ش��رکت هواپیمایی 

خاص استفاده می کنید؟ 
- آیا هر صبح قه��وه خود را از همان محلی که هر روز 

تهیه می کنید، می خرید؟ 
- آی��ا از محص��والت برن��د خاصی مثل اپل اس��تفاده 

می  کنید؟ 
هنگامی که یک برند به خوبی با مش��تریان و کارکنان 
خ��ود ارتباط برقرار می  کند، آنها را نس��بت به خود وفادار 
می کند. این وفاداری منجر به س��ودآوری هرچه بیشتر او 
می شود، اما دستیابی به این ارتباطات به هیچ وجه آسان 
نیست. شرکت هایی که موفق می شوند، طی سالیان دراز به 
ارزش های اصلی خود پایبند هستند و شرکتی را می سازند 
که کارمندان و مشتریانش به ارتباط با آن افتخار می کنند. 
اینجاست که مفهوم و ارزش بیانیه  ماموریت و چشم انداز 

مشخص می شود. 
بیانیه ماموریت عبارت است از اینکه »چه کسی« »چه 
کاری« را انجام می دهد. چشم انداز هم بیان کننده است که 
آن شرکت »چرا« و »چگونه« آن کار را انجام خواهد داد. 

تفاوت بیانیه  ماموریت و چشم انداز در چیست؟ 
بیایید با معانی لغوی شروع کنیم. 

بیانیه ماموری��ت اغلب توصیفی کلی از یک ش��رکت، 
اه��داف و عملکردهای آن اس��ت درحالی که چش��م انداز 
دلی��ل وجودی ش��رکت را بیان می کند. ای��ن دو در کنار 
هم می توانند یک ش��رکت را توصیف ک��رده و اهمیت و 
ارزش آن را بیان کنند. از همین رو، برای هر کسب وکاری 
ضروری است که از این دو مسئله آگاه باشد. در ادامه بیانیه 
ماموریت و چشم انداز برخی از شرکت ها آورده شده است. 
این ش��رکت ها از بین چندین ش��رکت انتخاب شده اند و 
می توان چشم انداز و بیانیه ماموریت آنها را جزو بهترین ها 

نامگذاری کرد. 

برند الیف ایز گود
زندگ��ی خوب اس��ت، در ت��الش ب��رای تقویت قدرت 
خوش بینی. میلیون ها برند تولید کننده لباس در سراس��ر 
جه��ان وج��ود دارد، اما الیف ایز گود ب��ا بیانیه ماموریت 
متفاوتش فراتر از برند پوش��اک خوب رفته اس��ت. بیانیه 
ماموریت آنها اینچنین است؛ در تالش برای توسعه قدرت 
خوش بین��ی. اما این بیانیه ماموریت به تنهایی کاری را از 
پی��ش نمی برد. همکاری در کاره��ای خیریه و حمایت از 
کودکان از اصلی ترین برنامه های آنهاست که نشان می دهد 

واقعاً به بیانیه ماموریت خود پایبند هستند. 

سوئیت گرین
س��اخت جامعه ای س��الم با پیوس��تن مردم به جرگه 

استفاده کنندگان از غذاهای سالم. 
این ش��رکت در بیانیه ماموریت خ��ود بیان کرده که با 
ش��بکه ای از کش��اورزانی که به تولید مواد غذایی س��الم 
می پردازند، قرارداد دارد. همچنین آنها برنامه های بس��یار 
بزرگی برای آموزش کودکان در مدارس دارند؛ برنامه هایی 

همچون تغذیه سالم و تناسب اندام.
 

امریکن اکسپرس
ما س��خت کار می کنیم تا معتبرترین شرکت خدمات 

مالی در جهان باشیم. 
امریکن اکسپرس، یکی از بهترین شرکت های خدمات 
مالی در جهان است که خدمات عالی به مشتری، آن را از 

سایر کسب وکارهای رقیبش متمایز کرده است. 
آنها در بیانیه ماموریت خود بیان کرده اند که ما شدیدا 
ب��ه کار تیم��ی عالقه مندی��م و از کارکنان م��ان حمایت 
می کنیم تا آنها نیز بتوانند از مش��تریان به خوبی حمایت 

و پشتیبانی کنند. 
همانطور که س��یمون سینک می گوید: کارمندان شما 
شرکت تان را دوست نخواهند داشت، تا زمانی که مشتریان 

آن را دوست داشته باشند. 

هانست تی
در تالش برای ساخت چای هایی با عطر و طعم خاص، 

سالم و ارگانیک. 
بیانیه ماموریت این برند با یک پیام ساده آغاز می شود و 

آن برای جلب اعتماد مخاطب است. 
آنه��ا از همان ابتدا س��عی می کنند به مخاطب بگویند 
ک��ه چه فرمول هایی چای تولی��دی آنها را از بقیه متمایز 

می کند. 
ای��ن برند با مخاطبانی که س��ال ها به دنبال یک غذای 
لذیذ اما س��الم بوده اند، صحبت می کند و به آنها توضیح 

می دهد که چگونه این مشکل بزرگ را حل کرده اند. 

IKEA شرکت محصوالت چوبی
ما سعی داریم زندگی روزمره بهتری برای مشتریان مان 
بس��ازیم. ماموریت این شرکت فوق العاده خاص و متفاوت 
اس��ت؛ آنه��ا به کیفیت محصوالت ش��ان بس��یار اهمیت 
می دهن��د و در تالش هس��تند هر طور که ش��ده زندگی 

بهتری برای مشتریان شان بسازند. 
شما می توانید نام هر شرکت را در گوگل سرچ کنید و 
بیانیه ماموریت کامل آنها را بخوانید و از ایده های آنها برای 

بیانیه   ماموریت خود الهام بگیرید. 

ترجمه: علی آل علی  

کسب وکار خالق

خدمات مربی گری - اگر در زمینه  خاصی مانند کسب وکار، سالمتی و کامپیوتر مهارت دارید، به راحتی می توانید آن  را به دیگران 
آموزش دهید. در هر جای دنیا که باشید، با استفاده از اپلیکیشن اسکایپ می توانید با دیگران ارتباط تصویری برقرار کنید و دانش 

خود را در اختیار آن ها قرار دهید. این روزها مردم هزینه های زیادی به مربی ها پرداخت می کنند تا مهارت های جدیدی یاد بگیرند 
و در کسب و کار خود استفاده کنند. پس هر موضوعی را که مهارت زیادی در آن دارید، انتخاب کنید و با استفاده از شیوه های خالقانه 

به دیگران آموزش دهید.
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و  مؤس��س   ،)Jeff Bezos(ب��زوس ج��ف 
مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون، در ردیف 
ثروتمندترین اف��راد دنیا ق��رار دارد. بزوس در 
جوانی موفق به پایه ریزی کس��ب وکاری ش��د 
که اکنون بزرگ ترین فروش��گاه خرده فروش��ی 
آنالین است و به میلیون ها مشتری پروپاقرص 
در جهان س��رویس می دهد. اما آمازون چطور 
توانس��ت به چنین موفقیت گسترده ای دست 
یاب��د، درحالی که بس��یاری از کس��ب وکارهای 
آنالین در همان ابتدای مسیر منحل می شوند؟ 
در ادام��ه، ب��ا ما همراه باش��ید تا ب��ا ۱۵ درس 

کسب وکار از دیدگاه جف بزوس آشنا شوید. 

1-آستین  باال بزنید و دست به کار شوید
فق��ط ب��ا آس��تین ب��اال زدن و دس��ت به کار 
ش��دن اس��ت که می توانید دنیا را به کام خود 
بچرخانی��د. اما باور عموم��ی غلطی که درمورد 
اقدام��ات خودخواس��ته وجود دارد، این اس��ت 
ک��ه پیش از انج��ام هر تصمیم��ی، حتما باید 
بتوانیم صحیح ترین اقدام ممکن را تش��خیص 
بدهیم، درحالی که چنی��ن طرز فکری موجب 
فلج تحلیلی )تحلیل بیش از حد ش��رایط، بدون 
تصمیم گیری( و س��کون می ش��ود. ولی بزوس 
از آن دس��ته افرادی است که به دام این فریب 
نمی افت��د و با اینکه می داند اقدامات نادرس��ت 
ممکن است پیامدهای زیان باری به همراه داشته 

باشند، باز هم از پای نمی نشیند: 
 »اگر قرار باشد صرفا به اقداماتی دست بزنید 
که می دانی��د ثمربخش خواهند ب��ود، آن وقت 
بس��یاری از گزینه ه��ای روی میز را از دس��ت 

خواهید داد.«
در سال ۱۹۹۴ بود که بزوس با چالشی ترین 
تصمیم زندگی خود مواجه ش��د؛ آیا باید شغل 
پردرآمدش را به عنوان معاون ارش��د ش��رکت 
س��رمایه گذاری D. E. Shaw ره��ا می کرد تا 
یک کتاب فروش��ی آنالین راه بیندازد یا باید در 
شغل فعلی خود باقی می ماند؟ بزوس از شغلش 
استعفا داد و به س��یاتل نقل مکان کرد، دامنه 

Amazon. com را خرید و مابقی ماجرا. 
بزوس در مراحل مختلف پیشرفت آمازون نیز 
بارها کارمندانش را به ریسک پذیری تشویق کرد 
و در پی این اقدام، گاهی ش��اهد نتایج مثبت و 
موفقیت های چشمگیری بود )مثال ایجاد قابلیت 
خری��د کردن فقط با یک کلی��ک( و گاهی نیز 
نتایج منفی و شکس��ت کامل  )مثال راه اندازی 
 ebay حراجی آمازون که نتوانس��ت با حراجی
رقابت کند( را تجربه کرد، اما بزوس اهمیتی به 

این قبیل اشتباهات اتفاقی نمی دهد: 
 »ما حاضریم بس��یاری از مسیرهای نامعلوم 
را امتحان کنیم. گاهی در این میان به راه حلی 

می رسیم که واقعا راهگشاست.«
این ط��رز فکر ب��ه جزئی از فلس��فه آمازون 
تبدیل ش��ده است، تا جایی که به گفته بزوس، 
»عمل گرایی« اکنون یکی از شش ارزش اصلی 

این شرکت به حساب می آید. 

