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لزوم برندسازی جهانی با یاری رسانه ها

اولویت دیپلماسی اقتصادی 
بر صادرات

فرصت امروز: نشس��ت خبری انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران روز یکش��نبه برگزار شد. آن هم در ش��رایطی که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه 
نخست به 17 میلیارد و 193 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4.95درصد کاهش یافت. 
پیرامون این مس��ئله »ابراهیم جمیلی« رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر در نشس��ت خبری این انجمن 
گفت: با وجود اقدام های انجام شده در یک دهه گذشته، نقش بخش خصوصی در صادرات کمرنگ است. وی تاکید 

کرد: باید وضعیت نامطلوب مشارکت خارجی را در صادرات کم کنیم و...

وزیر راه و شهرسازی طرح های رونق بخشی در بازار مسکن را تشریح کرد

 برنامه های دولت دوازدهم
برای خداحافظی با رکود مسکن
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 تاثیر سیاست تعدیل نرخ سود بانکی
بر بازارهای موازی

10 مهارت اصلی مدیران برتر
به دیگران کمک کنید

5 درس بزرگ بازاریابی از کوبا
راه های تشخیص مشتری نامناسب کسب و کار

ساخت تبلیغات صحیح و متفاوت در ایران
آمانسیو اورتگا، بیل گیتس را پشت سر گذاشت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

عرضه  گوشی آنر با هوش 
مصنوعی در سال 2018

یادداشت

یادداشت

امیرحسین زمانی نیا
معاون امور بین الملل و 

بازرگانی وزیر نفت

2 سال پررونق پیش 
روی صنعت نفت

خارج��ی  س��رمایه  ج��ذب 
به چن��د عامل بس��تگی دارد؛ 
نخس��ت، فضای سیاسی کشور 
ش��یوه  و  قرارداده��ا  دوم،  و 
مذاک��رات. در دنیا برای جذب 
س��رمایه رقابتی ج��دی وجود 
س��رمایه  های  مقدار  زیرا  دارد، 
موج��ود محدود و درخواس��ت  
برای آنها بس��یار است. صنعت 
نفت ایران بیش از یکصد سال 
قدمت دارد اما تولید نفت ما با 
نیست  متناس��ب  ذخایر  حجم 
ک��ه ای��ن موض��وع می تواند به 
فرصت��ی برای جذب س��رمایه 

صنعت  ش��ود.  تبدیل 
نفت ایران...

از اخب��ار ب��ه گوش رس��یده 
می ت��وان چنین اس��تنباط کرد 
که بانک ها در حال پیاده س��ازی 

هستند؛  جدید  مصوبه 
هرچند باید کمی...

حامد مددی
تحلیلگر کارگزاری آگاه
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 پاییز، فصل عبور
از مقاومت ها

3

7
بـا پیگیری های صورت گرفتـه، معاون وزیـر صنعت، معدن 

ارزیابـی کیفیـت  و تجـارت وعـده داد گـزارش 
خودروهای داخلی کامل منتشر شود و ...

سانسور کیفیت خودروهای 
داخلی پایان می یابد

بانکداری نوین به دلیل حج��م عظیم تراکنش های مالی، 
دورکاری، تجارت ه��ای بین قاره ای و س��رعت ب��االی انجام 
ام��ور، ناچار به اس��تفاده از سیس��تم های جدید الکترونیکی 
است؛ امری که مس��تلزم وجود زیرساخت های تکنولوژیکی 
الزم و از آن مهم ت��ر تضمین امنیت تب��ادالت در این درگاه 
بزرگ اس��ت. به گزارش ایسنا، در توس��عه و ترویج استفاده 
از خدم��ات بانکداری الکترونیکی نهادهای مختلفی از جمله 
وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و حتی 
قوه قضاییه درگیر هستند. هرکدام از این نهادها اگر در حوزه 
ایجاد زیرساخت، اعطای مجوز و قانون گذاری وظایف خود را 
انجام ندهند یک فرآیند بانکی الکترونیکی شکل نمی گیرد، 
اما بارزترین ش��کل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، 
در کارت ه��ای بانکی دیده می ش��ود و ای��ن روزها مهم ترین 
مس��ئله در این ارتباط تضمین امنیت این کارت هاست. ابعاد 
مهم بانکداری الکترونیکی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که 
متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از این خدمات 
ش��ویم.  آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که تا ابتدای 
سال جاری حدود 414 میلیون کارت بانکی در انواع مختلف 
صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲71 میلیون کارت 
برداش��ت، یک میلی��ون و 47۰هزار کارت اعتب��اری، حدود 
14۰میلی��ون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و 
97۰هزار کارت الکترونیک صادر ش��ده و در دست مردم در 

حال گردش بوده است. 

امنیت کارت های بانکی زیر سوال رفت
کارت های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا 
خرید و جابه جایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده 
و دارای مشخصه های امنیتی از جمله نام صاحب کارت یا نوار 
مغناطیسی هستند که اطالعات مهمی مانند اطالعات هویتی 
دارنده کارت در آن درج می ش��ود. این همان موضوعی است 
که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناس��ان حوزه بانکداری 
الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در 
ایران مطمئن اس��ت، اما جزو مع��دود خألهای امنیتی آن را 
می توان وجود همین کارت های مغناطیسی اعالم کرد. آیدین 
آرنگ، کارش��ناس حوزه بانکداری الکترونیکی،فناوری مورد 
اس��تفاده در کارت های بانکی فعلی را قدیمی توصیف کرد و 
گفت: کارت های مغناطیسی موجود در بازار ایران پاسخگوی 
نیازه��ای روز جهانی عرصه بانکداری الکترونیکی نیس��تند. 
کارت های بانکی تراشه دار جدید که درحال حاضر در بسیاری 
از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، اصطالحا قابلیت تبدیل 
به کیف پول را دارند؛ به این صورت که می توانند پرداخت های 
خ��رد را به صورت خودکار انجام دهند به عالوه اینکه امنیت 
باالتری هم دارند. آرنگ با اش��اره به اینکه خدمات بانکداری 
الکترونیک در ایران نو پاس��ت، گفت که در گذشته این گونه 
مشکالت امنیتی بانکداری در کشور کمتر دیده می شد، اما در 
حال حاضر و همزمان با توجه و آش��نایی بیشتر با تکنولوژی 
کارت های مغناطیسی، سوءاس��تفاده از آنها نیز بیشتر شده 
اس��ت. در ایران در بسیاری از مغازه ها مشتریان با در اختیار 

گذاش��تن کارت و اعالم رمز به فروش��نده ای��ن فرصت را به 
سوءاس��تفاده کنندگان می دهند تا از کارت آنها سوءاستفاده 
شود. کارت های بانکی موجود در ایران همه از نوع مغناطیسی 
هس��تند که همه اطالعات بانکی صاحبان حساب را در خود 
جای می دهند. همین مسئله باعث می شود تا به راحتی بتوان 
از آنها سوءاس��تفاده کرد. برخی از سوء استفاده گران با نصب 
دستگاهی )اس��کیمر( در کنار کارت خوان ها اطالعات داخل 
کارت را کپی و با دسترسی به رمز مشتری بعدا از حساب او 
سوءاستفاده می کنند. در همین باره آرش وزوایی، کارشناس 
حوزه بانکداری الکترونیکی، به مس��ئله به روز نبودن شبکه 
پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر 
کشورهای دنیا برای پرداخت های خود از کارت های تراشه دار 
استفاده می کنند که امنیت تبادالت کارتی را تضمین می کند 
و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت های شان را حل 
می کند، متأسفانه کارت های فعلی رایج در کشور کارت های 
مغناطیس��ی و مربوط به دهه ۸۰ میالدی هستند و احتمال 
تقلب و کپی شدن اطالعات آن وجود دارد. اما کارت های رایج 
برای انجام خدمات بانکی در کش��ور کارت های مغناطیسی 
اس��ت. این کارت ها دارای یک نوار مش��کی رنگ روی خود 
هس��تند که اطالعات حس��اب بانکی فرد را در خود دارد که 
این نوار به گفته کارشناس��ان قابل کپی ش��دن و در نتیجه 
هک ش��دن است. اکنون و با پیش��رفت های تکنولوژیکی در 
حوزه فناوری اطالعات ضرورت اس��تفاده از کارت های بانکی 
با فناوری های نوین تراش��ه ای برای جلوگیری از کپی شدن 

اطالعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می شود. 

منافع بانکداری الکترونیکی دقیقا چیست؟ 
بانکداری الکترونیکی در کاهش ترافیک، کاهش هزینه های 
سوخت، کاغذ و زمان مؤثر خواهد بود. همچنین این سیستم 
به طور مس��تقیم در ایجاد فرصت های نه��ان اقتصادی برای 
ش��رکت ها مؤثر اس��ت. اس��تفاده از اطالعات تراکنش های 
الکترونیکی باعث می ش��ود تا ش��رکت های خرد و بانک های 
کالن با استفاده از اطالعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند 

برنامه ریزی های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند. 
مهدی رزمی از دیگر کارشناس��ان بانک��داری الکترونیکی 
درباره فرصت های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کش��ور 
اظه��ار کرد: ای��ن گونه خدمات الکترونیکی ع��الوه بر اینکه 
باعث ایجاد رونق در کس��ب و کارهای فعلی می شود، موجب 
ایجاد کس��ب و کارهای جدید و اش��تغال زایی نیز می ش��ود. 
امروزه اس��تارت آپ های جدیدی در زمینه هایی مانند خرید 
الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مش��اغلی را نیز 
به وجود آورده اس��ت. رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن 
قوانین بانک مرک��زی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از 
عوامل رش��د نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب 
در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی 
جدید وارد کش��ور می شود و شروع به ارائه خدمات می کند، 
اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی 
اقدام به لغو مجوز آن شرکت می کند. این مسئله به دلیل عدم 

ش��ناخت جدی بانک مرکزی به وجود می آید که در نهایت 
باعث می شود تا حرکت به س��مت تکنولوژی های جدید در 
این حوزه کند ش��ود. سود سرشار بانک ها از انباشت سرمایه 
مردم در نزد آنها حاصل می شود. بانک ها با سپرده های مردم 
در فعالیت های اقتصادی و مالی گوناگونی مشارکت می کنند 
و س��ود کالنی را به دس��ت می آورند. برای همین اس��ت که 
بانک ها برای جذب سپرده های مردم متحمل تبلیغات عظیم 
تلویزیونی و غیر  از آن می شوند. در حوزه بانکداری الکترونیکی 
هم به همین شکل است. بانک ها هرچقدر بتوانند نظر مردم 
را در استفاده از خدمات الکترونیکی خود بیشتر جلب کنند 
نرخ تراکنش های مالی و انباشت ثروت در نزد خود را بیشتر 
می کنند. برای همین هم هست که بانک ها نه تنها هزینه ای 
بابت خدمات خود به مردم دریافت نمی کنند، بلکه حاضر به 
فراهم کردن این خدمات به صورت کامال رایگان هم هستند. 

آیا بانک ها واقعا در ارائه خدمات بانکداری 
الکترونیکی ضرر می کنند؟ 

ما همچنین به نظام جامعی برای پاسخگویی به وضعیت 
ب��ازار نیاز داریم. در حوزه بانک��ی در یک طرف بانک ها قرار 
دارند که سرویس های جدید را راه اندازی می کنند و در طرف 
دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس ها استفاده می کنند. 
بانک مرکزی برای تنظیم این تعامل، باید متناسب با شرایط 
روز عمل  کند و در برخورد با مس��ائل روز قوانین مناس��بی 
را وض��ع کند. محمد آجدانی، کارش��ناس ح��وزه بانکداری 
الکترونی��ک، با بیان اینک��ه فناوری های نوی��ن اطالعاتی و 
ارتباطاتی، حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده 
است، گفت: بانکداری یکی از حوزه هایی است که در استفاده 
از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. 
بانکداری نوین به س��مت متمرکز س��ازی پایگاه های داده ای 
حرکت می کند. قبال برای انجام عملیات های بانکی حتماً باید 
به همان شعبه ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه 
می کردم اما حاال همه شعبه های بانکی دارای پایگاه اطالعاتی 
واحدی هستند که محدودیت شعبه ای را حل کرده است. او 
در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در 
ایران بانک ها از طریق س��ود تسهیالت مبادالت پولی هزینه 
انج��ام خدمات بانکی را تأمین می کنند، درحالی که در واقع 
باید این هزینه ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده های 
آن تقبل ش��ود. این ش��رایط باعث می شود تا بانک ها هزینه 
زی��ادی را بابت ارائه خدمات الکترونیکی به مش��تریان خود 
پرداخ��ت کنن��د و در ع��وض این هزین��ه را از مح��ل ارائه 
تسهیالت خود به مشتریان تأمین کنند. در این مورد اما نکته 
قابل ذکر این اس��ت که انج��ام تراکنش های بانکی از طریق 
کارت خوان ه��ا به دلیل تجمیع اعتب��اری که در نزد بانک ها 
به وجود می آورد به خودی خود س��ودآور اس��ت، به طوریکه 
بانک ها حتی حاضر به ارائه رایگان دستگاه های کارت خوان به 
مشتریان خود هستند. در مورد تازه ای حتی یکی از بانک ها 
اخیرا اقدام به ارائه سود کوتاه مدت به صاحبان دستگاه های 

کارت خوان کرده است. 