2-کاری را انجام بدهید که در آینده از 
انجام ندادنش پشیمان خواهید شد

وقتی بزوس س��عی داش��ت درمورد استعفا 
از ش��غلش و راه اندازی آمازون تصمیم بگیرد، 
متوجه ش��د که در تصمیمات اساسی زندگی 
از هیچ چارچوب تحلیلی مش��خصی تبعیت 
نمی کند. پس خودش یک چارچوب تحلیلی 

برای خودش ساخت: 
چارچ��وب  را  آن  و  یافت��م  »چارچوب��ی   
کمینه سازی پش��یمانی نامیدم که با استفاده 
از آن تصمیم  گیری برایم خیلی راحت تر شد. 
طبق این چارچوب، خودم را در ۸۰ سال آینده 
تصور می کردم و از خودم می پرسیدم: از انجام 

ندادن چه کاری در گذشته، پشیمانم؟«
در ای��ن دورنمای��ی که بزوس ب��رای خود 
متصور ش��د، تصمیم درس��ت مش��خص بود. 
ب��زوس می دانس��ت که در ۸۰ س��الگی هیچ 
تأسفی از بابت ترک شغلش در جوانی نخواهد 
داش��ت، چون قطعا در همان س��نین جوانی 
می توانس��ت به رغم کناره گیری از شغلش در 
D. E. Shaw، ش��غل مناس��ب دیگری پیدا 
کن��د. اما بزوس به این نتیجه رس��یدکه عدم 
سرمایه گذاری در بازارِ روبه رشد کسب وکارهای 
آنالین، دقیقا همان اقدامی اس��ت که در ۸۰ 
سال آینده از بابتش افسوس خواهد خورد. )در 
آن زمان، نرخ رشد اینترنت به ۲۳۰۰ درصد در 

سال رسیده بود.(
 »می دانستم که حتی اگر شکست بخورم، 
ب��از هم پش��یمان نمی ش��وم، اما ای��ن را هم 
می دانس��تم تصمیمی که از بابتش پش��یمان 

می شدم، نیازمودن این فرصت بود.«
چارچوب کمینه س��ازی پشیمانی بزوس را 
درمورد خودتان پیاده کنید تا ببینید به انجام 

چه تصمیمی ترغیب  می شوید. 

3-در پی رشد تدریجی باشید
فکر می کنید چقدر زمان الزم اس��ت تا یک 
اس��تارتاپ نوپا به س��وددهی برسد؟ شش ماه؟ 
آمازون شش سال پس از راه اندازی به سوددهی 
رسید. حتی در آن زمان، سود آمازون از درآمِد 
بیش از یک بیلیون دالری شرکت، فقط حدود 
۵میلی��ون دالر بود. این مقدار س��وددهی طی 
شش سال خیلی قابل مالحظه نیست، اما این 
روند در برنامه کسب وکار بزوس که بر پایه رشد 
تدریجی طرح ریزی ش��ده ب��ود، کامال عادی به 
نظر می رسید. بزوس در واقع هیچ عجله ای برای 
س��وددهی باال نداشت، بلکه در تالش بود تا در 
عیِن پایین نگه داشتن قیمت ها درآمد شرکت را 
مجددا در فرآیندهای کاری سرمایه گذاری کند. 
این استراتژی موجب نارضایتی سرمایه گذاران 
در کوتاه م��دت ش��د، ام��ا زمانی که آم��ازون از 
عواقب ترکیدن »حباب دات-کام« جان س��الم 
به در برد و سوددهی ش��رکت رشدی صعودی 
به خود گرفت، اس��تراتژی بزوس توانست سود 

سرمایه گذاران را تأمین کند. 
۴- از بازاریابی دهان به دهان بهره ببرید

در آغ��از راه ان��دازی، آم��ازون ب��رای تأمین 
نیازه��ای بازاریاب��ی اش بودجه کافی نداش��ت. 
به عبارتی شناخته شدن شرکت، تنها به تبلیغات 

دهان به دهان بستگی داشت. 
 »اگر بتوانید تجربه ای عالی را برای مشتری 
رقم بزنید، مشتریان تان تجربه خود را با یکدیگر 
در میان خواهند گذاشت. تبلیغات شفاهی بسیار 

قدرتمندند.«
بازاریابی دهان به ده��ان از جمله مؤثرترین 
راهکارهای رشد هر کسب وکاری به شمار می رود 
و تنها راهکار موفقیت در این نوع بازاریابی، ارائه 
محصوالت یا خدمات باکیفیتی است که ارزش 
صحبت  کردن را داش��ته باش��ند. قطعا بخشی 
از این موفقیت، مس��تلزم ارتقای سطح کیفیت 

خدمات مشتری است. 

5- به یاد داشته باشید که  »مشتری« از 
همه چیز مهم تر است

احتم��اال جمله مع��روف »همیش��ه حق با 
مش��تری است« را زیاد ش��نیده اید، اما اهمیت 
فلسفه مشتری مداری در شرکت آمازون بسیار 
فرات��ر از این حرف هاس��ت. به عقی��ده بزوس، 
رضایت مشتری بر هر مسئله دیگری ارجحیت 
دارد و این باور، اس��اس مدل کسب وکار آمازون 

است: 
 »تنها چیزی که اهمیت دارد این اس��ت که 
به طرز وسواس گونه ای روی مشتری تمرکز شود. 
هدف مان این اس��ت که به مش��تری مدارترین 

کسب وکارِ روی زمین تبدیل شویم.«
بزوس از خدمات مش��تری به عنوان بارزترین 

مزیت رقابتی آمازون یاد می کند: 
 »تنها دلیلی که ما در این شش سال نسبت 
به س��ایر رقبای خود در حوزه کس��ب وکارهای 
اینترنتی عملکرد مطلوب تری داش��ته ایم، این 
است که درست مثل لیزر روی تجربه مشتری 

متمرکز شده ایم.«
تجربه مش��تری، به ویژه در کس��ب وکارهای 
آنالی��ن، از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. 
تبلیغ��ات زبان��ی با س��رعت خیلی زی��ادی در 
شبکه های اجتماعی می پیچد و رقبا تنها به اندازه 

یک کلیک با شما فاصله دارند. پس برای اینکه 
جای��گاه برند خود را حفظ کنید، درس��ت مثل 

لیزر باید روی رضایت مشتری متمرکز شوید. 

6-  دنبال راه�کاری بگردید که بتوانید 
پول کمتری از مشتری بگیرید

بعض��ی ش��رکت ها دائم��ا به دنب��ال بهانه ای 
می گردند تا پول بیش��تری از مشتری بگیرند. 
ب��رای مثال، فقط کافی اس��ت ب��ه هزینه های 
اضاف��ه ای ک��ه ش��رکت های هواپیمای��ی ی��ا 
نمایندگی ه��ای خ��ودرو روی قیمت تبلیغاتی 
محصول یا خدمات خود می کشند، فکر کنید. 
آمازون نیز قطعا می تواند قیمت ها را به بهانه های 
مختلف��ی باال ببرد، اما هرگز از این اس��تراتژی 
قیمت گذاری استقبال نکرده است، بلکه بزوس 
همواره ب��ه کارمندانش توصیه می کند به دنبال 
راهکارهای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 
بگردند تا شرکت بتواند از قیمت پیشنهادی به 

مشتریان، بکاهد. 
 »دو نوع شرکت وجود دارد: یکی شرکت هایی 
که قصد دارند پول بیشتری از مشتری بگیرند و 
دیگری شرکت هایی که تالش  می کنند مشتری 

پول کمتری بپردازد. ما از نوع دوم هستیم.«
درست است که به آسانی می توانید قیمت ها 
را بیش��تر کنید و درنتیجه درآمدتان را افزایش 
بدهید، اما چنین اقدامی  می تواند به نارضایتی 
مش��تریان تان منج��ر ش��ود و در درازمدت به 
کاه��ش درآمد بینجام��د. پس قب��ل از اینکه 
قیمت  ها را ب��اال ببرید، ابتدا مدل کس��ب وکار 
خود را به یک م��دل ارزان تر و بهره ورتر تبدیل 
کنید تا هم به هدف تان برس��ید و هم بتوانید از 
قیمت پرداختی مشتری بکاهید، این یعنی یک 

استراتژی بُرد- بُرد. 

7- همیشه نوآوری به خرج بدهید
به قول بزوس، »پیش��رفت نکردن، خطرناک 
است.« انسان های عادی از تغییر می هراسند، اما 
بزوس از سکون و درجا زدن بیشتر می ترسد و 
به س��بب همین روحیه که میل دارد پا را فراتر 
بگذارد، آمازون یک ش��رکت چاالک و همیشه 
درح��ال تکام��ل اس��ت. آم��ازون در آغاز فقط 
یک فروش��گاه اینترنتی کتاب بود، اما هرگز از 
گس��ترش حوزه های کاری خود دست نکشید. 
امروزه، تقریبا هرچیزی در آمازون یافت می شود 
و عالوه بر محصوالت ساخت خود آمازون، این 
ش��رکت از خدمات اینترنتی زی��ادی میزبانی 
می کند و حتی س��اکنان واش��نگتن می توانند 
خوارب��ار خریداری ش��ده خ��ود را جلوی منزل 

تحویل بگیرند. 

8- سرسخت ولی منعطف باشید
 »برای نوآوری، باید هم زمان هم سرسخت و 

هم منعطف باشید.«
بزوس از آن دس��ته افرادی است که از ارزش 
پارادوکس های مفید به خوبی آگاه است. احتماال 
ب��ا خودتان می گویید: »مگر می ش��ود هم زمان 
هم سرس��خت ب��ود و هم منعط��ف؟! « جالب 
است بدانید که دقیقا همین پارادوکس عجیب 
از خصوصیات آمازون اس��ت. بزوس در توضیح 
این پارادوکس می گوید: »اگر سرسخت نباشید، 
خیلی زود دست از آزمون   وخطا خواهید کشید 

و اگر منعطف نباشید، تالش تان بیهوده و بی ثمر 
خواهد بود و نمی توانید برای حل مشکل تان، به 

راه حل متفاوتی بیندیشید.«
سرس��ختی و انعطاف پذی��ری دو خصوصیت 
باارزش محس��وب می شوند. درس��ت مثل هر 
موض��وع دیگری در زندگی، فقط کافی اس��ت 

میانه رو باشید. 

۹- واقع گرایانه به مسائل نگاه کنید
بس��یاری از کارآفرینان نوپ��ا انتظار دارند که 
یک شبه و فقط با اندکی تالش به موفقیت های 
آنچنانی برسند، غافل از اینکه چنین طرز فکری 
مایه سرخوردگی و ناامیدِی بی پایان خواهد شد. 
بزوس معتقد است که واقع گرایی از بار فشارهای 

وارده به کارآفرینان، می کاهد. 
 »خیلی مهم اس��ت ک��ه کارآفرینان بتوانند 
واقع گرا باشند. اگر از همان روز اولی که مشغول 
تدوین ط��رح کس��ب وکار خود هس��تید، باور 
داشته باشید که به احتمال ۷۰درصد شکست 
می خوری��د، آن وقت فش��ار کمتری احس��اس 

خواهید کرد.«

10- از ویژگی ه�ای مثب�ت رقبای خود 
تقلید کنید

خیلی عالی اس��ت که منحصربه فرد باش��ید 
و  دنب��ال راهکارهای بدیع و ابت��کاری بگردید، 
اما گاهی نیز می توانی��د خالقیت تان را درمورد 

راهکارهای موجود به کار ببندید. 
 »م��ا به رقبای خ��ود چش��م می دوزیم و از 
عملکردشان درس می گیریم، یعنی هرآنچه را 
که برای مشتریان ش��ان انج��ام می دهند، رصد 
می کنیم و تا جایی که از دس��ت مان س��اخته 

است، از همان ها تقلید می کنیم.«
چشم تان را بر رقبای خود نبندید، شاید نکته 
مثبتی در عملکردش��ان وجود داشته باشد که 

بتوانید از آن الگو بگیرید. 