امنیت کارت های بانکی زیر ذره بین کارشناسان
دستگاه های کارت خوان رایگان می شود؟ 

پس از خبر هک ش��دن چندین میلیون حس��اب 
اینس��تاگرامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
کاربران این ش��بکه اجتماعی خواس��ت برای حفظ 
حریم خصوصی و در راس��تای اقدامات پیش��گیرانه، 
رمز عب��ور خود را تغیی��ر دهن��د. در روزهای اخیر 
اخباری مبنی بر دسترس��ی هکره��ای اینترنتی به 
صفحات شخصی اینس��تاگرام هنرمندان و اشخاص 
بس��یاری به گوش رسید و براساس این اخبار، تعداد 
زی��ادی از عکس ه��ای کامال خصوصی و ش��خصی 

کاربران در صفحات مجازی منتشر شد. 
این موض��وع می توان��د تهدیدی ب��رای اطالعات 
ش��خصی و حری��م خصوص��ی میلیون ه��ا کاربر به 
ش��مار آید. ب��ه دنبال این حمالت س��ایبری بود که 
اینس��تاگرام اعالم کرد تعدادی از هکرها با استفاده 
از باگ موجود در اپلیکیش��ن اینس��تاگرام به شماره 
تم��اس و آدرس ایمیل ه��ای ش��خصی هنرمن��دان 
دسترس��ی یافته اند. این ش��رکت خیل��ی زود اقدام 
به بررس��ی و اصالح این باگ ک��رد، اما پیش از این 
اقدام، هکرها تمامی اطالعات و عکس های ش��خصی 

هنرمندان را در فضای مجازی منتشر کرده بودند. 
اینس��تاگرام در بیانیه ای درباره این باگ هش��دار 
داد که صفحات ش��خصی فعال با تع��داد فالوئرهای 
)دنبال کنن��دگان( ب��اال بیش��تر م��ورد حمل��ه قرار 
گرفته ان��د، اما هم اکنون مردم بس��یاری در سراس��ر 
جهان به دنبال آن هس��تند ک��ه بدانند آیا اطالعات 
و تصاویرش��ان در فضای مجازی منتش��ر شده است 

یا خیر. 
هکرها تا این لحظه به ازای دسترس��ی به هر کدام 
از ای��ن اطالعات حداق��ل حدود 5۰۰ دالر کس��ب 
کرده اند. برآورد ش��ده اس��ت که آنها در هر س��اعت 

می توانند به حس��اب های کاربری یک میلیون کاربر 
دسترس��ی پیدا کنند. تا زمانی که اینستاگرام اقدام 
به رفع این عیب نکرده بود، 6میلیون حساب کاربری 

هک شد. 
مایک کریگر – یکی از موسس��ان اینس��تاگرام – 
در بیانیه ای اظهار کرده اس��ت: ما کاربران را ترغیب 
می کنیم که نس��بت به هرگونه فعالیت مشکوک در 
حساب های کاربری خود هوشیار باشند و به پیام ها، 
تماس ها و ایمیل های افراد ناش��ناس پاس��خ ندهند. 
همچنین از کاربران درخواس��ت می کنیم در صورت 
مش��اهده هرگونه مسئله مشکوک، آن را سریعا به ما 
از طری��ق ابزاره��ای » Report a Problem « و 

سپس »Spam or Abuse« گزارش دهند. 
در همین راس��تا محمدج��واد آذری جهرمی - وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات - در صفحه اینس��تاگرام 
خود به این خبر واکنش نش��ان داد و نوش��ت: امروز 
خبری به دس��تم رس��ید ک��ه کلمه عب��ور میلیون ها 
اکانت اینس��تاگرام از طریق هک س��رورهای آن افشا 
ش��ده اس��ت. برای حف��ظ حریم خصوص��ی کاربران 
ایرانی، توصیه می کنم س��ریعا نس��بت به تغییر کلمه 
عب��ور خود اقدام کنی��د.  او البته ای��ن موضوع را در 
تایید خبر هک اکانت های اینستاگرام مطرح نکرده و 
در این راس��تا اظهار کرده است: صحت خبر را تایید 
نمی کنم اما در هر حال اقدام پیشگیرانه عقالنی است.  
جهرم��ی همچنین با تاکید بر ل��زوم توجه به ارتقای 
امنیت و حفظ حری��م خصوصی بیان کرد: زمانی  که 
شرکت های بزرگ دنیا در برابر هک نفوذپذیر هستند، 
خودایمن پنداری فرضیه ای اشتباه است. شرکت های 
ایرانی بای��د توجه ویژه ای به ارتق��ای امنیت و حفظ 

حریم خصوصی کاربران خود داشته باشند. 

توصیه وزیر ارتباطات به کاربران اینستاگرام:

رمزهای عبورتان را تغییر دهید

88936651



در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، بر اساس ارزیابی ها، سازمان امور 
مالیاتی کشور در میان سازمان های دولتی،  حائز رتبه برتر شد.

 به همین مناسبت، سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور از رییس جمهوری لوح تقدیر دریافت کرد. 

روزنامه فرصت امروز این انتخاب را به جناب آقای تقوی نژاد و کارکنان 
سازمان امور مالیاتی تبریک می گوید

فرصت ام�روز: کمتر از یک 
م��اه پیش در جلس��ه بررس��ی 
صالحی��ت وزیران پیش��نهادی 
کابین��ه دوازده��م در مجل��س 
بود ک��ه رئیس جمهور از عباس 
آخون��دی، در خصوص مس��ئله 
مس��کن گالی��ه ک��رد و گالیه 
و  راه  وزی��ر  از  رئیس جمه��ور 
شهرس��ازی تیت��ر بس��یاری از 
رس��انه ها شد. حس��ن روحانی 
در این جلس��ه با انتقاد تلویحی 
از طرح مس��کن مه��ر گفته بود 
که نتوانس��ته در بخش مسکن 
ب��ا عب��اس آخوندی ب��ه توافق 
نهایی برس��د؛ »از نخستین روز 
دولت یازدهم به ایش��ان تاکیدا 
گفتم که نظر من این اس��ت که 
مس��کن از طریق بافت فرسوده 
حل خواهد ش��د. ایشان نظرات 
دیگری داش��ت ک��ه دنبال هم 
ک��رد، ام��ا آنچه من از ایش��ان 
می خواهم مسئله مسکن است.«

نخس��تین  رئیس جمه��ور 
در  آخون��دی  از  خواس��ته اش 
مس��ئله  را  دوازده��م  دول��ت 
مسکن خواند و مهم ترین میدان 
حل مس��کن را نی��ز بافت های 
فرسوده دانس��ت. حاال با شروع 
ب��ه کار دولت دوازده��م، وزیر 
اصلی تری��ن  شهرس��ازی  و  راه 
برنامه دولت دوازدهم برای حل 
مشکل مس��کن را تشریح کرده 
از بافت های فرسوده به عنوان  و 
یک��ی از چهار ح��وزه تقاضا در 

بازار مسکن نام برده است. 
عب��اس آخون��دی ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه توج��ه به س��اکنان 
حاشیه نشینان،  فرس��وده،   بافت  
خانه اولی ها و گروه های کم درآمد 
از اولویت های برنامه های مسکن 
دولت اس��ت، گفت: »اصلی ترین 
برنام��ه دولت در حوزه مس��کن، 
تمرکز بر تقاضاست که در چهار 
تقاض��ای ج��دی وجود  ح��وزه 
دارد.« آخوندی با تش��ریح چهار 

حوزه تقاضای مسکن تاکید کرد: 
»یک��ی از این حوزه ها، مس��کن 
حاشیه نشین ها است که جمعیت 
آنها حدود ۱۱میلیون نفر اس��ت. 
ح��وزه دیگر بافت های  فرس��وده 
است که س��اکنان آن نیز حدود 
۸میلیون نفر هستند و در مجموع 
۱۹میلیون نفر جمعیت هدف این 

دو حوزه را شامل می شود.«
آخوندی ب��ه حوزه های دیگر 
تقاض��ای مس��کن اش��اره کرد 
 و ادام��ه داد: »موض��وع دیگ��ر 
ک��ه  هس��تند  اولی ه��ا  خان��ه 
بار  نخس��تین  برای  می خواهند 
خان��ه دار ش��وند.« وزی��ر راه و 
با اش��اره به اینکه  شهرس��ازی 
گروه ه��ای کم درآمد جامعه نیز 
گ��روه بعدی هس��تند که برای 
تامین مس��کن خود با مش��کل 
مواج��ه هس��تند، گف��ت:  »در 
برنامه شش��م مطرح کردیم که 

اگر برنامه توسعه کشور بخواهد 
وارد بخش مس��کن ش��ود باید 
روی همین چه��ار حوزه اصلی 
متمرکز ش��ود و مجلس نیز در 
قان��ون برنام��ه ای��ن موضوع را 

تصویب کرد.«

مسکن مهر نتوانست مشکل 
حاشیه نشینان را حل کند

آخون��دی تاکید ک��رد: »نقد 
عمده ای که ما به بحث مس��کن 
مهر داشتیم این بود که مسکن 
مهر نتوانس��ت مسئله و مشکل 
حاشیه نش��ینان را ح��ل کند و 
مشکل آنها سر جای خود باقی 
مان��د.« او ادام��ه داد: »س��وال 
اینجاست که آیا می شود مسئله 
بافت های فرس��وده مرکز ش��هر 
تهران، مشهد، اصفهان و شیراز 
را در بیابان ها حل کرد؟ پاس��خ 
باید  قطعا منفی اس��ت، چراکه 

مشکل بافت فرسوده را در خود 
بافت فرس��وده ح��ل کرد.« وی 
افزود: »اگر بخواهیم واقعی حرف 
بزنیم باید ب��ه این موضوع توجه 
کنیم ای��ن ۱۹ میلیون نفری که 
در بافت های فرسوده و حاشیه ای 
ساکن هستند در ۲۷۰۰ محله در 
کشور زندگی می کنند و باید این 
موض��وع را محله ب��ه محله مورد 
بازآفرینی شهری قرار داد، چراکه 
هر محله ویژگی خاص خودش را 
دارد به این معنا که مسئله محله 
سیروس با جوادیه و مسگرآباد در 

تهران متفاوت است.«

اعطای تسهیالت بانکی با 
سود ۸درصد به ساکنان 

بافت های فرسوده
به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی، آخوندی گفت: 
»در شهرستان ها نیز همین گونه 

است و ساکنان این محالت باید 
از جه��ت مالی توانمند ش��وند 
ت��ا بتوانن��د خانه بهت��ری برای 
خود بس��ازند که برای این افراد 
تس��هیالت ۸ درص��دی در نظر 
گرفته شده است که در شرایط 
دش��وار و با این نرخ های باالی 
بسیار  تس��هیالت  بانکی  س��ود 

ارزان قیمتی است.«
شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
خاطرنش��ان ک��رد: »ارقام��ی در 
بودج��ه و برنامه ب��رای این کار 
در نظر گرفته شده است، چراکه 
این کار، کار یک دستگاه نیست؛ 
بازآفرینی  س��تاد  ی��ک  بنابراین 
در پایتخ��ت، مراکز اس��تان ها و 

شهرستان ها ایجاد شده است.«
او افزود:  »در خصوص مسکن 
صن��دوق  ط��رح  خانه اولی ه��ا 
پس انداز یکم را اجرا کردیم که 
با اس��تقبال بسیار خوبی  اتفاقا 
مواجه شده است و آمارها نشان 
می ده��د بی��ش از ۲۲۰ ه��زار 
خان��وار از این طرح اس��تفاده و 
پس ان��داز کردن��د و در برابر هر 
پس اندازی تس��هیالت تضمینی 
است یعنی بانک موظف به ارائه 

تسهیالت است.«
آخون��دی ادام��ه داد: »ای��ن 
افراد کس��انی هس��تند که وارد 
بازار می ش��وند و ق��درت خرید 
خوب��ی دارن��د یعنی ی��ک زوج 
در ته��ران ق��درت خرید ۱۶۰ 
پی��دا می کند  تومانی  میلی��ون 
که ای��ن مبل��غ قب��ل از دولت 
بود  تومان  ۲۰میلی��ون  یازدهم 
و در مراک��ز اس��تان ها نیز افراد 
۱۲۰میلیون تومان قدرت خرید 

پیدا می کنند.«
آخون��دی تاکی��د ک��رد:  »به 
نظر می رس��د که ای��ن دو طرح 
یعنی حل مس��ئله خانه اولی ها 
ناکارآمد  بافت های  بازس��ازی  و 
ش��هری و حاش��یه ای، به بخش 

مسکن رونق می بخشد.«

وزیر راه و شهرسازی طرح های رونق بخشی در بازار مسکن را تشریح کرد

برنامه های دولت دوازدهم برای خداحافظی با رکود مسکن

در گذش��ته بخش عمده ای از 
طرح های توسعه ای فوالد مبارکه 
از طری��ق ج��ذب س��رمایه های 
خارجی و بازپرداخت آن از محل 
توسعه صادرات انجام شده است. 
محمود اکب��ری، معاون فروش و 
بازاریابی ش��رکت ف��والد مبارکه 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ا بیان ای��ن مطلب به تش��ریح 
الزام��ات توس��عه صنع��ت فوالد 
کشور پرداخته است که در ادامه 

می خوانید. 
چالش ه�ای  مه��م تری�ن 
صنعت فوالد کش�ور در حال 

حاضر چیست؟ 
در ح��ال حاض��ر مهم تری��ن 
ایران،  فوالد  چالش های صنعت 
عدم ت��وازن در زنجی��ره تامین 
، کمب��ود نقدینگی، ب��اال بودن 
هزینه های تامی��ن مالی، تامین 
م��واد اولیه، افزایش چش��مگیر 
قیم��ت برخ��ی م��واد مصرفی، 
بهین��ه نب��ودن سیس��تم حمل 
ونقل و لجس��تیک، مش��کالت 
بندری برای صادرات، باال بودن 
تورم نس��بت به کشورهای مهم 
تولیدکنن��ده فوالد، عدم اعتماد 
بازده��ی  ب��ه  س��رمایه گذاران 

سرمایه و… است. 
فعاالن صنعت،  از  بسیاری 
رک�ود را یکی از مش�کالتی 
می دانند که صنعت فوالد را 
متاثر ساخته است، نظر شما 

در این باره چیست؟ 
ت��داوم رک��ود در چند س��ال 
گذشته در صنایع مختلف کشور 
یک��ی از مهم تری��ن چالش های 
صنع��ت فوالد کش��ور ب��ود که 
منجر ب��ه کاهش روند توس��عه 

این صنعت ش��د و بس��یاری از 
با صنعت  کارخانه های مرتب��ط 
ف��والد نی��ز با کاه��ش ظرفیت 
تولید همراه بوده اند و به همین 
دلی��ل در حال حاض��ر صنعت 
ف��والد ب��ا کمت��ر از ۵۵درصد 
ظرفی��ت واقع��ی مش��غول ب��ه 
فعالیت اس��ت. ب��ه همین علت 
روند مصرف ظاهری کش��ور در 
چند سال گذش��ته منفی بوده 
است و از ۲۲میلیون تن در سال 
۱۳۸۹ ب��ه ح��دود ۱۸ میلیون 
تن در س��ال ۱۳۹۵ رس��ید، اما 
خوش��بختانه از دو سال قبل، با 
ت��الش و مدیریت دولت محترم 
رش��د منفی متوقف و از س��ال 
گذشته، تولید و مصرف با رشد 
مثبت همراه ش��د که امیدواریم 

همچنان تداوم یابد. 
برای بهب�ود تولید صنعت 
فوالد کشور چه راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید؟ 
تولی��د  بهب��ود  راهکاره��ای 
صنعت فوالد کش��ور را می توان 
در دو دس��ته راهکارهای داخلی 
و راهکاره��ای برون مرزی مطرح 
کرد. در مورد راهکارهای داخلی 
الزم اس��ت جه��ت تقویت تولید 
صنای��ع مختلف کش��ور، برنامه 
وی��ژه ای طراح��ی و اجرا ش��ود، 
ازجمله اعطای سرمایه در گردش 
ب��دون بهره برای ایجاد توس��عه. 
از مهم تری��ن صنای��ع تاثیرگذار 
می توان به صنعت س��اختمان و 
پروژه های عمرانی کش��ور اشاره 
کرد که با اعطای تسهیالت مالی 
و تخصی��ص بودجه های عمرانی 
مناس��ب می توان در کوتاه مدت 
چشم انداز مناسبی برای افزایش 

مص��رف و تولی��د در این صنعت 
ترسیم کرد. از دیگر راهکارهایی 
ک��ه می تواند ب��ه رون��ق صنایع 
فوالدی کمک کند تس��هیل در 
ص��ادرات محصوالت ف��والدی و 
حمایت های الزم از صنایع داخلی 
به ویژه در مقابل واردات به کشور 

است. 
مهم تری��ن راهکار خارجی نیز 
فوالدی  محص��والت  ص��ادرات 
اس��ت که الزم اس��ت شرکت ها 
ب��ا بهبود کیفی��ت محصوالت و 
تعامل موثر ب��ا مصرف کنندگان 
س��ایر کش��ورهای جهان، روند 
خ��ود  محص��والت  ص��ادرات 
در  البت��ه  دهن��د؛  افزای��ش  را 
ای��ن خص��وص نی��ز دول��ت با 
مناسب  حمایتی  سیاس��ت های 
می تواند نقش موثری ایفا کند. 