11- محصول�ی تولید کنی�د که نیازهای 
اساسی مشتریان تان را برطرف کند

فک��ر می کنید چط��ور می توانی��د محصولی 
بس��ازید که بی دردسر فروخته ش��ود؟ راه حل 
این اس��ت که ابت��دا بفهمید مش��تریان تان به 
»چه محصولی با چ��ه ویژگی هایی« نیاز دارند. 
س��پس باید تالش کنید محصولی بسازید که 
نیاز مش��تریان تان را برطرف کن��د. این ترفند 
دقیقا هم��ان اس��تراتژی آم��ازون در تضمین 
فروش اس��ت که باره��ا در تولی��د محصوالت 
اختصاصی خود، به ویژه درخصوص کتاب خوان 
الکترونیکی کیندل، به کار گرفته اس��ت. بزوس 
در این باره می گوید: »دو راهکار برای گسترش 
یک کسب وکار وجود دارد: یکی اینکه به دنبال 
محصوالت یا خدماتی باش��ید که خیلی خوب 
از پس ش��ان برمی آیید و از مهارت هایتان بهره 
بجویید؛ دیگری اینکه ببینید مش��تریان تان به 
چه چی��زی نیاز دارند و س��پس وارونه حرکت 
کنی��د، یعنی حتی اگر الزم ش��د، در راس��تای 
نیازه��ای مش��تریان تان، مهارت های  تأمی��ن 

جدیدی یاد بگیرید.«
در س��ال ۲۰۰۶، آم��ازون صرفا به عنوان یک 
خرده فروش��ی آنالین ش��ناخته می شد و هنوز 
خبری از س��اخت لوازم الکترونیک��ی نبود. اما 

بزوس تش��خیص داد ک��ه مش��تریان آمازون 
به وس��یله ای نیاز دارند ک��ه بتوانند کتاب های 
الکترونیکِی خریداری شده از وب سایت را در آن 
بخوانند و همین شد که بزوس به عقب  برگشت 
تا این نیاز مشتریانش را برطرف کند. زمانی که 
نخستین نسل کتاب خوان های کیندل در نوامبر 
۲۰۰۷ به بازار عرضه ش��د، تمامی کیندل های 
تولیدش��ده در عرض ش��ش س��اعت به فروش 
رفت. تا به امروز نی��ز در گروه کتاب خوان های 
الکترونیکی، کیندل برند پیشتاز است. آمازون 
در نوامبر ۲۰۱۱ اعالم کرد که هفته ای بیش از 

یک میلیون کیندل می فروشد. 
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ایده هایتان را به خوبی درک نمی کنند

وقت��ی از ایده ای صحبت می کنی��د که قرار 
است جهانی شود، خیلی هم عجیب نیست که 
عده زیادی متوجه منظورتان نش��وند. در واقع، 
هرچه ایده نوآورانه تری داش��ته باشید، احتمال 
اینک��ه دیگ��ران منظورتان را درس��ت متوجه 
نشوند، بیشتر اس��ت. بزوس هرگز از این قبیل 
کژفهمی ها نمی هراسد و تجربه های بسیاری را 
نیز در این زمینه پشت س��ر گذاشته است. در 
آمازون، هیچ ایده مفیدی به خاطر ترس از عدم 
استقبال مشتری کنار گذاشته نمی شود. به گفته 
بزوس، آمازون روی ایده های تازه ای که خیلی ها 
باورش ندارند، با جدیت کار می کند و مطمئن 
است که روزی نظر همین دیرباورها را نیز تغییر 

خواهد داد. 

13- در اس�تخدام کارمن�دان جدی�د 
وسواس به خرج بدهید

یکی از ارزش های کلیدی آمازون در استخدام 
کارمن��دان جدید این اس��ت که فق��ط و فقط 
کسانی را استخدام می کند که حداکثر تطابق را 
با نیازهای شغلی جایگاه موردنظر داشته باشند. 
 »ترجی��ح می دهم با ۵۰ نفر مصاحبه کنم و 
کسی را استخدام نکنم، تا اینکه شخص ناواردی 

را استخدام کنم.«
ب��زوس درم��ورد کارمندان��ی که اس��تخدام 
می کند، وس��واس بس��یاری به خ��رج می دهد، 
چراک��ه معتق��د اس��ت فرهنگ س��ازمانی واال 
به ط��ور طبیعی از کارمندانی که به اس��تخدام 
ش��رکت درمی آیند، ریش��ه می  گیرد. در آوریل 
۲۰۱۲، آمازون موفق شد حدود ۵۶ هزار نفر از 
برجسته ترین و بااستعدادترین کارمندان جهان 

را استخدام کند. 

1۴- در پِی منافع درازمدت باشید
بس��یاری از مردم معتقدند ک��ه باید در زمان 
حال زندگی کرد، اما بزوس ادعا می کند که »من 
از این دسته افراد نیس��تم.« و به مردم این گونه 
توصیه می کن��د: »به زمان زی��ادی که پیش ِرو 
دارید، بیندیشید و طوری برای آینده برنامه ریزی 
کنید که درنهایت، رضایت خاطرتان تأمین شود.«

آمازون از آن دس��ته ش��رکت هایی به ش��مار 
می رود که حاضر است سود تضمین شده امروز را 
به خاطر دستیابی به سود باالتر در آینده، فدا کند. 
بزوس می گوی��د: »ما گاهی بعضی از تصمیمات 
را ارزیاب��ی می کنیم و متوجه می ش��ویم که در 
کوتاه مدت موجب کاهش فروش خواهند ش��د، 
اما در هر صورت انجام ش��ان می دهیم.« و علت 

را چنین توضیح می دهد: 
 »هروقت محاس��بات ریاضی نشان می دهند 
ک��ه کاهش قیمت ه��ا موجب س��وددهی کمتر 
خواهد ش��د، این پیش بینی قطعا درمورد چند 
ماه آینده یا همین امسال درست است، اما شاید 
درمورد ۱۰س��ال آینده، یعن��ی زمانی که دفعات 
خرید مشتری از ش��ما افزایش می یابد، چندان 
هم معتبر نباش��د و زمینه س��از ارتقای رضایت 

مشتریان تان شود.«
بزوس ترجیح می دهد که قیمت ها را پایین نگه 

دارد تا مشتریانش دوباره از آمازون خرید کنند. 

15- تاریخ ساز شوید
 »من هنوز به پایان ماجرا نرسیده ام.

بسیاری از ما تصور می کنیم که بزوس اکنون 
در اوج دس��تاوردهای کارآفرینی است، اما خود 
بزوس بر این باور اس��ت که هنوز مس��یر زیادی 
ت��ا پایان در پی��ش دارد و همچنان برای تبدیل 
آمازون به یک شرکت پایا و ماندگار، باید تالش 
کند. به عقیده ب��زوس،  »به طورکلی اینترنت و 
به طورخاص آمازون، هنوز در اول راه قرار دارند.« 
بزوس در تالش اس��ت تا کس��ب وکار ماندگاری 
در تاریخ رقم بزند. ش��ما نیز اگر به دنبال چنین 
موفقیتی هس��تید، باید تمام س��عی تان را به کار 

بگیرید. 
 »سخت بکوش��ید، خوش باش��ید و تاریخ  را 

بسازید.«
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خاطره انگیزترین سفرم با اسنپرازهای موفقیت آمازون از زبان جف بزوس

آخر یه هفته دل انگیز بهاری، از اون معدود روزای بدون 
دود و زیبای تهران، قصد کردم برم سمت لواسون و گشت 
و گذاری توی طبیعت بکنم و بعدش تو یکی از کافی شاپ های 
اونجا آروم بگیرم و کتابی رو که در دس��ت داشتم، مطالعه 
کنم. این روزا کتاب های خوبی از کارآفرین های برتر جهان 
به دستم می رسه که واقعاً خوندنشون یه تمرکز باال و محیط 
آروم می خ��واد ت��ا آدم مثل یه ج��ارو برقی، کلمه به کلمه 
اون��ا رو ببلعه و هضم کنه. نگاه��ی به کتابم کردم؛ »کفش 
باز«، خاطرات بنیانگذار نایک. اهدایی جمعی از دوس��تانم. 
نثر زیبایی داره و داس��تان روان و گیرا. خودمو آماده کردم 
و طبق معمول این روزام رفتم س��راغ موبایلم که از طریق 
اسنپ یا تپسی یه ماشین کرایه کنم به مقصد لواسون. طبق 
عادت رفتم سراغ اسنپ. اصالً نمیدونم که این به خاطر اول 
به بازار اومدنشه یا چیز دیگه، شایدم چون زودتر دانلودش 
ک��ردم، اول اونو می بینم! نمی دونم هر چی بود هر دوی این 
اپلیکیشن ها برام جذابیت خودشون رو دارن و از استفاده هر 
دو ل��ذت می برم. یه لحظه به این فکر رفتم که چقدر اینها 
زندگی رو برامون آس��ون کردن. دایره انتخاب وسیع تری به 
ما دادن و ما رو از چک و چونه زدن های انتهای خط نجات 
دادن و دیگه نداشتن اشتراک و گذری بودن مسافر و بی حال 
و بداخالق بودن رزروشن ها مشکلی تلقی نمیشه و هر جا که 

اینترنت بهت برسه، یه ماشن هم بهت می رسه. 
خب هم��ه اینها یعنی تکنولوژی، یعن��ی راحتی، یعنی 
برطرف ک��ردن نیازهای معمولی و روزمره که طبیعتا جزو 
ذات هر اس��تارتاپ موفقی��ه. موقعیت مب��دا و مقصدم رو 
مشخص کردم و خب گزینه های نوع ماشین رو هم بررسی 
کردم؛ اقتصادی، لوکس، بانوان یا حتی پیک مرسوله بر. . . 
البته همه گزینه ها فعال نبود ولی نشون از پیشرفت های آتی 
داشت و این یعنی راحتی روی راحتی و ایجاد مزیت رقابتی. 
لحظه ای بعد یه راننده جوون به درخواس��تم پاسخ داد و 
منتظر شدم. البته راستش از اینکه نمی دونستم راننده تا من 
چقدر فاصله داره یا حدودا چند دقیقه بعد به من می رسه، 
ناراحت بودم. با خودم گفتم شاید بد نباشه این رو با اسنپ 
در میون بذارم اما حدس می زدم اونا خودشون به این ضعف 
واقفند چون هر چی باشه اونا اوبر )Uber( رو کپی کردن و 
انصافاً کم نقص هم این کار رو کردن. اما تو اوبر این ویژگی ها 
خیلی مهم و ضروریه که مسافر و راننده بدونن که چقدر از 
هم فاصله دارن. ضعف خطوط اینترنتی ما هم که همیشه 
مزیدی بر علته چون من ماشین این جوون رو می دیدم که 
روی نقشه از یه نقطه به نقطه دیگری می پره؛ درست مثل 
اینکه هلیکوپتر درخواس��ت کرده باشی! کی می دونه شاید 

چند سال دیگه اونم به بازار بیاد! 
ناچارا منتظر شدم تا راننده تماس بگیره. همینم شد اما 
تا گوشی رو برداشتم مکثی کرد و قطع کرد! تعجب کردم. 
بالفاصله بهش زنگ زدم دیدم دوباره برداشت و سریع قطع 
کرد. نخس��تین بار بود که یه راننده داش��ت باهام شوخی 
می کرد. نمیدونستم باید چیکار کنم که یهو پیامکی از طرف 
راننده اومد که می گفت ناشنواست و محل دقیقم رو بهتره 
به��ش پیامک کنم. باالخره همدیگر رو پیدا کردیم و راهی 
شدیم. راس��تش جا خورده بودم و ته دلم خیلی خوشحال 
بودم. تو ذهنم، همه مزیت هایی که برای این اپلیکیش��ن ها 
بر ش��مرده بودم یه دفعه رنگ باخ��ت و مزیت جدیدی رو 
جلوی چش��مام می دی��دم که بهش فکر هم نک��رده بودم. 
راننده ناش��نوای من یه برگه روبه روش چس��بونده بود که 
اعالم می کرد ناشنواست و اگه خواسته ای دارم باید با اشاره 
بهش منتقل کنم. اما واقعاً نیازی به اینم نبود چون اون روی 
نقشه دقیقا می دونست باید کجا بره و نقص فیزیکیش اصاًل 
براش نقص تلقی نمی شد. پیش خودم گفتم اگه این بنده 
خدا می خواست مثل قدیما توی خیابون رانندگی کنه دو راه 
بیشتر نداشت؛ یا تاکسی گذری بشه که اصالً با ناشنواییش 
امکان پذیر نبود یا راننده آژانس، که اونم دردسرهای ارتباطی 
با مشتری رو از بین نمی برد. اما حاال به لطف این تکنولوژی 
برتر می تونست جزیی از راننده های معمول بیرون باشه. چه 

مزیت استثنایی! 
به خودم که تو این عصر زندگی می کنم، بالیدم و به اسنپ 
و همه استارتاپ هایی که برای چنین آسایش شگرفی قدم 
به میدون گذاش��تن، آفرین گفتم. اونا خواسته و ناخواسته 
مس��ئولیت اجتماعی بزرگی رو ب��دوش گرفتن و انصافاً تو 
این مس��یر بسیار درخشان ظاهر شدن. ذوق خوندن کتابم 
پس از این س��فر خوب که بیش��تر از همه سفرهایی که با 
اپلیکیشن های مربوطه داشتم، بهم انگیزه داد و منو از گشت 
و گ��ذار تو طبیعت منصرف کرد. عوض��ش جایی که پیاده 
شدم و درس��ت روبه روم یه کافه نان شیک دیدم انگار تازه 
افتتاح ش��ده بود. با خودم گفتم عجب! کافه و نان. بوی نان 
تازه فرانس��وی و قهوه؛ حس تلفیق این دو بوی اس��تثنایی 
منو از خودم بیخود کرد. رفتم داخل و س��اعت ها نشس��تم 
و خاطرات بنیانگذار نایک رو مرور کردم. یه گوشه ذهنم با 
هر رفت و آمد پرسنل اون کافه نان معطوف به این انتظار بود 
که االن میان و می گن یا باید سفارش بیشتری بذارم یا بلند 
شم و جا رو برای بقیه خالی کنم. آخه تو همه رستوران ها و 
کافی شاپ های تهرون یه محدودیت زمانی نشستن نانوشته، 
بعضی وقت ها هم نوش��ته باعث می ش��ه حتی یه فصل از 
کتاب رو هم نتونی مرور کنی. البته من همیشه از یه ترفند 
ساده ولی هزینه بر برای تموم کردن فصول کتابم تو اینجور 
رستوران ها و کافی شاپ ها استفاده می کنم؛ ساده است قهوه 
رو قهوه س��فارش میدم! چون ت��ا وقتی پول خرج می کنی 
بلندت نمی کنن.  اما با کمال تعجب این اتفاق رایج توی اون 
کافه نان نیفتاد و من با آرامش��ی مثال زدنی و تا جایی که 
خواس��تم نشستم و خوندم و فکر کردم. آره به اون لحظاتم 
فکر کردم؛ یه اپلیکیشن راهگشا، یه راننده خوب، یه کتاب 
استثنایی و یه جای دنج و با کیفیت که توش نگاه چپ چپی 

نبود. . . عجب روزی! 

نگاه

دکتر علی رودگر



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی شنبه14
28 مرداد 1396

شماره 859



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
شنبه
28 مرداد 1396

شماره 859

اخبار

تبریز – ماهان فالح- نشس��ت مش��ترک مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با حضور 
فرماندار شهرس��تان کلیبر، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیران بنیاد 
مسکن شهرستانها و روسای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها 
در محل فرمانداری شهرستان کلیبر برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
آذربایجان شرقی، در ابتدای این نشست مهندس خدابخش فرماندار 
شهرستان کلیبر بعنوان میزبان این نشست ضمن عرض خیرمقدم 
و تقدیر از اقدامات بنیاد مسکن در شهرستان ابراز امیدواری نمود که 
حضور مدیرکل بنیاد مسکن و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان منش��اء خیر و برکت بیشتر برای شهرس��تان می باشد و 
امیدوارم با تعامل و همراهی فی مابین شاهد تحقق اهداف مجموعه 
بنیاد مسکن و منابع طبیعی در شهرستان باشیم و بتوانیم خدمات 
اساسی را برای مردم شهرستان ارائه دهیم. فرماندار شهرستان اظهار 
داشت: خدمات بسیار ارزنده بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان 

برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تثبیت جمعیت در 
روستاها و ساماندهی و رفع مشکالت روستائیان شده است. در ادامه 
مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ضمن 
تشکر از فرماندار شهرستان به خاطر میزبانی خوبشان و با بیان اینکه 
تملک اراضی و اخذ سند یک اقدام راهبردی برای توسعه روستایی 
است، اعالم کرد: روند تملک اراضی ملی و اخذ سند در روستاهای 
همه شهرستانها در سالهای گذشته بخوبی انجام شده و همچنان 

تداوم دارد. وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در بخش های صدور 
اس��ناد مالکیت، اجرای طرح های مقاوم سازی و طرح های هادی 
روستایی و بویژه واگذاری اراضی و زمین روستایی با هماهنگی منابع 
طبیعی گام های بلندی برای دستیابی به توسعه گردشگری استان 
انجام شده است. سپس نامدار، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
استان با تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری مهندس حافظ باباپور، 
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و همکاران ایشان با منابع طبیعی، 
بیان نمود: اینجانب و همکارانم آمادگی همکاری با بنیاد مس��کن 
جهت خدمت به روستاییان در استان آذربایجان شرقی را داریم و 
در بحث واگذاری و صدور اس��ناد زمین های تملک شده مساعدت 
الزم صورت خواهد گرفت. وی یادآورش��د: امیدواریم با این جلسه 
هم اندیشی گام مثبت و موثری که از طرف بنیاد مسکن و منابع 
طبیعی صورت گرفته است موانع موجود را در راستای محرومیت 
زدایی روستاها برداشته شود. الزم به ذکر است در پایان این مراسم 
با اعطای لوح س��پاس از تعدادی از همکاران منابع طبیعی و بنیاد 

استان تقدیر و تشکر گردید.

اه�واز - ش�بنم قجاوند - تولی��د 15 فیلم کوتاه آموزش��ی در 
زمینه مدیریت مصرف برق در ش��رکت توزیع برق خوزستان با هدف  
آشنا سازی مشترکین برق استان انجام شد. کامران حدادی، مدیر روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان این مطلب گفت: 
این فیلم ها در قالب موش��ن گرافیک و با بهره گیری از تکنیک های 
انیمیشن برای تاثیرگذاری بیشتر ساخته شده اند. وی پیام های مندرج 
در فیلم ها های مذکور را برگرفته از مباحث فنی مدیریت مصرف برق 
عنوان و تصریح کرد: تالش ش��ده اس��ت این پیام ها با مضامینی که 
دارای ویژگی نمایش��ی هستند، ارائه گردد تا تاثیر کاربردی در حوزه 

مدیریت مصرف برق داش��ته باشند. حدادی افزود: پیک سایی، لوازم 
پرمصرف برقی، اصالح روش��نایی، آشنایی با المپ ال ای دی، بازتاب    
فعالیت های شرکت توزیع برق خوزستان  و پایدارسازی شبکه های 
برق استان از جمله موضوعات مختلف مدیریت مصرف برق می باشند 
که در این فیلم ها به آن ها پرداخته ش��ده است. مدیر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 
6 قس��مت از این فیلم ها با زمان 60 تا 120 ثانیه تولید ش��ده و در 
فضای مجازی انتشار یافته اند، تصریح کرد: ساخت  فیلم های آموزشی 
مدیریت مصرف برق با این مضامین و در قالب موشن گرافیک، برای 

نخستین بار است که انجام می شود و امیدواریم تا پایان تابستان امسال 
و با ساخت همه قسمت های مورد نظر، اثرات مثبتی در کاهش پیک 
بار استان داشته باشند. وی ترویج مدیریت مصرف برق را کم هزینه 
ترین راه موجود در کشور برای کاهش روند رو به رشد تقاضا در صنعت 
برق دانست و تاکید کرد: هر یک درصد افزایش پیک بار در کشور، 20 
تا 30 هزار میلیارد ریال هزینه بر اقتصاد ملی تحمیل می کند حال آن 
که هزینه تولید برنامه هایی در خصوص مدیریت مصرف که می تواند 
اثرات تعیین کننده در جلوگیری از افزایش پیک بار داشته باشد، در 

مقایسه رقم بسیار کم تری است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به خشکسالی های 
چندین س��اله منطقه و همچنین جهت اطالع رسانی و آگاه سازی در 
این خصوص جلس��ه ای با حضور مدیر امور منابع آب میناب و رئیس 
دادگستری شهرستان س��یریک در محل دفتر دادگستری با موضوع 
خشکس��الی و طرح احیا و تعادل بخش��ی منابع آب برگ��زار گردید.    
مهندس زارعی مدیرامور منابع آب شهرس��تان میناب در این نشست 
مسایل و مشکالت کم آبی منطقه را تشریح نموده و به توضیح طرح احیاء 
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین طرح وزارت نیرو 
در راستای حفظ منابع آبی پرداخت.  وی با اشاره به محدودیت منابع 
آبی دشتها و لزوم کنترل مصارف آب  افزود: جلوگیری از حفر چاههای 

غیرمجاز جدید و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز حفر 
شده یکی از برنامه های اصلی امور آب می باشد. مصطفی زارعی اظهار 

داشت : با توجه به اینکه مصرف عمده آب در کشور در بخش کشاورزی 
است کنترل مصرف در این بخش می تواند نقش مهمی درصرفه جویی 
منابع آب داشته باشد که به همین منظور باید کلیه چاههای کشاورزی 
به کنتورهای هوش��مند مجهز شوند واز برداش��ت های غیرمجاز آب 
توس��ط چاههای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید. در پایان این جلسه 
مقرر گردید امورآب پرونده های متخلفین بخش آب از جمله حفاری 
های غیرمجاز ، اضافه برداش��ت آب و تصرفات رودخانه را با جدیت و 
 حساس��یت ویژه ای پیگیری نموده و در این مس��یر در صورت نیاز از 
مساعدت ها و رهنمودهای ریاست محترم دادگستری شهرستان بهره 

بگیرند.