تقاض�ای  افزای�ش  ب�رای 
فوالدی  محص�والت  مصرف 
چ�ه  اج�رای  کش�ور،  در 
اقدامات�ی ض�روری ب�ه نظر 

می رسد؟ 
مهم ترین اقدام ب��رای افزایش 
ف��والدی  محص��والت  مص��رف 
تحری��ک تقاضا و ایج��اد تحرک 
بیشتر در صنایع تکمیلی براساس 
نیاز بازاره��ای داخلی و صادراتی 
اس��ت. در این خص��وص افزایش 
عمران��ی  بودجه ه��ای  می��زان 
می توان��د راهگش��ا باش��د، زیرا 
صنعت ساختمان بیشترین تاثیر 
را در افزای��ش تقاض��ای مصرف 
محصوالت فوالدی کش��ور دارد 
و دومین عام��ل موثر در افزایش 
محص��والت  مص��رف  تقاض��ای 
فوالدی، ایج��اد رونق در صنعت 
س��اختمان و خروج این صنعت 

از رکود اس��ت. اقدامات حمایتی 
دول��ت در بازاره��ای صادرات��ی، 
ازجمله اعطای وام ه��ای ارزی و 
ریالی بدون به��ره برای صادرات، 
اختصاص مش��وق های صادراتی، 
انعقاد قراردادهای بلندمدت، وضع 
تعرفه های ترجیحی و... در جهت 
بهبود فضای کسب وکار و تولید 
کارساز هستند. صادرات محصول 
می توان��د ب��ه تولید ب��ا حداکثر 
ظرفیت ای��ن صنای��ع و کاهش 
هزینه های ثابت به ازای محصول 
تولیدی کمک قابل توجهی کند. 
همچنین ص��ادرات کاال می تواند 
منجر به بهبود کیفیت محصوالت 
نیازهای  و شناس��ایی  تولی��دی 
جدید مصرف کنن��دگان در بازار 
وسیع تری ش��ود . متاسفانه امروز 
۵۵درصد ظرفیت فوالد کش��ور 
فعال اس��ت، درحالی که متوسط 
ظرفیت فعال صنعت فوالد جهان 

حدود ۷۰درصد است. 
جذب سرمایه گذار خارجی 
چه تاثی�ری در رونق صنعت 

فوالد خواهد داشت؟ 
ازآنجا که تامی��ن منابع مالی 
ارزان تر  بسیار  می تواند  خارجی 
از تامین مالی از بازار سرمایه یا 
بانک های داخلی باش��د، جذب 
سرمایه گذاری خارجی در جهت 
رش��د صنایع فوالدی و کاهش 
می توان��د  تولی��د  هزینه ه��ای 
کمک ش��ایانی به ای��ن صنایع 
کند؛ البت��ه درصورتی که جذب 
این س��رمایه ها همراه با توسعه 
باش��د  فوالدی  صنایع  صادرات 
و بازپرداخت این س��رمایه ها را 
از محل ص��ادرات انجام دهند، 
بود. درگذشته  موفق تر خواهند 

بخ��ش عمده ای از توس��عه های 
ف��والد مبارکه به همین ش��یوه 
ایج��اد می ش��د . بازده س��رمایه 
در صنع��ت فوالد ب��ه هیچ وجه 
ب��ا بهره های بانک ه��ای داخلی 
همخوان��ی ن��دارد و ب��ه همین 
دلی��ل رغبت��ی ب��رای تامی��ن 
از  جدی��د  س��رمایه گذاری های 
محل مناب��ع داخلی نیس��ت و 
س��رمایه گذاری های قبلی هم با 

ظرفیت کامل فعال نیستند. 
ب�ا توجه به ش�رایط کنونی، 
آینده صنعت فوالد را در کشور 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
صنع��ت ف��والد ی��ک صنعت 
مادر اس��ت و کش��ور ما نیز جزو 
کشورهای درحال توسعه و دارای 
منابع و امکانات الزم برای تولید 
فوالد به ش��مار می آید؛ بنابراین، 
چش��م انداز آین��ده صنعت فوالد 
مثب��ت اس��ت و پیش بینی های 
خوش بینانه و بلندمدت نیز بیانگر 
رشد متوسط ۵درصدی تقاضای 
فوالد تا س��ال ۱۴۰۴ است؛ البته 
بای��د ب��ه توس��عه ظرفیت های 
اقتصادی فوالد با نگاه به صادرات 
توجه وی��ژه ای کرد ت��ا بتوان به 
تولید رقابتی محصوالت فوالدی 
دست یافت و سطح اشتغال را در 

کشور بهبود داد. 

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

رشد صنعت فوالد تنها با توسعه صادرات امکان پذیر است

گزارش2

خبرنامه

 تولید و صنعت
پایه های مستحکم نظام هستند

تصمیم دول��ت مبنی بر کاهش ن��رخ بهره بانکی، 
بسیار مفید و اثر بخش است. 

غالمحس��ن سوری، فعال اقتصادی و دانش آموخته 
اقتصاد در س��خنانی اظهار داش��ت: تصمیم دولت را 
مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی خجس��ته می دانیم و 
تهنیت عرض می کنیم. هر چند در این راه س��خت، 
اما و اگرهایی نیز س��ر راه خواهد بود که در این برهه 
زمانی از تم��ام هموطنان تقاضا دارم دراین خصوص 
به دورنمای ایرانی آباد تر و متعالی، با افکارمثبت نگاه 
کنند تا ش��رایط بالندگی همه جانبه به بهترین حالت 

رخ بدهد. 
این تولید کننده و کارآفرین ش��هریاری اظهار داشت: 
درآمد نفتی و غیر نفتی کش��ور ما چندین برابر درآمد 
بعضی از کش��ورهای همسایه اس��ت. به همین جهت 
خدا را سپاس می گوییم که مردم ایران در سایه اقتدار 
دولتمردان در پی رشد سیاسی، اجتماعی و رفع موانع 
مختلف اقتصادی هس��تند. اگر تا حدودی هم ش��اهد 
نابسامانی های اقتصادی هستیم، با تکیه بر منش ایرانی 
در رفع آن، همه باید تالش کنیم. موضوعی که باید بیان 
شود این است که در سال های گذشته مردم ایران شاهد 
گران شدن ارزاق عمومی و کاالهای ضروری مانند آب، 
برق، گاز و انواع س��وخت و مس��کن ب��ه جهت برخی 
تصمیمات غیر کارشناس��انه دولت ها بودند که آنان نیز 
مردم را با پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه، به سوی 
عدالت اقتصادی حرکت دادند، اما این اقدام غیر فنی و 
کار غیر قابل گذشتی بود که درحق مردم انجام شد و بار 
این گرانی بیشتر بر دوش مردم شهرنشین بوده و هست. 
وی ادام��ه داد: امی��د آن داری��م، ح��ال که مردم 
 ایران ش��اهد پایین آوردن ربای بانکی هستند، شاهد 
چند برابر ش��دن گرانی نباشیم. برای رسیدن به این 
مه��م، به طور مثال س��ازمان تامین اجتماعی نیز حق 
بیمه س��هم بیمه ش��دگان و کارفرمای��ان را به همان 
نس��بت ربای بانکی پایین بیاورند و جرایم س��نگین 

دیرکردها را حذف کنند. 
س��وری با انتقاد از نحوه اج��رای مالیات بر ارزش 
افزوده تصریح کرد: وزارت دارایی گاهی از یک کاالی 
مصرفی چندین بار مالی��ات دریافت می کند که این 
خود نوع��ی اجحاف در حق مردم اس��ت و موجبات 

افزایش هزینه ها و تورم می شود. 
به ط��ور مثال: در فرآیند تولید یک ورق برای مصرف 
در صنعت قوطی سازی، دارایی یک بار از سنگ معدن، 
مالیات می گیرد، یک بار از فلزی که از آن س��نگ طی 
فرآیندی به دست می آید مالیات می گیرد، یک بار از فلز 
خامی که به ورق یا ش��مش تبدیل شده اخذ می شود، 
یک بار از شمش یا ورق تبدیل شده به قوطی، یک بار 
از فروش قوطی تولید شده، یک بار از قوطی پر شده از 
محصول و باالخره یک بار هم از مصرف کننده محصول 
داخل قوطی فوق مالیات دریافت می شود که تمامی این 
اقدامات موجبات افزایش قیمت محصول و در نهایت باال 

رفتن تورم می  شود. 
در همی��ن رابط��ه، کار ی��ک کارآفری��ن و فع��ال 
اقتص��ادی مانن��د این اس��ت که کارآفری��ن بخواهد 
چراغی را در ش��ب در یک جنگل روش��ن کند تا از 
آن مس��یر عبور کند، آنقدر پروانه در اطراف المپ یا 
چراغ روشن ش��ده تجمع می کنند که شخص چراغ 
به دس��ت پشیمان از این کار خود می شود و عطایش 

را به لقایش می بخشد. 
وی در تش��ریح گفته های خود، ابراز داش��ت: اگر 
کارآفرینی بخواهد کاری را ش��روع کند و اش��تغالی 
را به وجود آورد تا در راس��تای فرمایش��ات رهبری و 
خواس��ته های مسئوالن ارشد کش��وری حرکت کند، 
موانع زی��ادی برایش پیش می آید ک��ه کارفرما را با 
چالش های بس��یاری روبه رو می کند. دریافت مبالغی 
از س��وی ش��هرداری، دارایی، بیمه تامین اجتماعی، 
جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، بهداشت 
و بس��یاری دیگر از نهاد ها ب��ه بهانه های مختلف که 
حت��ی برخی از آنها به صورت غیر قانونی درخواس��ت 
می شود، کارآفرین و سرمایه گذار را درمانده و خسته 
ک��رده و در نهایت فع��ال اقتصادی از می��دان به در 
ش��ده که این موضوع لطمات بی شماری به کشور در 

زمینه های اقتصاد، اشتغال و توسعه می زند. 
با توجه به تجربیاتی که خودم طی این س��ال های 
فعالیت داش��ته ام، متأس��فانه نگاه دولتیان به برخی 
ازکارآفرین��ان، نگاه به یک خطاکار اس��ت، نوع نگاه 
و برخورد چنین اس��ت که گویا مجرمی درخواستی 
دارد، ایده آنان این اس��ت که متقاضی را سنگ قالب 
کنند و توان اصلی را از وی بگیرند، کارش را با بارها 
ب��ردن و آوردن، بکش��انند که این ش��رایط مدیریت 

بسیار مضر در تمام مقوله ها است. 
بنده معتقدم ایران کش��ور ثروتمندی اس��ت، تنها 
مش��کل موجود در این باب، ضعف مدیریت اصولی با 
نگاه وس��یع اقتصادی است که باید این ضعف اصالح 

شود. 

دریچه

 مهم ترین دالیل تداوم نرخ بیکاری 
از نظر مرکز پژوهش ها

 صنعت به کمک اشتغال نمی آید
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل 
الگوی اش��تغال در بخش صنعت ایران با بررس��ی 
طرح کارانه اش��تغال برای جوان��ان )کاج( پرداخته 
اس��ت. آنطور که این مطالعه نش��ان می دهد، طی 
س��ال های اخیر رش��د بخش صنع��ت، منبع اصلی 
ایجاد اش��تغال در بخش صنعت نبوده است. تعداد 
واحدهای فعال صنعتی از میانه دهه ۸۰ به ش��دت 
تن��زل یافت و طی دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ تعداد این 
واحدها به بی��ش از ۳۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرد، 
ام��ا تعداد ش��اغالن بخش در مجم��وع دارای روند 
یکنواخت ثابت یا افزایش��ی بوده اس��ت. همچنین 
ترکیب اش��تغال بخش صنعت بیش��تر معطوف به 
کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است 
و س��هم این گروه ها در اشتغال بخش صنعت بیش 
از ۷۰درصد است و در سال های اخیر سهم جوانان 
تحصیلکرده دانش��گاهی در اش��تغال بخش صنعت 

تقریبا نزولی بوده است. 
طب��ق ای��ن گ��زارش، با توج��ه به س��هم حدود 
۲۸درصدی بخش صنعت در طرح کارانه اش��تغال 
جوان��ان )کاج(، توجه به الگوی اش��تغال در بخش 
صنعت و دو واقعیت اساس��ی در این زمینه بس��یار 
حائ��ز اهمیت خواهد ب��ود، مبنی ب��ر اینکه عمده 
اشتغال ایجاد ش��ده در بخش صنعت در سال های 
 ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ عمدت��ا ب��ه صنایع خ��رد کمتر از 
۱۰ نفر یا ۵ نفر کارکن اختصاص داشته که این امر 
با چگونگی جذب جوانان تحصیلکرده دانشگاهی با 
تحصیالت لیسانس و باالتر به استثنای فعالیت های 
دانش بنی��ان چندان س��ازگار به نظر نمی رس��د. از 
طرف دیگ��ر ماهیت عمده اش��تغال بخش صنعت 
از ن��وع ش��اغالن دارای تحصیالت دیپل��م و کمتر 
از دیپلم اس��ت و اش��تغال با تحصیالت دانشگاهی 
لیسانس و باالتر برای فعاالن بخش صنعت نیازمند 
محرک های قوی تری است که باید مورد تاکید قرار 

گیرد. 
بنابراین به نظر می رسد در طرح های اشتغال زایی 
دولت مانند کاج برای بخش صنعت باید متناس��ب 
ب��ا نوع بنگاه، از محرک ها و سیاس��ت های موثر در 
حوزه فناوری و نوآوری بهره گرفته شود. به همین 
دلی��ل اصالحات نهادی و افزایش مش��ارکت بخش 
خصوصی در صنعت و افزایش ضریب نفوذ فناوری 
و نوآوری در بخش صنعت به عنوان دو راهکار برای 
افزایش به کارگیری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی 