اصفهان – قاسم اسد - برای نخستین بار پروژه پوشش 
نانو کامپوزیت پیشرفته در 3 محدوده خط 32 اینچ مارون-
اصفهان اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط 
لول��ه و مخابرات نفت ای��ران � منطقه اصفه��ان، مهندس 
رحم��ت اهلل مصباح سرپرس��ت واحد مهندس��ی حفاظت 
از خوردگ��ی با اعالم خبر فوق گفت: برای نخس��تین بار با 
استفاده از رزین اپوکسی تولید شده در یکی از شرکت های 
دانش بنیان مستقر در استان اصفهان ضریب ایمنی خطوط 
انتقال مواد نفتی ارتقا یافت. وی ادامه داد: این نوع پوشش 
با دارا بودن خواص مکانیکی باال بر اس��اس اس��تانداردهای 

IGS016 و ASME PCC2 در کیلومت��ر 410 خ��ط 
لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان در محدوده روستای 

اصغر آباد اجرا ش��د. وی افزود: این پوش��ش در برابر اشعه 
فرابنف��ش ی��وی وی، اثرات گرما، گرد و غب��ار کاماًل مقاوم 
ب��وده و هی��چ گونه افت خواصی را در پی نخواهد داش��ت. 
مهندس مصباح در خصوص اجرای این پوشش گفت: پیش 
از این در ایمن س��ازی خط��وط دارای خوردگی از نیم لوله 
)هافس��ل( و یا پوشش های رزین پولیستر استفاده می شد 
که روش جدید عالوه بر اس��تحکام باال از نظر صرفه جویی 
در هزین��ه ها نیز حائز اهمیت اس��ت. به گفته مصباح قباًل 
کارایی پوش��ش نانو کامپوزیت پیشرفته در خطوط انتقال 

گاز مورد تایید قرار گرفته است

س�اری - دهقان - امس��ال به پاسداشت سال اقتصاد مقاومتی- 
تولید و اش��تغال یک��ی از برنامه های اداره رواب��ط عمومی و آموزش 
همگانی را بازدید میدانی از امور آب و فاضالب روستایی شهرستانهای 
اس��تان مازندارن در دستور کار قرار دادیم تا ضمن بازدید از چگونگی 
مراحل اجرایی پروژه های آبرس��انی و روند خدمات رس��انی به اهالی 
روستاهای استان، اطالع رسانی مناسبی به مردم داشته باشیم لذا برای 
شروع با دعوت مدیر امور آب و فاضالب روستایی قائمشهر و سیمرغ 
به این اداره رفتیم و ضمن نشستی در خصوص تعداد و مراحل اجرایی 
پروژه های آبرسانی روستایی در این شهرستانها ، برنامه ها و گزارشهای 
خبری ارسالی رابط روابط عمومی و ارائه راهکارهای عملی برای تعامل 
بیشتر و مطلوبتر تبیین و تشریح شد . در حال حاضر مدیریت امور آب 
و فاضالب روس��تایی شهرستان قائمشهر و سیمرغ به عهده مهندس 
مصطفی زمانی از مدیران جوان، فعال و خوش فکر است و بسیاری از 
مردم روستاهای این دو شهرستان از خدمات رسانی وی و همکاران این 

اداره رضایت دارند و هراز چندگاهی با ارسال لوح و بنر تقدیر و تشکر 
از مدیریت این امور قدردانی می کنند. در حاشیه این بازدید مهندس 
زمانی با اش��اره به تحت پوشش بودن بیش از 105 روستا با 28 هزار 
مشترک و جمعیتی ثابت بالغ بر 111 هزار و 500 نفر عالوه بر جمعیت 
شناور اظهار داشت: آب شرب مورد نیاز روستاهای این دو شهرستان از 
47 حلقه چاه و بخشی نیز خرید آب از آبفای شهری تامین می شود. 
وی افزود: در دولت تدبیر و امید  25پروژه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد 

و 500 میلی��ون تومان و بهره مندی 48 هزار نفر اهالی 72روس��تا از 
نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به بهره برداری رسید و در حال 
حاضر 6 پروژه در دس��ت اجراست. مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
شهرستان قائمشهر و سیمرغ تصریح کرد: این امور ضمن تسریع در 
اجرای پروژه های آبرسانی روستایی بر کیفیت آب حساسیت ویژه ای 
دارد و با برخورداری از یک واحد آزمایش��گاه میکروبی و شیمیایی به 
طور مداوم آب ش��رب تمامی روستاهای تحت پوشش شهرستانهای 
قائمشهر ، سیمرغ،جویبار،سوادکوه شمالی و س��وادکوه مرکزی را از 
ش��بکه توزیع ،چاه ،چش��مه و مخازن مورد پایش قرار می دهد و در 
این آزمایشگاهها انجام آزمونهای میکروبی و شیمیایی، ساخت محیط 
کش��ت،برنامه مانور شیر تخلیه و شستشوی مخازن، نمونه برداری و 
کلر سنجی ،نظارت از ایستگاههای آبرسانی با آزمایشگاه سیار همچنین 
ثبت مشخصات چاهها و چشمه ها و ایستگاههای پمپاژ،انجام آزمونهای 

میکروبی و شیمیایی از نمونه های برون سازمانی و.... انجام می شود.

 نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی

ساخت 15 عنوان فیلم کوتاه آموزشی مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع برق خوزستان

نشست مشترک امور منابع آب شهرستان میناب با مسئولین قضایی سیریک

استفاده از پوشش نانو کامپوزیت پیشرفته در خطوط لوله منطقه اصفهان

بهره مندی 48 هزار نفر اهالی روستاهای قائمشهر و سیمرغ از آب شرب سالم در دولت امید

تبریز - لیال پاش�ائی- رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاض��الب روس��تایی اس��تان آذربایجان ش��رقی از افتتاح 89 
پروژه آبرسانی روس��تایی در هفته دولت امسال خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
روستائی آذربایجان شرقی، مهندس صمدنژاد با اعالم این خبر افزود: 
این پروژه ها ش��امل توسعه و بازسازی ش��بکه و تاسیسات آبرسانی 
روس��تایی ، مخازن ، احداث جایگاه و نصب دستگاه آب شیرین کن 

 و احداث تصفیه خانه فاضالب در شهرس��تانهای آذرش��هر ، اسکو ، 
 جلفا ، خداآفرین ، ملکان ، تبریز ، شبستر ، عجب شیر ، مراغه ، مرند ، 
میانه ، ورزقان ، هشترود ، بستان آباد ، هوراند ، اهر ، چاراویماق ، سراب 
و هریس می باشد. مهندس صمدنژاد تصریح کرد: اعتبار هزینه شده 
برای این پروژه ها بالغ بر 371079 میلیون ریال می باشد که در هفته 
دولت امسال به بهره برداری می رسند و 89 روستا از آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بازدید از مناطق سیل زده استان 
گلستان بر اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری تاکید کردند. به 
دنبال بارش با شدت و مقدار باال در روز  پنجشنبه و جمعه مورخ  و 
20و1396/5/19 در مرکز و شرق استان )مناطقی از حوزه گرگانرود 
و حوزه اترک( نظیر زیر حوزه های وطن شهرس��تان آزادشهر و زیر 

حوزه محمد آباد از شهرستان علی آباد، زیر حوزه زرین گل شهرستان 
علی آباد، قورچای شهرس��تان رامیان، چهل چای مینودش��ت، چپر 
قویمه، آق بند، غنچه حس��ن، بزدره، کالله وقوع س��یالب را در این 
مناطق س��بب شده است. بروز سیل خساراتی به جاده های اصلی و 
فرعی، اراضی زراعی، ابنیه های فنی، تاسیسات انتقال آب و.... را سبب 
ش��د. بر اساس بررسی های صورت گرفته از مناطق سیل زده شروع 

بارش در اکثر مناطق در بعد از ظهر ش��روع شده و در مدت کوتاهی 
منجر به  بروز س��یالب و وارد ش��دن خسارات شده است.محمد باقر 
نوبخت به همراه استاندار گلستان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان و جمعی از مدیران اس��تانی ضمن بازدید از مناطق سیل زده 
اس��تان گلستان بر اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری و بسیج 
همه امکانات برای رسیدگی  بهتر و سریعتر به سیل زدگان تاکید کردند.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد

افتتاح 89 پروژه آبرسانی روستایی در آذربایجان شرقی

تاکید معاون رئیس جمهور بر اجرای پروژه های آبخیزداری گلستان

38 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه های اضطراری آبخیزداری گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان گلستان با حضور دکتر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر صادقلو استاندار 
گلس��تان گفت: در حال حاضر 38 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های فوری و اضطراری مدیریت س��یالب آبخیزداری مورد نیاز 
است که در صورت تخصیص آن به صورت قابل مالحظه ای در کاهش خسارت سیل تاثیر گذار است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، مهندس ابوطالب قزل سفلو با اشاره به عملکرد مثبت پروژه های آبخیزداری در کاهش 
خس��ارات ناش��ی از سیل که در بازدید های میدانی معاون رئیس جمهور و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و توسعه و اجرای اقدامات آبخیزداری را ضروری عنوان کرد.وی ادامه داد: 
خسارت وارده به پروژه ها و تاسیسات منابع طبیعی اعم از جاده های جنگلی و ساختمان های طرح های جنگلداری حدود 3 میلیارد 

تومان برآورد شده است.