در بخش صنعت کشور پیشنهاد می شود. 
این گزارش همچنین می افزاید: برآوردها نش��ان 
می دهد در پنج س��ال آینده به طور متوسط ساالنه 
۲.۵ درص��د به افراد متقاض��ی کار در جامعه ایران 
اضاف��ه خواهد ش��د. از طرف��ی تصوی��ر کالن بازار 
کار ای��ران نیز نش��ان می ده��د که اش��تغال زایی، 
به ویژه برای افراد دارای تحصیالت دانش��گاهی در 
س��ال های آینده یکی از چالش های اساس��ی برای 
سیاست گذاران کشور خواهد بود. روند نرخ بیکاری 
نشان می دهد بعد از سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری کل و 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله که عمدتا شامل 
جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی  می شوند، افزوده 
شده است، ضمن اینکه نرخ بیکاری تقریبا هیچ گاه 

به کمتر از ۱۰درصد نرسیده است. 
 دالی��ل مختلف��ی برای ت��داوم نرخ بی��کاری در 
این گزارش آورده ش��ده اس��ت. به نظر می رسد از 
مهم ترین دالیل تداوم نرخ باالی بیکاری درکش��ور، 
به عدم تعادل در بازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر 
تقاضای نیروی کار مربوط می شود که خود ناشی از 
تغییرات بلندمدت جمعیتی در دهه های گذشته و 
جوان بودن جمعیت است و از سوی دیگر مشکالت 
اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز 

برای جذب این افراد در بازار کار بوده است. 
عالوه بر ب��اال بودن نرخ بیکاری ب��رای جوانان و 
ع��دم کاهش آن ب��ه نرخ های تک رقم��ی، واقعیت 
دیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب 
بی��کاری نیز طی س��ال های گذش��ته دس��تخوش 
تغییر ش��ده است، به گونه ای که س��هم افراد دارای 
تحصیالت دانش��گاهی از کل بیکاران رو به افزایش 
 ب��وده اس��ت، به ط��وری که ای��ن س��هم از حدود

 ۱۰ درصد در س��ال ۱۳۸۰ ب��ه بیش از ۴۱ درصد 
در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است که این وضعیت 
نشان می دهد ماهیت بازار کار درحال تغییر است. 
کدام صنعت اشتغال بیشتری تولید می کند؟ 

طب��ق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ش��واهد 
 نش��ان می دهد صنای��ع مواد غذایی و آش��امیدنی با 
۱۶.۵ درصد، بیشترین س��هم از شاغالن کارگاه های 
صنعتی را به خود اختصاص داده است. صنایع تولید 
سایر محصوالت کانی غیرفلزی نیز با سهم ۱۳درصد 
از شاغالن صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. صنایع تولید 
وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید 
مواد و محصوالت ش��یمیایی و تولید فلزات اساس��ی 
 در رتبه ه��ای بع��دی قرار دارند که ه��ر یک بیش از 
۱۰ درصد از اشتغال بخش صنعت را تامین می کنند. 
همچنین صنایعی مانند تولید محصوالت از توتون و 
تنباک��و به دلیل فعالیت تع��داد اندکی واحد صنعتی 
به رغ��م اینکه ه��ر واحد تع��داد زیادی نی��روی کار 
اس��تخدام کرده اند، اما نقش اندکی در اش��تغال زایی 

بخش صنعت داشته اند. 
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نشس��ت  ام�روز:  فرص�ت 
صادرکنندگان  انجم��ن  خبری 
نمون��ه و برت��ر ای��ران در محل 
معادن  صنایع،  بازرگان��ی،  اتاق 
و کش��اورزی ایران روز یکشنبه 
برگزار ش��د. آن هم در شرایطی 
غیرنفتی  مجموع ص��ادرات  که 
ای��ران در پنج ماهه نخس��ت به 
میلی��ون  و 193  میلی��ارد   17
دالر رس��ید که در مقایس��ه با 
مدت مشابه پارسال 4.95درصد 
کاه��ش یاف��ت. پیرام��ون این 
مسئله »ابراهیم جمیلی« رئیس 
نمونه  انجم��ن صادرکنن��دگان 
و برت��ر در نشس��ت خبری این 
انجمن گفت: با وجود اقدام های 
ده��ه  ی��ک  در  انجام ش��ده 
بخش خصوصی  نقش  گذش��ته، 
اس��ت.  در ص��ادرات کمرن��گ 
وی تاکی��د کرد: بای��د وضعیت 
را  نامطلوب مش��ارکت خارجی 
در ص��ادرات کم کنیم و تدوین 
استراتژی های صنعتی و معدنی 
کش��ور با نگاه توس��عه صادرات 
باش��د. جمیل��ی بیان داش��ت: 
بای��د ت��اش کنیم تا ع��اوه بر 
حرکت به سمت تولید کاالهای 
باکیفیت ت��ر و از نظ��ر قیمت��ی 
را  بازاره��ای جدید  رقابتی ت��ر، 
ای��ن  در  بگیری��م؛  اختی��ار  در 
برنامه های  ارائ��ه  انجمن  زمینه 
کار  دس��تور  در  را  آموزش��ی 
کااله��ای  س��طح  ت��ا  داش��ته 
اس��تانداردهای  ب��ه  صادرات��ی 
جهان��ی نزدی��ک ش��ود. رئیس 
نمونه  انجم��ن صادرکنن��دگان 
و برتر با اش��اره ب��ه اینکه همه 
برندس��ازی های جهانی با یاری 
و کمک رس��انه ها انجام ش��ده، 
ادامه داد: مش��کات اصلی همه 
مس��ائلی  در  صادرکنن��دگان 
مالی��ات ارز،  ن��رخ   همچ��ون 
 و... خاصه می ش��ود و خواهان 
کمک هرچه بیش��تر رسانه های 
کش��ورمان در ای��ن خص��وص 
هس��تیم. جمیل��ی همچنین با 
تاکی��د ب��ر اینکه مش��کل ورود 
جهان��ی  س��ازمان  ب��ه  ای��ران 
تج��ارت  )WTO( بای��د حل 
ش��ود، تصریح کرد: ت��داوم این 
روند و نپیوس��تن ای��ران به این 
س��ازمان در س��ال های آین��ده 
خس��ارت های جدی به تجارت 

کشورمان وارد خواهد کرد. این 
فعال اقتصادی با اش��اره به آمار 
گمرک در چهار ماهه امس��ال، 
اظه��ار داش��ت: در ای��ن مدت 
13.5 میلی��ارد دالر صادرات به 
ثبت رسید که 12 میلیارد دالر 
آن به 15 کش��ور ه��دف انجام 
ش��د؛ در ای��ن زمین��ه نیازمند 
و  صادراتی  جغرافیایی  توس��عه 
یافتن بازارهای جدید هس��تیم. 
وی اضاف��ه ک��رد: ب��رای تحقق 
این مهم نیازمن��د عزم جدی و 
ملی همه دستگاه های متولی از 
جماه وزارت امور خارجه، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد کش��اورزی و . . . هستیم. 
تعرفه های  برق��راری  جمیل��ی، 
تج��اری ب��ا س��ایر کش��ورها را 
وظیفه دولت برش��مرد و افزود: 
بخش خصوصی  زمین��ه  این  در 
کاالهای  درب��اره  می تواند  فقط 
مش��مول تعرف��ه ترجیحی نظر 

بدهد. 
مشکل نقل و انتقال پول

ای��ن صادرکننده با اش��اره به 
نقل و انتقال پول به عنوان یکی 
از مش��کات اساس��ی ف��راروی 
تجار، بازرگانان و صادرکنندگان، 
یادآور شد: این انجمن خواستار 
تسهیل ورود پول به کشور است 
تا ارز م��ورد نیاز صادرکنندگان 
بی��ان  ب��ا  وی  ش��ود.  تامی��ن 
اینک��ه ص��ادرات نیازمند وجود 
زیرس��اخت مناس��ب است، در 
پاس��خ ب��ه این پرس��ش که در 
زمان نیاز روس ها به بازار ایران 
سیب  صادرات  نتوانستیم  حتی 
به این کش��ور داش��ته باش��یم، 
تأکی��د ک��رد: صادرات س��یب 
نیازمن��د کانتین��ر یخچال��دار و 
 افزای��ش رفت و آم��د کش��تی ها 
و . . . است و بخش خصوصی در 
کوتاه م��دت نمی تواند همه این 
مس��ائل را تامین کن��د. رئیس 

انجمن صادرکنن��دگان نمونه و 
برت��ر، در پایان تهی��ه و تکمیل 
بانک اطاعات��ی صادرکنندگان 
و راه ان��دازی نمایش��گاه فضای 
صادرکنندگان  ب��رای  مج��ازی 
جمل��ه  از  را  مل��ی  و  نمون��ه 
اقدام ه��ای در دس��تور کار این 
انجمن برش��مرد. جمیلی گفت: 
معی��ار اصلی عضوی��ت در این 
انجمن، دارا بودن لوح و تندیس 
صادرکننده نمونه استانی است. 

قوانین 30 سال گذشته 
حضور موفق را در بازارهای 

صادراتی ممکن نمی کند
امس��ال  خردادماه  پانزده��م 
بحرین  عربس��تان،  سه کش��ور 
و ام��ارات به طور رس��می روابط 
خ��ود را با قطر قط��ع کردند و 
راه های هوایی، زمینی و دریایی 
خ��ود را با این کش��ور بس��تند. 
همی��ن مس��ئله فرصت��ی برای 

فع��االن اقتص��ادی و بازرگانان 
کش��ورمان ب��ود تا به وی��ژه در 
و  مواد غذای��ی  تامی��ن  زمین��ه 
روزانه  مایحت��اج  و  کش��اورزی 
قطری ها گام بردارند؛ موضوعی 
ک��ه رونق بندرها و کش��تیرانی 
در  اش��تغال زایی  همچنی��ن  و 
اس��تان هایی مانن��د بوش��هر را 
می توانس��ت ب��ه دنبال داش��ته 
باشد. در این زمینه نایب رئیس 
صادرکنن��دگان  انجم��ن  دوم 
نمون��ه و برتر ای��ران با تاکید بر 
اینکه دولت باید به خواسته های 
صادرکنندگان بیشتر توجه کند، 
گفت: تحقق حضور در بازارهای 
صادرات��ی ب��ا قوانی��ن و ابزار و 
امکانات 30 س��ال پیش شدنی 
فرشچیان«  »محمدرضا  نیست. 
روز یکش��نبه در نشست انجمن 
مل��ی  و  برت��ر  صادرکنن��دگان 
تحریم ه��ای  از  پ��س  اف��زود: 
اتحادی��ه اروپ��ا، ب��ازار روس��یه 
برای س��ومین بار در س��ال های 
اخی��ر در اختی��ار ای��ران ق��رار 
گرفت، اما نتوانس��تیم از فرصت 
پی��ش رو اس��تفاده کنی��م. وی 
صادرکنندگان  ما  داشت:  اظهار 
مج��اب  را  دول��ت  نتوانس��تیم 
کنی��م ک��ه پرداخ��ت دوجانبه 
روبل- ری��ال را در معامات بین 
دو کش��ور برق��رار س��ازد؛ زیرا 
ه��ر دو کش��ور ب��ا تحریم های 
خارجی واحد پولی ش��ان مواجه 
بودند. فرش��چیان تصریح کرد: 
اگ��ر رون��د پرداخت ه��ا بین دو 
در  می ش��د،  تس��هیل  کش��ور 
دس��ت گرفتن بازار روسیه دور 
از دس��ترس نبود. وی همچنین 
با اش��اره به ب��ازار قطر، به طرح 
این پرسش پرداخت که »وقتی 
قطری ه��ا به تج��ار و بازرگانان 
ایران��ی ویزا نمی دهن��د، چطور 
باید ص��ادرات کرد؟ نایب رئیس 
صادرکنن��دگان  انجم��ن  دوم 
نمونه و برتر ای��ران تاکید کرد: 
باید پذیرفت که شرایط سیاسی 
و اقتصادی برای صادرات به این 
با وجود مهی��ا بودن  کش��ورها 
فرصت ه��ا، فراه��م نش��د. وی 
تصریح ک��رد: با قوانی��ن و ابزار 
30 س��ال پی��ش پیم��ودن این 
مس��یر ممکن نیس��ت و باید به 

به روز رسانی خود بپردازیم. 

لزوم برندسازی جهانی با یاری رسانه ها

اولویت دیپلماسی اقتصادی بر صادرات
حمل و نقل ریلی

در سال 1395 محقق شد
حمل 40میلیون تن بار با شبکه ریلی

مدیرعام��ل راه آهن ایران می گوید در س��ال 1395 
نسبت به س��ال 1394 حمل بار با شبکه ریلی کشور 
از 35 میلیون تن به 40.2 میلیون تن رس��ید، اتفاقی 
که در تاریخ 90 س��اله راه آهن بی نظیر بود. به گزارش 
»فرص��ت ام��روز، از رواب��ط عمومی راه آهن، س��عید 
محم��دزاده در مجمع عمومی عادی صاحبان س��هام 
برای س��ال منتهی به 30 اسفند ماه 95، اظهارداشت: 
در پایان برنامه ششم توسعه میزان حمل بار با شبکه 
ریلی کشور باید از 40میلیون تن فعلی به 195میلیون 
تن در س��ال و سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار 
در کش��ور به 30درصد افزایش یابد. معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی گفت: با عنایت به اینکه حمل و نقل ریلی 
ب��ه ازای هر تن کیلومتر بار در مقایس��ه با حمل ونقل 
جاده ای حداقل یک  هفتم سوخت مصرف می کند؛ در 
هر تن کیلومتر بار حداقل 35 س��ی سی صرفه جویی 
س��وخت و در حوزه مسافر نیز به ازای هر نفر کیلومتر 
20 سی سی صرفه جویی س��وخت حاصل می شود. به 
گفته محمدزاده، در پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه 
کشور همچنین در حمل مسافر نیز باید از 20میلیون 
مسافر به 100میلیون مسافر برسیم. محمدزاده بابیان 
اینکه پیش بینی راه آهن تا هش��ت سال آینده رسیدن 

 ب��ه س��هم ترانزیت 100میلیون تن در س��ال اس��ت، 
اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه پتانس��یل موج��ود در منطقه 
اگ��ر بخواهیم ب��ه این س��هم و رقم برس��یم باید در 
موض��وع ریل جدی ترعم��ل کنیم. وی یادآور ش��د: 
رئیس جمهوری ای��ران در چهار س��ال دولت یازدهم 
و آغ��از دولت دوازدهم ب��ر توس��عه حمل ونقل ریلی 
به عن��وان یک��ی از اولویت ه��ای اصلی دول��ت تأکید 
داش��ته اند و وزارت راه و شهرس��ازی با جدیت کامل، 
طرح های اقتصادی و صنعتی توس��عه صنعت ریلی را 
پیگیری و اجرا کرده اس��ت. مدیرعامل راه آهن اضافه 
ک��رد: حمایت های دولت و مجلس و تدابیر س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در جه��ت حمایت از راه آهن بی نظیر 
بوده و منجر به بس��ته های ارزش��مندی از قانون های 

مربوط به حمل ونقل ریلی شده است. 
وی بابیان اینکه ش��رکت راه آهن در برنامه شش��م 
توس��عه موظف ش��ده نس��بت به راه اندازی ش��رکت 
قطاره��ای حومه ای اقدامات��ی را انج��ام دهد، گفت: 
تنها در ش��هر تهران روزانه نزدی��ک به یک میلیون و 
250 تا 300هزار مسافر حومه ای از یک طرف حرکت 
می کنند و در طول روز تردد مسافر حومه ای از تهران 
به بیش از 2میلیون نفر می رس��د. متأسفانه سهم ریل 
در جابه جایی مس��افران حومه ای 2درصد است و این 
عدد برای ش��هری مثل تهران باید ب��ه حداقل 20 تا 
30درصد برسد و این موضوع نقش و جایگاه قطارهای 

حومه ای را بیش از پیش نشان می دهد. 