معاون وزیر جهاد ورئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری در گلستان:
 مهمترین اقدام زیربنایی مسئله آبخیزداری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دکتر خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداري 
کشور که با هدف بررسی نقاط حادثه دیده از سیل به گلستان سفر کرده است، دردیدار با استاندار گلستان ضمن بیان نامساعد بودن  
وضعیت سفره های آب زیرزمینی اظهار کرد: مهمترین چالش کشور در زمینه محیط زیست بیالن منفی آب های زیرزمینی است 
و در این راس��تا مهمترین اقدام زیربنایی مس��ئله آبخیزداری است.دکتر خداکرم جاللی شدت بارش ها را نشان دهنده تغییر اقلیم 
جغرافیایی دانست و افزود: ماحصل تغییرات اقلیمی در کشور کمبود آب شیرین و بیابان زایی خواهد بود.وی افزود: 100 میلیون هکتار 
از زمین های کشور نیازمند آبخیزداری است که تا به امروز 26 میلیون هکتار آن اجرایی شده و باید روند آبخیزداری در کشور تسریع 
شود و در این راستا حتی خیرین نیز در استان های هرمزگان و فارس فعال شده اند.وی با تاکید بر اهمیت استراحت جنگل ها و توقف 
بهره برداری، خاطر نشان کرد: تا کنون 30 درصد پروانه های بهره برداری از جنگل ها متوقف شده است و تا پایان سال جاری تمامی 
پروانه های بهره برداری از جنگل های خطه شمال متوقف خواهد شد.در دیدار استاندار گلستان با دکتر خداکرم جاللی معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداري کشور، ایشان با بیان اینکه طرح مدیریت جامع سیل در گلستان تدوین 
و ارائه شد، اظهار کرد: با توجه به تکرار سیل در گلستان، آبخیز داری و توجه به بستر رودخانه ها در مدیریت سیل بسیار پراهمیت 
است.دکتر حسن صادقلوتصریح کرد: باید در کالن کشور تنفسی برای جنگل ها ایجاد شود و بهره برداری از جنگل ها به صفر برسد و 
بهره برداران هرچه سریعتر از جنگل ها خارج شوند.در این دیدار استاندار گلستان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در بین مردم جهت 
حفظ و صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی، افزود: کمبود درختان به طغیان رودخانه ها دامن می زند و ما برای پیشگیری از حوادث 

نیاز به تحولی در رفتارهای اجتماعی داریم.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین:
نقش خبرنگاران در تصمیم گیری درست مدیران قابل توجه است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
قزوین گفت: رسالت خبرنگاران بسیار پیچیده، حساس و تاثیرگذار است و با انتقاد سازنده و 
بموقع می توانند در تصمیم گیری صحیح و اصولی مدیران نقش آفرین باشند.  به گزارش 
روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ، سید محمدعلی قاسمی مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به همراه کریم مراحمی معاون توسعه مدیریت و منابع 
این اداره کل با حضور در خبرگزاری ایرنا و مهر استان قزوین فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک 
گفت. سید محمدعلی قاسمی اظهارداشت: در عصری که شاهد تنوع و گسترش روزافزون رسانه ها، شبکه های اجتماعی، خبرگزاری 
ها هستیم و سرعت انتشار اخبار فوق العاده افزایش یافته است ، رقابت فشرده تر و حساسیت و پیچیدگی کار نیز بیشتر شده است. وی 
اظهار داشت: بدون شک رسانه های مجازی در این فضا گوی سبقت را از سایر مراکز اطالع رسانی ربوده اند و خبرگزاری ها به عنوان 
مرجع تولید خبر باید با توجه به ضرورت و فوریت انتشار خبرها ، آمادگی بیشتری داشته باشند . مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
قزوین تصریح کرد: در عرصه رسانه ، اخالق مداری باید به عنوان یک اصل همواره مورد توجه باشد که خوشبختانه خبرگزاری هایی 
همچون ایرنا و مهر باحضور افرادبا تجربه ، توانمند و متعهد توانسته با رعایت چارچوب های اخالقی الگوی موفقی در استان باشند . 
سید محمدعلی قاسمی اظهار داشت : اگر اطالع رسانی درست ، بموقع و به دور از گرایش های خاص و ... باشد حتما موجب اعتماد 
سازی در مردم می شود و مخاطبان آن رسانه را منبع کسب خبرخود قرار می دهند . وی بیان کرد: اگر فعاالن رسانه افراد حرفه ای 
و توانمند در حوزه های کاری خود باشند و از این ظرفیت عظیم به درستی استفاده کنند قطعا می توانند در انجام وظیفه و رسالت 

خطیر اطالع رسانی به خوبی ایفای نقش نمایند و درغیر این صورت آسیب زا خواهد بود  .

  مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان خبر داد
دشت آزادگان به یکی از قطب های بزرگ انرژی تبدیل می شود 

اهواز - شبنم قجاوند - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: با انجام پروژه های 
بزرگی از جمله ساخت نیروگاه درحمیدیه ، احداث یک پست 400 کیلوولت و دو پست 132 کیلوولت در آینده نزدیک دشت آزادگان 
به عنوان یکی از قطب های بزرگ انرژی برق در خوزستان تبدیل می شود.  محمود دشت بزرگ در سخنرانی بین دو نماز درمصلی 
نماز جمعه شهر سوسنگرد افزود: سرمایه گذاری حدود 3500 میلیارد تومانی بخش خصوصی برای احداث بزرگترین نیروگاه سیکل 
ترکیبی و مدرن به ظرفیت 1200 مگاوات یکی از پروژه های بزرگ در این منطقه است. وی اضافه کرد: همچنین احداث یک پست 
400 کیلوولت ،دو پست 132 کیلوولت و یک خط ارتباطی دیگر جمعاً به ارزش 150 میلیارد تومان دیگر پروژه هایی هستند که 
در چند سال آینده عالوه بر پایداری برق در غرب اهواز، موجب رونق بخش اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان منطقه می شود. 
دشت بزرگ همچنین گفت: در حال حاضر 704 مگاوات ظرفیت منصوبه در منطقه سوسنگرد است که در چهار سال آینده به حدود 
دو برابر افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: به دنبال افزایش دما در ماههای اخیر، مصرف انرژی باال رفته طوری که پیک مصرف 
در تیرماه امسال به 8220 مگاوات رسیده که بزرگترین پیک در دوران تاریخ صنعت برق خوزستان تاکنون محسوب می شود.  رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی از مشترکان عزیز 

درخواست داریم با رعایت مدیریت مصرف کمک کنند تا ما بتوانیم برقی پایدار و مطمئن جهت آنان تامین کنیم.

نشست مشترک مسئوالن شهرداری اراک و مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
اراک - مینورس�تمی - نشست مشترک مدیران شهرداری اراک و شرکت شهرکهای صنعتی 
استان مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید های استان برگزار شد.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مهندس ذوالفقاری معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرکهای صنعتی استان مرکزي در این نشست گفت: این شرکت آمادگی کامل دارد در قالب برنامه 
فن بازار منطقه ای استان راه کارهای کاربردی در خصوص مدیریت شهری به شهرداری ها به ویژه 
ش��هرداری اراک ارائه دهد. وی افزود: وجود برخی مشکالت در خصوص وصول مطالبات واحد های 
تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی از شهرداری ها وجود دارد که رفع نشدن آنان سبب دلسردی مدیران این بنگاه های اقتصادی 
در ادامه فعالیت و همکاری با شهرداری ها می شود. وی تاکید کرد: رفع این مشکل در توسعه همکاری های بین واحد های تولیدی 

و شهرداری ها بسیار موثر است.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت: 
فیلم »رشت، خاطره یک شهر بارانی«  شهر خالق رشت برگزیده بخش 

توریسم بین الملل در جشنواره شورت کات صربستان شد
رشت- مهناز نوبری- فیلم مستند »رشت، خاطره یک شهر بارانی« به سفارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت به کارگردانی محمود اَریب که در جشنواره فیلمهای توریستی و زیست محیطی شورت کات در مرکز فرهنگی شهر ایبجییا در 
شمال بلگراد پایتخت کشور صربستان برگزیده بخش توریسم بین الملل شد فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
در این خصوص تصریح کرد: جش��نواره ش��ورت کات صربستان که با حمایت ش��هرداری شهر ایبجییا برگزار می شود، حمایت از 
فیلمسازان و هنرمندان مستقل و گسترش فرهنگ توریسم و حفاظت از محیط زیست و پاسداشت زندگی را هدف و موضوع جشنواره 
ساالنه خود قرار داده است.مدیر اجرایی پروژه هنری ساخت فیلم »رشت، خاطره یک شهر بارانی«  افزود:  این فیلم 10 دقیقه ای به 
زبان انگلیسی تهیه شده است و روایت تاریخی و حال شهر است و مزیت های توریستی رشت را به نمایش می گذارد. این فیلم راوی 
تغییرات و پوست اندازی شهر از رشت تاریخی تا رشت امروز است که در راستای معرفی شهر رشت در همایش ها و کنفرانس های و 
نشست های بین المللی استفاده می شود. مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت  یاد آور شد: این فیلم پیش از این در کنفرانس 
بین المللی ساالنه شبکه شهر های خالق جهان، یونسکو در کشور سوئد و هفته فرهنگی هنرمندان ایران در دانشگاه سینما و تئاتر 
تفلیس و تاالر فرهنگی شهر باتومی در کشور گرجستان نیز به نمایش در آمده بود. وی خاطر نشان کرد: رسالت مجموعه مدیریت 
شهری رشت شناسایی افراد خالق و حمایت از آنها  و مشارکت در زمینه های  مختلف است. در همین راستا گروهی از هنرمندان و 
افراد خالق این شهر در تهیه فیلم "رشت، خاطره یک شهر بارانی"  همراهی نمودند از جمله: کارگردان و مجری طرح: محمود اریب، 
تصویر برداران: مجتبی کوه کن، حسین بدر طالعی، نویسنده: کیهان خانجانی،  مترجم و گوینده: دکتر سید اسماعیل اَریب،  موسیقی: 
مسعود دلجو، مدیر تولید: کوروش رنجبر،  تدوین: محمود اریب، البرز پورصیاد و شرکت تولید کننده: شرکت فیلم سازی سیکا فیلم 

آوا  که در مدیریت ارتباطات  و امور بین الملل شهرداری رشت تهیه شده است.



کارشناس��ان آمریکایی کس��ب و کار، معتقدند سیستم 
آموزشی این کش��ور توانایی الزم برای آماده کردن افراد 

برای مشاغل را نداشته و نیاز به بازنگری دارد. 
کورتن��ی ویلیام��ز، کارآفرین و مدیرعامل اس��تارتاپ، 
معتقد اس��ت در حال حاضر سیس��تم آموزش��ی ایاالت 
متح��ده آمریکا با چالش های متعددی روبه رو اس��ت. به 
عقی��ده او، اگرچه نش��انه هایی از امید در این سیس��تم 
مشاهده می ش��ود، اما وضعیت نظام آموزشی آمریکا روز 

به روز بدتر می شود. 
به گزارش زومیت، آمارها نش��ان می دهد که سیس��تم 
آموزش و پرورش آمریکا از لحاظ خروجی، در مقایسه با 
دیگر کش��ورهای پیشرفته در جایگاه مناسبی قرار ندارد. 
این کش��ور در رتبه بندی اخیر سازمان PISA در رشته 
ریاض��ی در جایگاه ۴۱، در مطالع��ه در جایگاه ۲۴ و در 
بخش علوم در جایگاه ۲۵ کش��ورهای پیشرفته دنیا قرار 
دارد. ویلیامز معتقد است این آمارها برای کشوری مانند 

آمریکا با منابع و قدرت های گس��ترده، هشداری جدی و 
حتی یک تهدید است. 