یادداشت

تجارت

 2 سال پررونق پیش روی
صنعت نفت

جذب سرمایه خارجی به چند عامل بستگی دارد؛ نخست، 
فضای سیاس��ی کش��ور و دوم، قراردادها و شیوه مذاکرات. 
در دنیا برای جذب س��رمایه رقابتی جدی وجود دارد، زیرا 
مقدار س��رمایه  های موجود محدود و درخواس��ت  برای آنها 
بس��یار است. صنعت نفت ایران بیش از یکصد سال قدمت 
دارد اما تولید نفت ما با حجم ذخایر متناس��ب نیس��ت که 
این موضوع می تواند به فرصتی برای جذب سرمایه تبدیل 
شود. صنعت نفت ایران  اکنون برای جذب سرمایه بهترین 
وضع را دارد. ش��رکت های بزرگ به سرمایه گذاری در ایران 
عاقه مندند و روند مذاکرات با شرکت های خارجی مطلوب 
است، از این رو امیدواریم در فرصت مناسب به نتیجه برسد. 
مذاکره با شرکت های خارجی برای حضور در صنعت نفت 
ایران به صورت موازی در حال انجام است و بسیاری از این 
ش��رکت ها طرح جامع توسعه )ام. دی. پی( را ارائه کرده اند 
یا به زودی ارائه می کنند. با توجه به اینکه نخستین قرارداد 
با کنسرس��یوم توتال، سی ان پی س��ی آی و پتروپارس برای 
توس��عه فاز 11 میدان گازی مش��ترک پارس جنوبی امضا 
شده است، اگر مذاکرات فنی به خوبی انجام شود، مذاکرات 
در بقیه بخش ها مانند مالی زیاد به درازا نمی کشد. بنابراین 
معتقدم شرکت ملی نفت به طور حتم موفق به اجرای برنامه 
تکلیفی س��تاد اقتصاد مقاومتی می شود. نمی توان گفت با 
چه شرکتی قرارداد امضا می شود اما مذاکره با شرکت های 
روس به خوبی پیش می رود و اگر همکاران ما مذاکرات فنی 
را انجام دهند، در دو تا سه ماه آینده به نتیجه می رسد. بر 
پایه آمار و ارقام، هر روز تأخیر در توسعه میدان های نفت و 
گاز کش��ور میلیون ها دالر به کشور ضرر می زند. در صورت 
تداوم وضع به همین منوال، صنعت نفت س��ه یا چهار سال 
دیگر جایگاه واقعی  خود را که در شأن ایران و ذخایر نفتی 
کشور باشد، پیدا می کند. استقبال شرکت های خارجی برای 
حضور در این بخش »بی نظیر« است و معتقدم در دو سال 

آینده، رونق بی سابقه ای در این صنعت شکل می گیرد. 

حذف الزام درج قیمت برای 5گروه کاال
قیمت گذاری برخی کاالها آزاد شد

با دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت، درج قیمت روی 
انواع محصوالت کارخانه ای، کنس��رو، کمپوت، سس، ترشی، 
ش��ور، مربا و عس��ل دارای بس��ته بندی، الزامی نیس��ت. به 
گزارش »فرصت امروز«، محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت در اباغیه ای قیمت پنج گروه کاالیی دیگر 
 را ح��ذف ک��رد. وی در ای��ن نامه که به مجتبی خس��روتاج

 قائم مقام وزیر در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت 
ایران، محس��ن صالحی نیا معاون امور صنایع، صادقی معاون 
ام��ور اقتصادی و بازرگانی، محمود نوابی معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
31اس��تان کشور و جنوب اس��تان کرمان ارسال کرده، اعام 
کرده که قیمت انواع محصوالت کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، 
سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را از شمول 

درج قیمت روی بسته بندی حذف کرده است. 

امیرحسین زمانی نیا
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت
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ھمه با #َھم برنده ایم 

 ب��ا اعم��ال سیاس��ت های تعدیل نرخ 
س��ود بانکی از س��وی بانک مرکزی، این 
پرسش در ذهن شهروندان ایرانی مطرح 
ش��ده اس��ت که در حال حاضر نقدینگی 
به کدام س��و می رود؟ ک��دام بازارها برای 
س��رمایه گذاری مناس��ب هس��تند؟ آی��ا 
بانک ه��ا موف��ق ب��ه حفظ س��پرده های 
مشتریان خود با نرخ های جدید می شوند؟ 
اساس��اً ضمان��ت اجرایی بان��ک مرکزی 
ب��رای رعایت نرخ س��ود در نظ��ام بانکی 
چیس��ت؟ آیا همانطور که بانک مرکزی 
اعالم کرده ارائه پیشنهادات خاص و دور 
زدن بخشنامه ابالغی، جریمه ای سنگین 
ب��رای بانک های متخلف به همراه خواهد 
داشت، یا تجربه چندباره و ناموفق تعدیل 
نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در 
س��الیان اخیر این بار نیز تکرار می شود؟ 
آی��ا تأثیر بخش��نامه هش��ت بندی بانک 
مرکزی بر بازار سرمایه مثبت بوده و این 
تأثیر، محس��وس و ادامه دار خواهد بود؟ 
آی��ا برنامه بان��ک مرکزی تنها مس��کنی 
کوتاه برای دردهای نظام بانکی اس��ت یا 
بخش��ی از راهبردی چند ساله است که 
دول��ت و بانک مرکزی برای س��اماندهی 
اقتصاد ایران و خ��روج از رکود اقتصادی 

تدارک دیده اند؟ 
همه اینها س��واالتی اس��ت ک��ه البته 
پاس��خ های متفاوتی دارند. ب��ا این همه، 
بررسی ها نشان می دهد خروج سپرده از 
بانک ها هنوز اتفاق نیفتاده اس��ت، چراکه 
بانک ها با تبدیل س��پرده های کوتاه مدت 
مشتریان به س��پرده  بلندمدت در فاصله 
10 روزه اب��الغ تا اجرای بخش��نامه بانک 
مرکزی تالش کرده اند س��پرده های خود 
را حفظ کنند و همچنان امکان پرداخت 
سود بانکی با نرخ باالتر از 15درصد را در 

منوی خود داشته باشند. 
ای��ن در حالی اس��ت که پی��ش از این 
نس��بت می��ان نظ��ام بانک��ی و بازارهای 
اقتص��اد  در  س��رمایه گذاری  م��وازی 
بانک محور ایران، همواره نس��بتی نابرابر 
و به س��ود بانک ها ب��وده و نقدینگی های 
سرگردان برای دریافت سود باال به سمت 
بانک ها سرازیر می ش��ده اند. در حقیقت، 
رکود اقتصادی سال های اخیر در اقتصاد 
ایران، مجالی برای گس��یل سرمایه ها به 
س��مت تولی��د و بازارهای م��وازی باقی 
نگذاش��ته بود و س��رمایه های سرگردان 
جای��ی بهت��ر از بانک ها برای س��وددهی 
باال سراغ نداش��تند. اما حاال با بخشنامه 
بانک مرکزی به نظر می رس��د که نسبت 
میان نظ��ام بانک��ی و بازاره��ای موازی 
دستخوش تغییر شده و بازارهای موازی 
س��رمایه گذاری از تعدیل نرخ سود بانکی 

تأثیر مثبتی به خود خواهند دید. 
از جمل��ه ب��ازار طال و س��که در چند 
روز گذش��ته تحت تأثیر سیاس��ت بانک 
مرکزی، دس��تخوش تغییر و تحول شده 
اس��ت. بازار سرمایه نیز نشانه های مثبتی 
به خود دیده و شاخص کل بورس بیشتر 
روزها س��بزپوش بوده اس��ت. بازار اوراق 
بدهی و صندوق های س��رمایه گذاری نیز 
به گزینه ای جذاب برای س��رمایه گذاران 
تبدیل ش��ده  اس��ت، چراکه صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک ها مش��مول رعایت 

نرخ مصوب نمی شوند. 
همچنین بخش��نامه بان��ک مرکزی در 
بازار مس��کن هم تأثیر گذاشته و کاهش 
س��ود بانکی، مالکان را به سمت دریافت 
اجاره ماهانه بیش��تر در برابر رهن سوق 
داده اس��ت؛ اس��تدالل مالکان این است 
که بانک ها دیگر سود باالیی به سپرده ها 
نمی دهن��د و اخ��ذ ره��ن از مس��تأجر و 
س��پرده گذاری آن ن��زد بان��ک توجی��ه 
اقتص��ادی ندارد، بنابراین اخذ اجاره بهای 
بیش��تر منطقی ت��ر ب��ه نظ��ر می رس��د. 
گزارش ه��ای میدانی نیز نش��ان می دهد 
م��وارد رهنی در روزهای گذش��ته کمتر 
شده و مبلغ اجاره بها افزایش یافته است. 

طال، سکه و ارز 
بدیل س��ود بانکی برای سپرده گذارانی 
که درص��دد حف��ظ قدرت خری��د خود 
هستند، چیست؟ به گزارش خبرآنالین، 
طال و س��که س��ال ها مام��ن خوبی برای 
س��رمایه های س��رگردان بودند. ارز، یا به 
عبارت بهتر دالر نیز ماوایی برای کسانی 

بود که حفظ قدرت خریدشان را در نظر 
داش��تند. مبادله ریال با دالر، س��ال های 
سال در میدان فردوسی، رایج ترین اقدام 
س��رمایه گذارانی ب��ود که می خواس��تند 
سرمایه های خردشان را از گزند دستبرد 

تورم مصون بدارند. 
وضعی��ت ام��ا در س��ال های 1390 ت��ا 
1392 بحرانی ش��د. رجوع خریداران دالر 
به فردوس��ی، ماجراهای عجیبی را در این 
خیابان رقم زد؛ کار به جایی کشید که دالر 
روی 4 ه��زار تومان را نی��ز دید و ریال بود 
که در حاش��یه خیابان ب��ا دالرها معاوضه 
می ش��د. دولت یازدهم اما ورق را برگرداند. 
تالش کرد با اتخاذ سیاست های ضدتورمی، 
ثبات را به ب��ازار برگردانده و تقاضا در این 
حوزه را واقعی کند. داس��تان غم انگیز دالر 
و ط��ال و س��که و صف ه��ای طوالنی برای 
خرید آن به ی��ادگار در تاریخ ماند تا امروز 
که بار دیگر نگاه ها از ش��عب متعدد بانکی 
به میدان فردوسی و سبزه میدان چرخید 
و سبب شد قیمت طال در 10 روز بیش از 
10 هزار تومان برای هر گرم و بهای س��که 
در ی��ک روز حدود 20 ه��زار تومان در هر 

قطعه افزایش یابد. 
هر چند افزایش قیمت طال در بازارهای 
جهان��ی، تح��ت تأثیر آم��ار ناامید کننده 
اش��تغال در آمریکا و توف��ان رخ داده در 
این کش��ور بوده اس��ت، اما با این حال، 
اقتصاد ایران امروز بیشتر تحت تأثیر جو 
روانی شرایط داخلی است تا واقعیت رخ 

داده در بازارهای جهانی. 

بازار مسکن 
بازار مس��کن هن��وز تحت تأثیر س��ایه 
سنگین رکود، با س��ختی و سنگینی قدم 
برمی دارد، ام��ا اجاره بها این روزها بر طبل 
گرانی می کوبد. مسکن، این سرمایه ای ترین 
کاال در ایران، 33درصد از سبد هزینه های 
خانواره��ای ایران��ی را به خ��ود اختصاص 
می ده��د. این آم��ار هرچن��د در خصوص 
هزینه مسکن ملکی و استیجاری استخراج 
شده است، اما برآوردها نشان از آن دارد که 
وضعیت در بازار اجاره به مراتب نامناسب تر 
از بازار خرید است، چراکه اجاره بها نه در بند 
میزان تورم است و نه المانی دیگر، هر سال 
بیش از تورم افزایش می یابد و کوچک ترین 
تصمیمات��ی در حوزه ه��ای مرتب��ط نظیر 

بانک ها بر رشد آن تأثیر می گذارد. 
گزارش های میدانی نش��ان می دهد در 
روزهای پایانی ش��هریورماه، مالکانی که 
هنوز قراردادهای یک ساله اجاره های شان 
را منعقد نکرده ان��د، از رهن دل کنده اند 
و ب��ه اجاره ه��ای ماهان��ه تمایل نش��ان 
می دهند. یکی از مش��اوران شرق تهران 
در این خص��وص گفت:  »در حال حاضر 
بیش��تر مس��تاجرانی که ق��ادر به تمدید 
قرارداده��ای خ��ود نیس��تند و ترجی��ح 
داده ان��د آپارتمان��ی جدید پی��دا کنند، 

کس��انی هس��تند که با تبدی��ل رهن به 
اجاره موافق نیستند.« او گفت: »به عنوان 
مث��ال، مالک��ی که 170 میلی��ون تومان 
رهن گرفته، ناگه��ان می گوید قصد دارد 
 خان��ه را ب��ه قیمت 100 میلی��ون رهن، 
3 میلیون اجاره ماهانه به مستاجر بدهد و 
در نتیجه فشار از این جهت به مستاجران 

افزایش یافته اس��ت.« او افزود: »کاهش 
س��ود بانکی مالکان را به س��مت دریافت 
اجاره ماهانه س��وق داده، درحالی که این 
شرایط برای مس��تاجران چندان مطلوب 
نیست. این شرایط در کنار افزایش فصلی 
بهای اجاره در ش��هریورماه، موقعیت این 
بازار را دس��تخوش تغییراتی حتی نسبت 

به خرداد و تیرماه امسال کرده است.«

اوراق بدهی، صندوق های 
سرمایه گذاری و بورس 

هرچن��د بورس تهران در نخس��تین روز 
اجرای بخشنامه جدید سود بانکی سبزپوش 
شد، اما تأثیر چندانی از این تغییر را به خود 
ندید. با این حال، کارشناسان معتقدند بازار 
اوراق بدهی ب��رای س��رمایه گذاران از این 
پس ب��ازاری مهم و جذاب تلقی می ش��ود 
و ب��ا توجه به نرخ های باالت��ر از 15درصد 
برای ای��ن اوراق، باال رفتن ح��رارت آن را 
از همی��ن حاال می توان پیش بینی کرد.  از 
دیگر، صندوق های س��رمایه گذاری  سوی 
بانک ها که کارکردی شبیه سپرده را برای 
س��پرده گذار دارن��د نیز از ای��ن پس رونق 
بیش��تری را به خود خواهند دید. بسیاری 
از بانک ها س��ودهایی در اندازه 22 تا 22.5 
درصد را به کس��انی ک��ه در صندوق های 
سرمایه گذاری ش��ان ورود می کردند، اعطا 

می کنند. 
صندوق ه��ای  در  حس��اب  افتت��اح 
س��رمایه گذاری تفاوت های��ی با س��پرده 
بانک��ی دارد. به عن��وان مثال، برداش��ت 
آنالی��ن از موجودی این حس��اب ها قابل 
انجام نیس��ت و باید برای برداش��ت پول 
حتم��اً به ش��عبه مراجعه ش��ود. با توجه 
ب��ه اینک��ه صندوق های س��رمایه گذاری 
بانک ه��ا از ش��مول کاهش س��ود بانکی 
خارج هس��تند، به نظر می رس��د تمرکز 
سپرده گذاران و بانک ها بر این صندوق ها 

افزایش می یابد. 