این کارآفرین آمریکایی، نکته منفی دیگر نظام آموزشی 
آمری��کا را این نکته می داند ک��ه نوجوانان فارغ التحصیل 
ش��ده از دبیرستان های این کشور، مهارت های الزم برای 

فعالیت در اقتصاد قرن ۲۱ را ندارند. 
مش��کالت ذک��ر ش��ده، در ق��دم اول کارآفرین��ان و 
ارزش آفرین��ان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد. آنها 
برای اس��تخدام نیروهای جدید باید افرادی را پیدا کنند 
ک��ه مهارت های الزم برای انجام درخواست های ش��ان را 
داش��ته باش��ند و این کمبود مهارت در فارغ التحصیالن، 
رشد کسب و کارهای نوپا در این کشور را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این مش��کل نه تنها استارتاپ ها، بلکه کشورهای 
باسابقه و بزرگ آمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
به بیان دیگر، شغل های آینده در آمریکا ساخت شده اند، 

اما افراد الیق برای تصدی آنها هنوز تربیت نشده اند. 

نکت��ه مه��م این اس��ت که ش��غل های م��ورد نیاز در 
کس��ب و کار مدرن، نیاز به مدارک دانشگاهی نداشته اما 
نیاز به مهارت هایی اساس��ی دارن��د. برخی این مهارت ها 
عبارتن��د از منطق تصمیم گیری، آش��نایی با وب مدرن، 
تکنولوژی  ه��ای موبایل و مهارت ه��ای نرم افزاری. اگرچه 
ای��ن مهارت ه��ا در ذه��ن برخی اف��راد س��اده و پیش پا 
افت��اده هس��تند، جال��ب اس��ت بدانید درص��د باالیی از 
فارغ التحصیالن دبیرستانی آمریکا، حتی توانایی مناسب 
برای صحبت کردن در جمع یا نگارش مطلبی س��اده را 

ندارند. 
درص��د بس��یار باالی��ی از فارغ التحصی��الن آمریکایی 
توانایی های ابتدایی پاس��خ دادن به یک مش��تری را نیز 
دارا نیس��تند. آنها نمی دانند چگونه تماس یک مش��تری 
را پاس��خ دهن��د، به مش��کالت او گوش دهن��د، اهمیت 
مش��کالت را درک کرده و پ��س از آنالیز صحیح، راه حل 

مناسب را ارائه دهند. 

نگرانیآمریکاییهاازضعفسیستمآموزشیدرتربیتفعاالنکسبوکار

ویژه

مکدونالدبرایتبلیغاتخودازمدلغیررسمیآیفون8استفادهمیکند

اشتباهاتمسیرکارآفرینی
ش��اید ش��ما هم مانن��د جوانان دیگ��ر به فکر 
برپایی کسب وکار خودتان باشید، اما خوب است 
که ابتدا نگاهی به اشتباهات عمومی کارآفرینان 

بیندازید. 
به گزارش زومیت، س��ما جاش��انی مدیرعامل 
شرکت DownToDash )محیطی برای ارتباط 
دانشجویان براساس فعالیت های مشترک( است 
و تجربیات خود را این گونه بیان می کند: »شش 
ماه پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، می دانستم 
که باید به س��مت آرزوهایم پیش بروم و با موانع 
پی��ش رو مقابله کنم؛ پس س��فر کارآفرینی ام را 
آغاز کردم. در این مس��یر اشتباهاتی نیز داشتم 
که با ش��ما در میان می گذارم ت��ا آگاهانه اقدام 

کنید.«

محرمانهکارنکنید
 DownToDash زمانی که به ایده ش��رکت
فکر می کردم و تصمیم داشتم آن  را اجرایی کنم، 
خوب می دانس��تم که دنیا به این برنامه احتیاج 
دارد. اما فکر می کردم می توانم به راحتی ش��روع 
به کار کنم و تا زمانی که مزایای اولیه کارم تأمین 
و تضمین نش��ده اند، کار را ب��ه هیچ کس معرفی 
نکن��م. اما االن با خود می گوی��م کاش از ابتدا با 
دوستان و کارآفرینان دیگر مشورت کرده بودم و 

از اشتباهاتم کم می شد. 
در واق��ع وقت��ی ش��ما تصمیم ب��ه کارآفرینی 
می گیری��د، اش��تیاق و هیجان جل��وی تفکرات 
منطقی ت��ان را می گی��رد و در این لحظه احتیاج 
به اف��رادی دارید که یک چش��م انداز بیرونی در 
اختیارتان بگذارند. البته مراقب باش��ید که با چه 
اشخاصی مشورت می کنید! اغلب مردم سرمایه، 
زمان و ایده مناس��بی برای خوداشتغالی  ندارند؛ 
پس خواسته یا ناخواسته نظراتی به شما تحمیل 
می کنن��د که می توان��د افس��ردگی را جایگزین 

هیجان تان کند. 

نامتجاریولوگویخودراآگاهانهبررسی
وانتخابکنید

نخستین نامی که من برای کسب وکارم انتخاب 
کردم Buddy  )به معنی دوس��ت و رفیق( بود؛ 
اما هنگام ثبت رس��می این برند مجبور به تغییر 
آن شدم. پس از ابتدا با یک وکیل تجاری تماس 
بگیری��د و قانونا برای ثبت برندتان پیش بروید تا 
بعدها به علت تشابه اسمی به مشکل برنخورید. 

اهدافرؤیاییتعییننکنید
کارآفرینی می تواند بسیار هیجان انگیز باشد و 
به هدف گذاری های رؤیایی منجر شود. زمانی که 
من هم ش��روع ب��ه کارآفرینی ک��ردم، برنامه ای 
غیر واقعی تنظیم و آن را به همه اعالم کردم، اما 
هیچ کدام از آنها را نتوانس��تیم عملی کنیم! پس 
هن��گام تصمیم گیری و هدف گذاری هیجانتان را 

کنترل و واقع بینانه برنامه ریزی کنید. 

تمرکزتانراازدستندهید
در مسیر خوداشتغالی، شما باید هم بر اهداف 
کوتاه م��دت تمرک��ز کنید و هم چش��م اندازی از 
اهداف بلندمدت داش��ته باشید و توازن و تعادل 
بین این دو کار س��خت اما شدنی است. مطمئن 
ش��وید که فکر آینده، تمرکزتان بر زمان حال را 
کم نکند و مأموریت اصلی و ایده های ارزش��مند 

کسب وکارتان گم  نشود. 

بهسرمایهگذاراصرارنکنید
ج��ذب  ب��رای  ب��ودم،  بی تجرب��ه  زمانی ک��ه 
س��رمایه گذار آگهی ه��ا و ایمیل ه��ای بس��یاری 
منتش��ر  ک��ردم؛ به نحوی که مدت��ی از کار کردن 
دور ش��دم و این رفتار من باعث شد افراد تمایل 
کمتری به همکاری با من داشته باشند. به خاطر 
داش��ته باشید که تمرکز بر روابط عمومی، شبکه 
س��ازی و همچنین انتش��ار مقاالت در نش��ریات 
محبوب می تواند نظر سرمایه گذاران را به سمت 
شما جلب کند. این یک استراتژی حرفه ای برای 

عالقه مند کردن افراد است. 

اعتمادبهنفسبیشازحدنداشتهباشید
بین اعتمادبه نفس داش��تن و نقش بازی کردن 
خ��ط بس��یار باریکی وج��ود دارد. بعض��ی افراد 
می خواهند همه اطرافیان را تحت تأثیر اطالعات 
خود ق��رار دهند؛ ب��ه همین دلی��ل در روابط و 
گفت وگوهای شان افراط می کنند و خود را بسیار 
دان��ا و کاردان نش��ان می دهند. ام��ا نقش بازی 
کردن بر کس��ب وکارتان نتیجه منفی می گذارد. 
تمامی همکاران و حتی رقبا مس��یر شما را طی 
کرده اند و خوب می دانن��د که اگر در ابتدای راه 
از مواردی بی اطالع باش��ید بسیار طبیعی است. 
خوب گوش دادن، س��وال پرس��یدن و یادگیری 
از مشاوران و سرمایه گذاران بهترین رفتار است. 

ازشکستخوردنناراحتنشوید
هیچ کارآفرینی در دنیا وجود ندارد که شکس��ت 
را تجربه نکرده باش��د؛ پس آن را به چشم تجربه و 
فرصتی ب��رای یادگیری ببینید و قدرتمندتر از قبل 
پی��ش بروید. مثبت اندیش باش��ید و م��دام به خود 
ی��ادآوری کنید که همه چیز در زمان درس��ت و به 
بهتری��ن نحو پی��ش  خواهد رفت. یک روز به س��فر 
کارآفرینی خود نگاه می کنید و متوجه می شوید که 
هر اشتباه، سکویی برای موفقیت بعدی بوده است. 
INC:منبع

مدرسهکسبوکار

ناماستارتاپ: چکاو
chakav. com :وبسایت

سالتأسیس: ۱۳۹۴
موضوع: سفارش آنالین صبحانه، فینگرفود و سینی های پذیرایی

ش��رکت چکاو اواخر سال ۱۳۹۴ با هدف راحتی در سفارش و تهیه صبحانه ها و 
برانچ در شهرک اکباتان پایه گذاری شد. 

در ادامه و با توس��عه شرکت، انواع فینگرفود، سینی های پذیرایی و کوکتل های 
متنوع ب��ا هدف س��رویس دهی در تمامی مناطق تهران به بخش های ش��رکت 

اضافه شد.
 هم اکنون چکاو با ارائه تم های مختلف مراس��م، سفارش هوشمند آنالین غذا و 
سرویس های ویژه در خصوص مشاوره برای برگزاری مراسم به صورت هوشمند 
یا با نظر متخصصان، قدم های بعدی را در مس��یر گس��ترش و پیشرفت شرکت 

برداشته است. 