 تأثیر سیاست تعدیل نرخ سود بانکی
بر بازارهای موازی

 ترکش پیامک های تغییر حساب سپرده
 به مشتریان خورد

شاهکار بانک ها
چن��د روز از اجرای��ی ش��دن دس��تورالعمل بانک 
مرک��زی درباره کاهش نرخ س��ود بانکی گذش��ته و 
همچن��ان عواقب رفتار نس��نجیده برخ��ی بانک ها 
گریبانگی��ر مش��تریان اس��ت. ب��ه گزارش ایس��نا، 
براس��اس مصوبه بانک مرکزی، بانک ها موظف بودند 
که نرخ های س��ود متفاوتی که خالف مصوبه س��ال 
گذش��ته ش��ورای پول و اعتبار پرداخت می کردند، 
براس��اس این مصوب��ه کاهش دهن��د، به گونه ای که 
س��ود ساالنه به حداکثر 15 درصد و روزشمار تا 10 

درصد تغییر کند. 
نکت��ه مه��م در این دس��تورالعمل ای��ن بود که 
بانک ها ملزم شده اند حس��اب های بلندمدتی را که 
از قب��ل گش��ایش یافته ب��ود تغییر نداده و تا س��ر 
رس��ید به همان روال س��ود قبلی ادام��ه دهند، اما 
مش��تری دیگر حق برداشت یا واریز به این حساب 
را ن��دارد و اگ��ر در این رابطه اقدام��ی کند به طور 
حتم مش��مول جریمه خواهد ش��د. از سوی دیگر 
نرخ سود روزش��مار و کوتاه مدت باید بالفاصله بعد 
از اجرایی ش��دن بخش��نامه بانک مرکزی یعنی در 
11 شهریورماه با هر نرخی که قبال پرداخت می شد 
به حداکثر 10 درص��د کاهش پیدا می کرد که این 
موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان 
آنها جذاب نبود، چرا که پیش از این نرخ های سود 
روزش��مار اغلب تا 15 و حتی تا پیش از 20 درصد 
پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده 

به شمار می رفت. 
ام��ا در فاصله اجرایی ش��دن بخش��نامه در بانک 
مرکزی برخی بانک های خصوصی به تکاپو افتادند تا 
برای نگه داش��تن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود 
روزش��مار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می کرد، 
س��پرده های مردم را با روش های متفاوت از حساب 
کوتاه مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با 

توجه به نحوه برخورد بانک ها حاشیه ساز شد. 
برخی بانک ها به مشتریان پیام داده اند که حضورا 
به ش��عبه رفته و وضعیت حس��اب را مشخص کنند 
یعن��ی از کوتاه مدت ب��ه بلندمدت که دارای س��ود 
باالتری بود تغییر دهند. برخی دیگر پیامک داده اند 
که اگر تا زمانی که مش��خص کرده بودند واکنشی از 
سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به 
بلندمدت تغییر می دهند که این نیز خود با ماجرای 
بسیاری همراه بود، چرا که اوال زمان بسیار کوتاهی 
ب��رای مش��تری تعریف ش��د، از س��وی دیگر برخی 
حت��ی پیامک را ه��م دریافت نکردند ام��ا ناگهان با 
حساب های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن 
وجود نداشت و دست شان به حساب های بلندمدتی 
هم نمی رس��ید، چرا که حق برداش��ت هم نداشتند. 
اما ب��ه هر حال بانک قبل از این اقدام، به مش��تری 

اعالم کرده بود. 
 برخ��ی دیگر از بانک ها و موسس��ات برداش��ت از 
حساب انجام داده اند و مقداری از منابع را در حساب 
کوتاه مدت نگه داش��تند. گرچه مجوزی از مش��تری 
دریافت نکرده  بودند، اما به وی توضیح دادند که چه 
اتفاقی افتاده است هر چند این نیز قابل توجیه نبود 
و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این 
حال وقتی به ش��عب مراجعه می شود بانک انعطاف 
نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به 

کوتاه مدت تغییر دهد. 
ام��ا اقدام عجیب دیگری از س��وی یک مؤسس��ه 
خصوص��ی اتف��اق افت��اده اس��ت. این مؤسس��ه از 
حس��اب های کوتاه م��دت ع��ادی ک��ه س��ود حدود 
22درصد به آن تعلق می گرفته، مبلغی را براس��اس 
درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب 
روزش��مار عادی مش��تری واری��ز می کن��د و مانده 
حس��اب کوتاه مدت عادی را که رقم باالتری اس��ت 
به بلندم��دت تغییر می دهد. ای��ن اتفاق بدون هیچ 
پیامکی که حاوی توضیحی از سوی مؤسسه مربوطه 
باش��د رخ داده و تنها پیامک های برداشت است که 
صاحب حس��اب را از جری��ان تغییرات آگاه می کند. 
وقتی که به ش��عبه مراجعه می کند متوجه می شود 
که مؤسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب 
وی برداش��ت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه 
کرده و جالب این جاست که به سپرده گذار می گوید 
برای اینکه ش��ما وجهی در اختیار داش��ته باش��ید، 
مبلغی را به حس��اب روزشمار شما واریز کرده ایم تا 

در دسترس قرار گیرد! 
 بدت��ر اینجاس��ت که وقت��ی س��پرده گذاران گله 
می کنند که اصال تمایلی به تغییر حساب و واریز آن 
به بلندمدت نداش��تند، مؤسسه می گوید برای اینکه 
س��ودهای ش��ما در روزشمار کم می ش��د این اتفاق 
افتاده اس��ت. اما اگر بخواهید از حس��اب بلندمدتی 
که با س��ود 22 درصد برای ش��ما تش��کیل ش��ده 
برداشت کنید، جریمه ش��ده و سود تعلق گرفته به 
ش��ما ۸درصد خواهد بود. در این حالت تا 14درصد 

مشتری شامل کسر سود خواهد شد. 
این رفتار عجیب برای بانک ها برای جذب سپرده 
و نگه��داری منابع در ش��رایطی اتف��اق می افتد که 
به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای 
آنها وجود داش��ته باشد. اکنون مشتری این بانک ها 
در ش��رایطی مانده اند که نمی توانن��د از منابع خود 
استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق 

به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند. 
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دریچه

لیزینگ صنعت و معدن از بانک مرکزی 
مجوز فعالیت 5 ساله دریافت کرد

شرکت لیزینگ صنعت و معدن از شرکت های گروه بانک 
صنعت و معدن موفق شد مجوز فعالیت پنج ساله را از بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران دریافت کند.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، اخذ این مجوز به 
دنبال اصالح اساسنامه شرکت و تطبیق آن با قوانین و آیین 
نامه های بانک مرکزی انجام ش��د. لیزینگ صنعت و معدن 
پیش از این نیز توانسته بود گزارش حسابرسی سازمان بورس 
و اوراق بهادار را به صورت Clean & Clear دریافت کند.  
گفتنی است ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن که در سال 
1356 تأسیس شده است در زمره خوشنام ترین شرکت های 
فعال عرصه لیزینگ کش��ور اس��ت و از معدود شرکت های 
لیزینگی اس��ت ک��ه با پرتفوی��ی متنوع ب��ه بخش اصلی 
 اقتصاد تس��هیالت اعطا می کند و در جهت ایجاد اشتغال و

 هم س��و با سیاس��ت های بانک صنعت و مع��دن فعالیت 
می کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۸۸7دالر آمریکا

4.740یورو اروپا

5.020پوند انگلیس

1.066درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

547.000مثقال طال

126.200هر گرم طالی 1۸ عیار

1.243.000سکه بهار آزادی

1.271.900سکه طرح جدید

667.000نیم سکه

3۸7.000ربع سکه

253.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
پس از چند روز پیاپی رش��د سرانجام با 
تاثیر منفی بازگش��ایی نماد سایپا منفی 
ش��د و ب��ا اف��ت 83 واحدی ت��ا رقم 83 
ه��زار و 345 واحد پایین آمد. در دومین 
روز معامالت ب��ورس تهران در این هفته 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، پاالیش 
نفت اصفهان و ش��رکت ارتباطات س��یار 
ایران بیش��ترین نقش افزاین��ده را روی 
دماس��نج بازار س��هام داش��تند و سایپا، 
فوالد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی 
گل گهر بر روند کاهنده شاخص کل تاثیر 

گذاشتند. 

پیش بینی روزهای آرام برای بازار 
سهام

روز یکش��نبه بورس ته��ران در حالی با 
معامالت کم حجم روبه رو بود که با گشایش 
نماد معامالتی س��ایپا پس از حدود س��ه 
ماه توقف، جوی ت��وأم با احتیاط بر کلیت 
معامالت بازار س��هام حاکم شد؛ بازاری که 
با توجه به شفاف س��ازی اطالعات س��ایپا 
از س��وی س��ازمان بورس نگران دورنمای 
خودرویی ها اس��ت. با این حال بازار سهام 
ش��اهد تکاپ��وی معامله گران برای ش��کار 
تک س��هم های کوچ��ک و ب��ازار دومی با 
انگیزه شناسایی س��ود کوتاه مدت بود. این 
روزها با افزایش نرخ ارز درآمد و سودآوری 
یافته  افزایش  ش��رکت های صادرات محور 
است که می توان به مرور و با گذشت زمان 
این تاثیر مثبت را در معامالت بازار س��هام 
ش��اهد بود. بر این اس��اس افت و خیزهای 
مقطع��ی ش��اخص کل نمی توان��د نگرانی 
خاصی را در بین معامله گران ایجاد کند و 
پیش بینی می شود طی روزهای آینده بازار 
سهام روند صعودی آرام و به دور از هیجان 

منفی را تا پایان سال تجربه کند. 

با گروه های بازار سهام
در ب��ازار دوم ب��ورس ته��ران ک��ه به 
س��هامداران  درون گروه��ی  معام��الت 
عم��ده اختص��اص دارد، 35.5 میلی��ون 
سهم پتروشیمی ش��ازند به ارزش بیش 
از 8میلی��ارد توم��ان کد به کد ش��د. در 
بیمه س��ینا اما کمتر از 30میلیون سهم 
ب��ه ارزش بی��ش از 3 میلی��ارد تومان با 
معامالت کد به کد سهامدار عمده مواجه 
ب��ود. همین وضعیت در س��رمایه گذاری 
نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین به حجم 
6 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از یک 
میلیارد تومان کد به کد ش��د. همچنین 
در پتروشیمی خارک بیش از 3 میلیون 

س��هم به ارزش کمتر از 5میلیارد تومان 
ب��ا معام��الت درون گروهی هم��راه بود. 
رون��د قیم��ت س��هام خودرویی ه��ا روز 
یکشنبه عمدتا کاهنده بود. در این گروه 
406 میلیون س��هم به ارزش نزدیک به 
48میلی��ارد توم��ان در ۲۲ هزار و 548 
نوبت مورد دادوس��تد ق��رار گرفت و در 
گروه محصوالت ش��یمیایی نی��ز عمدتا 
قیمت س��هم ها رو به کاهش بود، اما در 
تک سهم هایی که روند افزایشی در قیمت 
پایانی را تجربه کردند، میزان افزایش زیر 
نی��م درصد بود. در این گروه 63 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش نزدیک ب��ه ۱0میلیارد 
تومان مورد دادوس��تد ق��رار گرفت. در 

گروه فلزات اساس��ی 5۲ میلیون س��هم 
به ارزش بیش از ۱۱میلیون تومان مورد 
دادوستد قرار گرفت اما در این گروه نیز 

روند قیمت سهم ها نزولی بود. 

افزایش حجم و ارزش معامالت 
فرابورس ایران

معامالت فرابورس ایران روز یکش��نبه 
ب��ا افزای��ش حج��م و ارزش معامالت به 
پایان رسید. روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه 
معامله گ��ران اقدام به دادوس��تد بیش از 
39۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش 3 هزار 
و ۱9۱ میلیارد ریال کردند. شاخص کل 
فراب��ورس اما پس از چن��د روز صعود در 
نزدیک��ی یک واحد افت کرد تا در ارتفاع 
95۲ واحدی بایس��تد. عم��ده بار منفی 
بر آیفک��س از جانب نم��اد »ذوب« رقم 
خ��ورد در حالی که س��ه نماد »دماوند«، 
»زاگ��رس« و»خراس��ان« تا س��طح یک 
واحد تاثی��ر مثبت بر این نماگر داش��ته 
و از اف��ت بیش��تر آن جلوگی��ری کردند. 
س��هامداران در مجم��وع بازارهای اول و 
دوم نیز ۱35 میلیون سهم به ارزش 5۲7 
میلیارد ریال را معامله کردند که باالترین 
حجم معامالتی در نماد »ذوب« با معامله 
46میلیون س��هم ب��ه ارزش 4۲میلیارد 
ریال و بیش��ترین ارزش دادوستد سهام 
در نماد »گکوثر« ب��ا نقل و انتقال ۱6.5 
میلیون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از ۲0۱ 
میلیارد ریال رقم خورد. نگاهی به تابلوی 
نمادهایی که بیش��ترین افزایش قیمت را 
تجربه کرند نیز نش��ان می دهد به ترتیب 
نمادهای »اوان«، »ش��لیا« و »ساینا« تا 
س��طح حداکثر 5درصد بیش��ترین رشد 
قیمت و نمادهای »فوالی«، »کاس��پین« 
و »ش��توکا« تا سطح 5.6 درصد باالترین 
اف��ت قیمت��ی را ب��ه ثبت رس��اندند. در 
همین ح��ال نمادهای »ذوب«، »اوان« و 
»شتوکا« نیز به ترتیب سه نماد پربازدید 

معامالت شناخته شدند. 

بازگشایی نماد سایپا پس از سه ماه رقم زد

توقف رشد نماگر بازار سهام
خبر

پرداخت بیش از 34 هزار و 390 
میلیارد ریال سود 

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت که 
مبلغ 34 هزار و 390 میلیارد ریال س��ود انواع اوراق 
مردادماه امسال به حساب 8۱95 سرمایه گذار واریز 
شد. س��یدکیومرث بزرگی نهاد اظهار داشت: تسویه 
اوراق اسناد خزانه با نماد »ذاخزا7« و »ذاخزا8« در 
مرداد ماه96 رقم ۲9 هزار و 45 میلیارد ریال بود که 
ماه گذش��ته به طور کامل پرداخت ش��د. وی اظهار 
داش��ت: سود اوراق صکوک شرکت قاید بصیر، گروه 
مپنا، فوالدمبارک��ه اصفهان، لیزینگ رایان س��ایپا، 
مخابرات ایران، قطارهای مسافربری جوپار، خدمات 
ارتباطی رایتل، کاش��ی پرسپولیس و وزارتخانه های 
اقتص��اد و تعاون کار و رفاه اجتماعی به مبلغ 4 هزار 
و 635 میلیارد ریال به حس��اب ۲939 سرمایه گذار 
واریز شد. بزرگی نهاد ادامه داد: شرکت سپرده گذاری 
مرکزی در ماه گذشته سود ۱۱3۱ سرمایه گذار اوراق 
مش��ارکت لیزینگ رایان س��ایپا، معدن��ی و صنعتی 
گل گه��ر، هلدین��گ خاورمیانه، نفت و گاز پرش��یا، 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان صنعت نفت، سیمان 
کردستان و شهرداری های مش��هد، شیراز و سبزوار 
را ب��ه مبلغ ۲۲0 میلیارد ریال به حس��اب آنها واریز 
کرد. مدیر مالی س��مات خاطرنشان کرد: سود اوراق 
گواهی س��پرده بانک پارسیان، بانک رفاه کارگران و 
صندوق های س��رمایه گذاری گنجینه آینده روشن، 
پارند پایدار س��پهر، پاداش س��هامداری توسعه یکم 
و امین یکم فردا و س��ود س��هام شرکت فرابورس به 
۱4۱۱ سرمایه گذار پرداخت شد. هم اکنون سود 7۱ 
نوع انواع اوراق شامل اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت، 
گواه��ی س��پرده و صندوق های س��رمایه گذاری که 
دارای سررس��ید ماهانه یا س��ه ماهه هستند، توسط 

شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت می شود. 

کشف قیمت 1220 تومانی هر سهم 
نخستین هتل بازار سرمایه

دومین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران با کشف 
قیمت ۱۲هزار و ۲00 ریالی هر س��هم شرکت هتل 
بین المللی پارس��یان کوثر اصفهان در بازار دوم رقم 
خورد تا نخس��تین هتل بازار سرمایه رسما معامالت 
خ��ود را در ب��ازار س��هام فراب��ورس آغاز کن��د. روز 
یکشنبه تعداد ۱6 میلیون و 500 هزار سهم معادل 
۱5درصد از سهام این شرکت به روش ثبت سفارش 
روی تابلو معامالت رفت که در س��قف دامنه قیمتی 
مدنظ��ر در این عرضه اولیه یعن��ی ۱۲ هزار و ۲00 
ریال فروخته ش��د. دامنه قیمتی در ثبت سفارش از 
مبل��غ ۱۱ هزار و ۱00 ریال تا ۱۲ هزار و ۲00 ریال 
تعیین شده بود. از سوی دیگر در این عرضه اولیه به 
هر کد سهامداری در سقف قیمت تعداد ۲94 سهم 

تخصیص یافت. 

عرضه مس، فوالد و آلومینیوم در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

در دومی��ن روز هفته، ۱6 هزار و 3۲0 تن انواع قیر 
و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
عرضه ش��د. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاالی ایران روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه میزبان عرضه 
3۲0 تن مس مفت��ول، 700 تن مس کاتد، ۲0 هزار 
تن مس کم عیار، ۱40 تن س��ولفور مولیبدن، ۱۲ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها، 500 تن شمش هزار پوندی 
آلومینی��وم و ۱۱0 تن میلگرد بود. این گزارش حاکی 
اس��ت 84 هزار و ۲45 ت��ن وکیوم باتوم، قیر، گوگرد، 
مواد پلیمری و مواد ش��یمیایی در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی عرضه ش��د. براساس این گزارش 
۲4 ه��زار و 996 ت��ن گندم خوراک��ی در قالب طرح 
قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه 
ش��د. افزون بر این، 4 هزار تن گندم دوروم، 9۱ هزار 
و 750 تن گندم خوراکی، 6۲5 تن شکر سفید، ۱00 
تن جو دامی و ۲۲3 هزار و 50 قطعه جوجه یک روزه 
نیز در این تاالر عرضه ش��د. بازار فرعی بورس کاالی 
ای��ران نیز عرضه 80 تن روغن کنجد ش��رکت پنبه و 

دانه های روغنی خراسان را تجربه کرد. 

معامله 2000 تن گاز مایع در رینگ 
بین الملل

در بازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران، کاالهای گاز 
مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش س��نگین 
پتروشیمی بندرامام و آیزوفید پاالیش نفت تبریز در 
رینگ داخلی عرضه ش��دند. رین��گ بین الملل بورس 
انرژی ایران میزبان عرضه ۲هزار تن گازمایع پاالیش 
گاز فج��ر جم بود. حج��م کل معامالت صورت گرفته 
طی این روز معادل 4هزار و 995 تن و به ارزش بیش 
از 60 میلی��ارد و ۱56 میلی��ون ریال اس��ت. از نکات 
مه��م معامالت می توان به معامله ۲هزار تن گاز مایع 
پاالیش گاز فجر جم در رینگ بین الملل اشاره کرد. 

بیشترین درصد افزایش
شیش��ه همدان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزای��ش را از آن خود کرد ک��ه آلومینیوم ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

8.۲564.97کهمدا

۱.3334.96فایرا

۲.3584.85خمحور

3.04۱4.7۲کسرا

4.8994.57فارس

۱3.3۲۱4.4۱کدما

3.4844.4۱شکربن

 بیشترین درصد کاهش
سایپا صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. توریستی 
و رفاهی آبادگران ایران در رده دوم این گروه ایستاد. نیرو ترانس 

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

)۱5.0۱(۱.۱89خساپا
)4.59(۲.638ثاباد

)4.54(4.9۱6بنیرو

)4.53(6.70۱فباهنر

)4.5(۱.656ما
)4.06(۱.656وایران
)3.86(۲.4۱4کاذر

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

300.700 ۱۱89خساپا
۲6.37۲ 900خپارس
۲4.430 ۱39۱پترول
۲۲.794 755خزامیا
۲۱.908 5۲۲شپلي
۱9.۲90 ۱333فایرا
۱3.8۱5 734خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. کارتن ایران رتبه دوم را به دست آورد. حق تقدم ایران ترانسفو 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

357.679 ۱۱89خساپا
60.087 5036چکارن
55.768 4۱00بترانسح
33.993 ۱39۱پترول
30.489 ۲983شپنا
۲8.874 ۲۲04فملي
۲5.7۱4 ۱333فایرا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه 

دوم شد و به پرداخت ملت در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۱89۱3۲85خساپا
900۱55۱خپارس
۲۱37۱۱5۲4پرداخت
755۱343خزامیا
۱876۱۲86فوالد

3484۱۱53شکربن
5۲۲۱۱39شپلی

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

P/Eقیمتنام شرکت
4977995ددام
44۲8886وآذر
۱66۱830کساپا

۲358590خمحور
۲036509شپارس
978489خکمک
۱۱66389خریخت

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

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

4۲39۲.0۱کگاز
8۱5۲.۱7وخارزم
۱47۱۲.7۲واعتبار
۱7863.44وبانک
۱07۲3.55وصنا
۱6563.67ما

۱74۲3.7۲پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

افزایش امنیت و ش��فافیت معامالت و 
کاهش هزینه معامالت از مزیت های عرضه 
محصوالت در ت��االر فرعی بورس کاال به 
شمار می رود که باید برای تولیدکنندگان 
یا عرضه کنندگان بدون ش��رایط پذیرش 
در ت��االر اصل��ی ب��ورس گس��ترش یابد. 
بازارهای فرع��ی در بورس های مختلف با 
اهداف مشخصی شکل گرفته و در بورس 
کاالی ایران نیز بازار فرعی برای معامالت 

امالک و مستغالت و کاالهایی راه اندازی 
ش��ده اس��ت که اس��تانداردپذیری الزم 
و توال��ی عرضه را ندارند؛ ب��ه این ترتیب 
هر محصولی با رعایت استانداردهای این 
بازار می تواند وارد چرخه معامالت ش��ود. 
در ب��ورس اوراق به��ادار بازارهای فرعی 
زی��اد وجود دارد و اگر یک تولیدکننده یا 
عرضه کننده ش��رایط پذیرش محصول در 
ت��االر اصلی را ندارد، ام��ا امکان ورود آن 
به بازار فرعی مهیاس��ت، نباید از مزایای 
ب��ورس مانن��د امنیت معام��الت محروم 
ش��ود. در ب��ازار فرعی معامالت��ی امن را 

برای خریداران و فروش��نده شاهدیم و به 
ای��ن ترتیب معام��الت محصوالت در این 
بازار برای طرف های معامله، س��ود دارد. 
انجام این معام��الت در فضایی به غیر  از 
بازار فرع��ی می توان��د هزینه های زیادی 
ب��رای طرف های معامله داش��ته باش��د، 
در حال��ی که بازار فرع��ی می تواند باعث 
کاه��ش هزینه ه��ا و ش��فافیت معامالتی 
ش��ود. کشف قیمت عادالنه و شفاف، رفع 
معایب روش های س��نتی مزایده و ایجاد 
بس��تری مطمئن برای معامله محصوالت 
فاق��د قابلیت عرضه در تاالر اصلی، مزیت 

معامالت در بازار فرعی اس��ت. س��اختار 
بازارهای اصلی و فرعی متفاوت اس��ت و 
هر کدام قوانین و اس��تانداردهای خود را 
دارد و نمی توان گف��ت کاالیی نمی تواند 
ب��ه بازار فرعی راه پیدا کن��د. برای نمونه 
محص��والت آف گری��د پتروش��یمی ها به 
دلیل نداشتن استانداردهای الزم در تاالر 
اصلی عرضه نمی ش��ود، اما به تاالر فرعی 
می رود و خری��داران نیز ترجیح می دهند 
به دلیل ش��فافیت معامالت ب��ه این بازار 

ورود کنند. 
منبع: ایرنا

مزیت های عرضه محصوالت در تاالر فرعی بورس کاال

نگاه

پویان دارابی
کارشناس بازار سرمایه

مدیر نظ��ارت بر بورس ها ب��ا بیان اینکه 
س��ازمان بورس پیگیری پرون��ده اتهام های 
ناش��ر کنتور س��ازی را همچنان در دستور 
کار خ��ود دارد، عنوان ک��رد: مراجع قضایی 
مراحل بازپرس��ی از مدیر عامل و حسابرس 
این شرکت را دنبال کرده و فرآیند رسیدگی 
همچن��ان ادام��ه دارد. به گ��زارش فارس، 

محس��ن خدابخش در مصاحبه ای تلفنی با 
ش��بکه خبر گفت: موضوع پرونده اتهام های 
ناش��ر کنتور س��ازی ایران در حال پیگیری 
بوده و این س��ازمان از ابتدای ش��کل گیری 
این پرونده تاکنون در رس��یدگی و شکایت 
از این ناش��ر پیشتاز بوده است. خدابخش با 
بیان اینکه مدیرعامل ش��رکت کنتورسازی 

به دلیل عدم تامین قرار وثیقه 500میلیارد 
تومانی همچنان در بازداشت به سر می برد، 
عنوان کرد: بررسی صحت اطالعات از سوی 
بازپرس پرونده برای حسابرس این ناشر نیز 
طی شده و مراحل تکمیلی رسیدگی از سوی 
مرجع قضایی در حال پیگیری است. وی با 
توصیه به س��هامداران برای حفظ آرامش و 

صب��وری تا حص��ول نتیجه رس��یدگی ها از 
س��وی مرجع قضایی گفت: پیگیری فرآیند 
رس��یدگی به اتهام های مطرح شده در این 
پرونده نی��از به آرامش و صبوری داش��ته و 
سهامداران این ش��رکت مطمئن باشند که 
سازمان بورس همچنان این موضوع را برای 

حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. 