سفارشآنالینصبحانه،فینگرفودوسینیهایپذیرایی

معرفیاستارتاپ

مک دونال��د در ایمی��ل تبلیغات��ی جدید خ��ود از نمونه 
غیر رسمی آیفون ۸ که با توجه به رندرها طراحی شده، بهره 
گرفته است. مک دونالد به تازگی یک ایمیل تبلیغاتی برای 
مش��تریان استرالیایی اش ارسال کرده است که در آن برای 
نمایش اسکرین شات هایی از اپلیکیشن موبایل خود، از نمونه 
غیر رسمی آیفون۸ اس��تفاده کرده و به همین دلیل، اقدام 
این شرکت مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفته است. 
به گزارش زومیت، در این تبلیغ از تصویر رندر غیر رس��می 

آیفون ۸ استفاده شده است. باید اشاره کنیم که این رندر با 
توجه به شایعاتی که در مورد آیفون بعدی اپل در دسترس 
قرار دارد طراحی ش��ده اس��ت. با توجه به توییت هایی که 
برخی دریافت کنندگان ایمیل تبلیغاتی مک دونالد منتشر 
کرده اند، این کمپانی س��عی دارد اپلیکیشن موبایل خود را 
به کاربران پیشنهاد دهد تا با استفاده از آن بتوانند ۲۵درصد 
در سفارش��ات خود تخفیف بگیرند. تصویر آیفون ۸ موجود 
در تبلیغ مک دونالد، در ماه می  توس��ط بنجامین گسکین 

طراحی و منتش��ر ش��د. این طرح یک دید کل��ی از اینکه 
طراحی تقریبا بدون حاشیه آیفون بعدی اپل چگونه خواهد 
بود، ارائه می کند. در تصاویر منتشرشده از نمونه غیر رسمی 
آیفون ۸ اپل، ظاهر جدیدی برای بخش اسپیکر تماس های 
صوتی، دوربین و سنسورهای جلوی دستگاه در نظر گرفته 
شده، اما نکته مهم در مورد طراحی دستگاه نامبرده، سبک 
طراحی بخش باالی نمایشگر است که ظاهرا اپل سعی دارد 

از این ناحیه بیشترین استفاده را ببرد. 

برایمطالعه763پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خکارشناس: توصیه نخس��ت ما این است که اگر 
مجموعه تحت مدیریت شما برای این منظور چیده نشده اند، 
قبل از هر کاری یک شرکت تبلیغاتی یا مشاور زبده و باتجربه 
را به کار بگیرید تا در کنار شما باشد، اما به طور کلی با مشاور 
یا بدون مشاور باید به نکات زیر توجه داشته باشید. مخاطبان 
یا مشتریان خود را به طور دقیق شناسایی کنید و با پژوهش 
و نظرس��نجی مش��خص کنید که اکثر آنها از چه رس��انه یا 
رس��انه هایی استفاده می کنند یا چه رسانه هایی آنها را تحت 

تأثیر قرار می دهد. بعد از آن مش��خص کنید هدف ش��ما از 
تبلیغ چیست. می خواهید برندینگ کنید )یعنی نام تجاری 
خود را نزد مشتری اعتبار ببخشید( یا قصد افزایش فروش در 
کوتاه مدت را دارید. س��هم بودجه تبلیغاتی خود را مشخص 
کنید. در هر صورت هر شرکتی در دوره های زمانی مختلف، 
توان مالی مشخصی برای تبلیغات دارد. چهارم اینکه از نظر 
جغرافیایی مش��خص کنید قصد تبلیغ ملی دارید یا محلی. 
با مشخص ش��دن این موارد ، بسیاری از رس��انه ها از دستور 
کار ش��ما خارج می شوند و با تعداد محدودتری رسانه روبه رو 
خواهید بود که می توان از آنها به صورت مکمل استفاده کرد. 

برای مثال، اگر بودجه تبلیغاتی شما زیاد نباشد یا قصد تبلیغ 
محلی  )حتی یک ش��هر( را داشته باشید، قاعدتا استفاده از 
صدا و سیما منتفی اس��ت. یا به عنوان مثالی دیگر اگر قصد 
انج��ام تبلیغاتی را دارید که نیاز به توضیح��ات زیادی دارد، 
استفاده از پیامک یا تلگرام منتفی است. اگر هم قصد تبلیغات 
در ش��هر خاصی را دارید، استفاده از نشریات چاپی محلی و 
مختص آن شهر کارایی بیشتری دارد، بنابراین تعیین عناصر 
باال بس��یار اهمی��ت دارد. بعد از آن با مش��اوره افراد زبده به 
راحتی به یک کمپین مناس��ب و روش های کارآمد تبلیغاتی 

خواهید رسید. 

تبلیغاتدرسطحوسیع

پرسش:مدیرتبلیغاتوبازاریابییکشرکتبزرگهستموبنابردستورمدیرعاملقصدتبلیغاتدرسطحگستردهرا
دارم.چهتوصیهایبرایمندارید؟ کلینیککسبوکار

جگرکی
جگرتازهوسالم

کشتارگاه. با تعجب نگاهم کرد و گفت: کشتارگاه؟! 
گفتم: کشتارگاه دیگه. پسر کوچکم نگاهی بهم کرد 
و گفت: واقعا کش��تارگاه؟ اسمش ترسناکه. خندیدم 
و گفتم نه بابا ترس نداره االن اس��مش شده میدون 
بهمن. ولی تا چند وقت پیش اسمش کشتارگاه بود. 
البته هنوز قدیمی ها می گن کش��تارگاه. آخه تا چند 

سال حیوانات را اونجا کشتار می کردند. 
پسرم درحالی که لباس هاشو عوض می کرد، گفت: 
باب��ا یعنی ت��و تهران فقط کش��تارگاه دل و جگرکی 
دارن؟ خندیدم و گفتم: نه بابا خیلی جاها تو تهرون  
دل و قل��وه و جگ��ر می فروش��ند، اما مرک��ز اصلی 
اونجاس��ت و چون تو دوس��ت داری ی��ه جای خوب 
بریم که خیلی دل و قلوه و جگر کبابی داشته باشند 

اونجا رو پیشنهاد کردم. 
 س��اعتی بعد می��دان بهمن یا همون کش��تارگاه 
بودیم. آفتاب غروب کرده بود و جماعتی از کارگران 
جگرکی دم در مغازه ها ایستاده بودند و مردم را برای 

پارک دعوت می کردند. 
پدرام خیلی خوش��حال ب��ود و خانم من نگاهی به 
س��ردر جگرکی های میدون کرد و گفت: حاال کدوم 
جگرکی رو برای ش��ام امش��ب انتخاب کنیم؟ پدرام 
گف��ت: من بگم باب��ا من بگ��م بابا؟ گفت��م: بگو بابا 
جون. لبخن��د  ریزی کرد و گفت: اونی که جگرهاش 
س��الم تره. با چش��مانم تعجبم را نشان دادم و گفتم: 
باریکال! پدرام ادامه داد: خانم معلم ما می گفت نباید 
از هر جا جگر خورد، چون بعضی ها فاس��د هس��تند. 
س��رم را به عالمت تأیید تکان دادم و گفتم: آفرین. 
یه جگرکی خوب باید جگر تازه و س��الم دست مردم 
بده. اینجا ها چون همیش��ه مشتری زیاد داره بیشتر 
قابل اعتماد است. خانمم نگاهی کرد و گفت: محمد 
می دون��ی بعضی ها جگر گوس��اله را ب��ه جای جگر 
گوسفند به مردم می فروشند. گفتم نگران نباش من 
جگر گوسفندی رو از جگر گاو تشخیص می دم. جگر 
گوس��فند وقتی کباب می شه جمع می شه  و تقریبا 
کوچک می شه اما جگر گاو موقع کباب پف می کنه. 
خان��م نگاهی با تعجب به من ک��رد و گفت: تو قبال 
جگرکی داش��تی؟ بعد هر دو خندیدیم. پدرام دستم 
را گرفت و فشار داد و گفت: بابا جگر یخی چیه خانم 
معل��م می گفت: گفتم پدرام ج��ان جگر یخی وقتی 
کباب می شه خونابه زیادی داره و گاهی سینی جگر 

را خونی می کنه، اما جگر تازه این جوری نیست. 
خانمم من نفس راحتی کشید و گفت پس امشب 
خی��ال ما بابت جگر راحت باش��ه. خندیدم و گفتم: 
راحت راحت. اینجا یه جگرکی است که دل و جگر و 
قلوه اش خیلی سالم هستند و مغازه اش خیلی تمیزه 
و بهداشت رو کامال رعایت می کنه. اینها پدر  اندر پدر 
این کاره بودند. پدرام وسط حرفم پرید و گفت: نون 
چی بابا؟ دستاش��و فشردم و گفتم: اینجا که می ریم 
یه تنور کوچک هم داره و نون گرم می ده. سفره های 
ی��ه بار مصرف بی رنگ می ذارن و تو س��ینی اونا هم 
فویل آلومینیوم است که نش��ون می ده بهداشت رو 

کامال رعایت می کنند. 
 خانم��م با تعجب گف��ت: تو این هم��ه اطالعات 
داش��تی تا حاال نمی گفتی؟ خندی��دم و گفتم: تازه 
دوغ اینجا  دوغ بس��یار عالی اس��ت زیتون هاش هم 

حرف نداره. 
پ��درام که لحظه ای س��اکت ش��ده بود ی��ک باره 
داد زد: باب��ا کب��اب هم داره؟ آره بابا؟ دس��تی روی 
س��رش کش��یدم و گفتم: اگه منظورت جوجه کباب 
و کوبیده باش��ه نه نداره، ام��ا بال کباب داره چه بال 
کباب��ی. بال های کوچک و خوش��مزه و خوش پخت. 
ت��ازه غی��ر  از اینا خوش گوش��ت داره، ق��ارچ داره، 
خوئک داره پدرام یهو پرس��یدخوئک چیه بابا؟ قیافه 
کارشناس��انه ای گرفتم و گفتم: خوئک. . . . همسرم 
گف��ت: ببین پدرام جان تو فق��ط جگر بخور خوئک 
برای تو خوب نیس��ت. پدرام دوباره پرس��یدخوئک 
چ��ی هس��ت؟ ببین باب��ا و بعد موبایلم رو نش��ونش 
دادم که نوش��ته بود: خوئک نوعی کباب اس��ت که 
در کن��ار خوراک هایی مثل کباب جگ��ر، دل و قلوه 
قرار می گی��رد. این کباب از چربی اطراف کبد گاو و 
گوسفند، لوزالمعده، خوش گوشت و تیروئید تشکیل 

می شود. 
خان��م با جدیت گفت: مگه خوئک ممنوع نیس��ت 
می گ��ن از لح��اظ بهداش��تی ض��رر داره. بلند بلند 
خندی��دم و گفتم: مگه نمی دون��ی؟ خانمم با تعجب 
گف��ت: چ��ی رو؟ دوباره خندیدم و گف��ت: اینکه هر 
چیزی که خوشمزه باشه برای بدن ضرر داره. قورمه 
س��بزی خوش��مزه تو که یه وجب روغن روش��ه هم 
ض��رر داره. بجنبید داره دیر می ش��ه دیگه جا برای 
نشستن نیس��ت. درحالی که چراغ های جگرکی های 
میدان بهمن خاموش و روشن می شد داخل جگرکی 

معروف شدیم. 

آدابکسبوکار
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