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس: 

سهامداران کنتور سازی صبور باشند

دریچه

از اخب��ار به گ��وش رس��یده می توان 
چنین اس��تنباط کرد که بانک ها در حال 
پیاده سازی مصوبه جدید هستند؛ هرچند 
باید کمی بیش��تر منتظر ب��ود و دید چه 
س��رمایه های  پیرامون  ویژه ای  طرح های 
باال رونمای��ی خواهند کرد تا مانع خروج 
س��رمایه از حس��اب ها ش��وند. اعتم��اد 
س��رمایه گذاران نسبت به اینکه واقعا نرخ 

س��پرده و همه اوراق به محدوده ۱5-۱6 
درصد می رس��د هنوز جلب نش��ده است 
و ش��اید در روزه��ا و هفته ه��ای آتی در 
صورتی که شاهد کاهش نرخ بازده اوراق 
باش��یم، اتفاقی مانند ورود نقدینگی های 
جدید به بازار را مش��اهده خواهیم کرد. 
با توجه به نزدیک ش��دن به پایان ش��ش 
ماه ابتدای سال 96، باید آرام آرام منتظر 
اتفاق��ات جدی��د در حوزه بازار س��رمایه 
باشیم. از طرفی مهلت تسویه اعتبارهای 
ش��ش ماهه سر خواهد رسید که هر ساله 
هفته های آخر شهریور ماه شاهد واکنش 

ب��ازار به این اتفاق هس��تیم. باید دید آیا 
اتفاقات و اخبار بنی��ادی پیرامون صنایع 
وزن بیش��تری خواهند گرف��ت یا قدرت 
فروشندگان و تس��ویه کنندگان اعتباری 
بیش��تر خواهد بود. از ماه مهر به بعد نیز 
کم��اکان باید از دو جه��ت وضعیت بازار 
را رص��د ک��رد؛ جه��ت اول گزارش های 
ش��ش ماهه اکثر صنای��ع خصوصا صنایع 
فل��زی و معدن��ی اس��ت ک��ه در کانون 
توجه بازار قرار خواهد داش��ت و احتمال 
تعدی��الت مثب��ت در س��ود س��هام این 
ش��رکت ها به مراتب بیش از سایر صنایع 

خواهد ب��ود. ع��الوه بر ای��ن تصمیمات 
بودجه ای دولت برای س��ال 97 نیز قطعا 
می تواند بیانگر سیاس��ت های کلی دولت 
در ح��وزه پولی و مالی باش��د. به همین 
خاطر یقینا پاییز با اهمیت و تاثیر گذاری 
را پیش رو خواهیم داشت. این تحوالت با 
مواجه شدن شاخص کل با سقف تاریخی 
خ��ود همزمان خواه��د ش��د و از منظر 
تکنیکال هم تمامی این اتفاقات می تواند 
زمینه ای برای گ��ذر از مقاومت یا اصالح 

مجدد باشد. 
منبع: سنا

پاییز، فصل عبور از مقاومت ها

یادداشت

حامد مددی
تحلیلگر کارگزاری آگاه
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بررس��ی های  مرک��ز  گ��زارش  طب��ق 
شرکت  ریاس��ت جمهوری،  اس��تراتژیک 
پس��ت در کلی��ات خ��ود، مل��ی باق��ی 
می مان��د اما به لحاظ ماهیتی به س��مت 

خصوصی سازی حرکت می کند. 
دول��ت یازده��م ب��ا تصوی��ب قان��ون 
اساسنامه ش��رکت ملی پس��ت مبنی بر 
دولتی نگه داش��تن بخش های حاکمیتی 
پست و آزادس��ازی دو اپراتور خصوصی، 
این ش��رکت را با اختیارات حاکمیتی، به 
»ش��رکت ملی پس��ت« تغییر داد که در 
کن��ار آن دو اپراتور خصوص��ی به عنوان 
اپراتورهای پس��تی کش��ور، ارائه خدمات 

پستی را عهده دار می شوند. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، یک��ی از مفاد این 
اساس��نامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات را مکلف کرده ک��ه یک یا دو 
اپرات��ور بخش خصوص��ی را ب��رای ارائ��ه 
خدمات پس��تی، ظرف مدت یک س��ال 
پس از ابالغ، وارد بازار ارتباطات کش��ور 
کند و تأکید شده است که این اپراتورها 
قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از 
جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده 

کنند. 
البته در این اساس��نامه  آمده است که 
شرکت پس��ت به عنوان یک شرکت ملی، 
مباح��ث حاکمیتی را دنبال می کند و در 
جاهایی که بخش خصوصی به دلیل نبود 
صرفه اقتص��ادی، تمایلی به ارائه خدمت 
نداش��ته باشد، س��رویس خواهد داد، اما 
از آن جای��ی که خدماتی مانند ارس��ال 
مرسوالت ویژه نابینایان به صورت رایگان 
یا توزیع مرس��والت نامه و همچنین ارائه 
خدمات در روستاها، برای بخش خصوصی 
صرفه اقتصادی ندارد، شرکت ملی پست 

 همچن��ان ای��ن خدم��ات پس��تی را در 
۶۱ هزار روستای کشور ارائه می دهد. 

براساس این اساسنامه تمامی خدمات 
پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور 
بخش خصوص��ی واگذار خواهد ش��د و به 
این س��بب انتظار می رود که بازار رقابتی 
میان اپراتورهای پس��تی با ش��رکت ملی 
پست ایجاد ش��ود. با اجرای طرح اپراتور 
خصوصی پس��ت، این بازار در قالب یک 
ش��بکه منس��جم توزیع کاال، ساماندهی 
خواهد ش��د، همچنین بخش رگوالتوری 
موضوعات پست در کشور نیز به سازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، 

سپرده شده است. 
در ای��ن راس��تا ب��ود ک��ه مدیرعام��ل 
شرکت پس��ت اخیرا از ورود قریب الوقوع 

خب��ر  پس��ت  خصوص��ی  اپراتوره��ای 
خصوص��ی  اپراتوره��ای  درب��اره  و  داد 
ح��وزه  در  پس��تی  خدمات رس��انی 
کس��ب و کارهای اینترنتی ب��ا بیان اینکه 
این اپراتورها رقیب ش��رکت ملی پس��ت 
محسوب می ش��وند، گفت: طبیعی است 
این س��امانه رقیب ما خواه��د بود که ما 
برای رقابت ب��ا این اپراتورها باید کیفیت 
خدمات خود را افزایش و قیمت را کاهش 
دهیم. ش��رکت ملی پست در سال آینده 
خدمات پستی اپراتوری خود را گسترش 
خواه��د داد که در آن صورت اپراتورهای 
خصوصی باید نس��بت به اخذ مجوزهای 
الزم اق��دام کنن��د.  پ��س از آن بود که 
اپراتور اول خصوصی پس��ت کشور اعالم 
کرد که به تازگی پروانه خود را از سازمان 

تنظیم و مقررات دریافت کرده و به زودی 
فعالی��ت خ��ود را در صنعت پس��ت آغاز 
خواه��د کرد و به عن��وان بخش خصوصی 
صنعت پس��ت، وظیف��ه س��امان دهی و 
تنظی��م ب��ازار و همچنین ایج��اد ارزش 
افزوده و توسعه بازار در این حوزه را دارد. 

ساماندهی و استانداردسازی 
)GNAF(  آدرس های پستی

هوی��ت  کالن؛  بع��د  در    GNAF
مکانی در کش��ور پیش نیاز اجرای دولت 
الکترونی��ک و ارائه بس��یاری از خدمات 
الکترونی��ک مانن��د کد ملی، ک��د کاال و 
خدم��ات و شناس��نامه مل��ی اس��ت. در 
راس��تای اجرای این پ��روژه پنج کمیته 
شامل کمیته نقشه، کمیته پست، کمیته 
س��رویس ها، کمیت��ه  آی ت��ی و کمیته 
نظارت و کنترل در ش��رکت ملی پس��ت 

تشکیل شده است. 
GNAF  از طری��ق ایجاد ارتباط بین 
داده ه��ای متن��ی و مکانی نش��انی های 
معتب��ر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط 
ب��ا نش��انی های جعلی و باط��ل را حذف 
ک��رده ی��ا کاهش می ده��د. ای��ن پروژه 
امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی 
فیزیک��ی به هم��راه موقعیت و مختصات 
مق��دور  کش��ور  در  را  آن  جغرافیای��ی 
 GNAF می س��ازد. هر نش��انی ک��ه در
ایجاد ش��ده، بین نشانی همسان در برابر 
مجموع��ه داده مکانی مربوطه مقایس��ه 
می ش��ود ت��ا به ای��ن ترتیب ی��ک قطعه 
ملک��ی، معابر یا موقعیت مکانی آن نقطه 
و وجود یا عدم وجود آن صحت سنجی و 
راستی آزمایی ش��ده و کیفیت نشانی آن 

نیز سنجیده  شود. 

الزامات ش��بکه ملی اطالعات، 9 م��اه پس از تصویب در 
شورای عالی فضای مجازی، س��رانجام برای عموم منتشر 
شد.  شورای عالی فضای مجازی روز گذشته نسخه عادی 
الزامات شبکه ملی اطالعات را منتشر کرد. به نظر می رسد 

این الزامات بخش های محرمانه ای نیز دارد. 

 تعریف شبکه
در تعری��ف ش��بکه مل��ی اطالع��ات، برخ��الف تصور و 
خواس��ت برخ��ی، ن��ه خب��ری از قط��ع ارتب��اط اینترنت 
بین الملل مطرح اس��ت و نه محدودس��ازی آن. براس��اس 
مصوبه اول جلس��ه پانزدهم ش��ورای  عالی فضای مجازی، 
ش��بکه ملی اطالعات به عنوان زیرس��اخت ارتباطی فضای 
مجازی کش��ور، ش��بکه ای مبتنی بر ق��رارداد اینترنت به 
هم��راه س��وئیچ ها و مس��یریاب ها و مراکز داده ای اس��ت، 
به صورتی که درخواس��ت های دسترس��ی داخلی برای اخذ 
 اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می ش��وند، به 
هیچ وجه از طریق خارج کش��ور مسیریابی نشود و امکان 
ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن 
فراهم ش��ود.  در ادامه، الزامات شبکه ملی اطالعات به دو 
بخش کلی اصول حاکم بر طراحی شبکه و الزامات فرهنگی 

تقسیم شده است. 

 اصول حاکم بر طراحی شبکه
براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی 
اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی و همه 
شبکه های کشور محسوب شده و ارتباطات میان زیرشبکه 

با یکدیگر از طریق یک ش��بکه هس��ته صورت می پذیرد. 
همچنین این شبکه مبتنی بر قرارداد IP است اما قانونگذار 
اجازه داده اس��ت با پیشرفت فناوری، این شبکه نیز توسعه 
یابد. عالوه بر این براساس این مصوبه خدمت ارتباط داخل 
با شبکه های خارجی نیز صرفا از طریق  »گذرگاه های ایمن 
مرزی« شبکه ملی اطالعات که دارای درگاه های مشخص 

اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند، تامین می شود. 

 استقالل شبکه با ابعاد امنیتی و اقتصادی
یک��ی از مواردی که تأکید زیادی روی آن ش��ده، بحث 
اس��تقالل شبکه اس��ت که البته در آن هم ابعاد امنیتی و 
هم ابعاد اقتصادی دیده ش��ده اس��ت.  براس��اس مصوبات 
این بخش، امکان رصد، اش��راف و اعمال انواع سیاست های 
حاکمیت��ی در تمام��ی ابعاد و الیه های ش��بکه باید فراهم 
ش��ده و البته گس��ترش ظرفی��ت و ایجاد امکان��ات الزم 
جهت شکل گیری اقتصادی ارائه خدمات بومی و محتوای 
اسالمی-ایرانی ممکن باشد. در بخش مدیریت شبکه نیز بر 
استفاده از نیروی توانمند داخلی تأکید شده است. همچنین 
باید اعمال مدیریت یکپارچ��ه در تخصیص و بهره برداری 
بهینه از مناب��ع ملی )مانند ن��ام و آدرس( و نظارت بر آن 
به نحوی انجام ش��ود که تأثیر استفاده از منابع بین المللی 
و سیاس��ت گذاری ها و اصول حاکم بر ش��بکه های جهانی 
حداقل ش��ده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط 

جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود. 
 معرفی مصداقی خدمات پایه شبکه ملی اطالعات

در بخش بعدی این مصوبه آمده اس��ت: خدمات شبکه 

ملی اطالعات مبتنی ب��ر ویژگی های مدیریتی و امنیتی و 
دارای تعامل با الیه های مدیریتی و امنیتی این شبکه بوده 

و در چهار محور قابل دسته بندی است که عبارتند از:
 ۱- خدمات ارتباطی

 2- خدمات پایه کاربردی
3- خدمات سالم سازی و امنیت

4- پشتیبانی از خدمات رصد کمی، کیفی و هوشمندی 
تجاری، فرهنگی و دفاعی. 

در این بخش خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطالعات 
به عن��وان خدماتی که به بخش اجتناب ناپذیری از ش��بکه 
تبدیل ش��ده و دارای جنبه راهبردی ی��ا مخاطب داخلی 
باالیی هستند، معرفی شده اند. بر این اساس خدمات مراکز 
داده، خدم��ات نام و نش��ان گذاری )با تأکید بر خط و زبان 
فارسی(، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی و مراکز 
تبادل پی��ام و اطالعات و خدمات ابری ج��زو اولویت های 

خدمات پایه شبکه ملی اطالعات معرفی شده اند. 

الزامات فرهنگی
در بخش پایانی این مصوبه، شورای عالی فضای مجازی 

کشور الزامات فرهنگی را نیز مصوب کرده است. 
توس��عه ش��بکه بر مبنای ارزیابی های مس��تمر تأثیرات 
فرهنگی-اجتماع��ی و حف��ظ فرهن��گ و س��بک زندگی 
اس��المی-ایرانی، تس��هیل، حمایت و تأمی��ن نیازمندی ها 
برای گسترش خدمات و محتوای اسالمی-ایرانی و تأمین 
نیازمندی های تقویت خط و زبان فارس��ی ازجمله الزامات 

فرهنگی این مصوبه منظور می شود. 

الزامات شبکه ملی اطالعات در اختیار عموم قرار گرفت

ژئوکدینگ اساس آدرس دهی را تغییر داد
اخبار

هزینه تبادل اطالعات در داخل 
کشور 84درصد کاهش یافته است

سرپرست ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت همزمان 
با هفته دولت به تش��ریح دس��تاوردهای این شرکت 
طی دوره چهار س��اله گذش��ته پرداخت و اعالم کرد 
ب��ا راه اندازی مراک��ز تبادل ترافیک در ش��بکه ملی 
اطالعات، هزینه تبادل اطالعات تا 84 درصد کاهش 
یافته اس��ت.  فره��اد معارفی از توس��عه قابل توجه 
ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال کشور خبر می دهد 
ک��ه از ۱۱۱۶ گیگابیت بر ثانی��ه در ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم، هم اکنون به ۱004۱ گیگابیت بر ثانیه 
رسیده اس��ت. وی افزود این روند صعودی همچنان 
ادامه خواهد داشت و تا پایان امسال، ظرفیت پهنای 
بان��د ش��بکه انتقال ب��ه 20 هزار گیگابی��ت بر ثانیه 
می رس��د.  سرپرس��ت ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
ب��ه رش��د ۱0برابری ظرفی��ت پهنای بان��د اینترنت 
بین الملل هم اش��اره کرد و گفت که این رقم از 82 
گیگابیت بر ثانیه در ابتدای دولت یازدهم، در ابتدای 
مرداد ماه امس��ال به 995 گیگابیت بر ثانیه رسیده 
است.  طبق صحبت های معارفی، ظرفیت پهنای باند 
ش��بکه IP در کشور با رشد 980 درصدی و ظرفیت 
پهنای باند ش��بکه انتقال کشور، رشد 800درصدی 
را تجربه کرده اس��ت.  وی از راه اندازی مراکز تبادل 
ترافیک شبکه ملی در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، 
اهواز، مشهد و قم خبر داد که با کاهش ترافیک زائد 
و اتالف منابع، قیمت اینترنت شبکه زیرساخت را تا 
42 درصد و قیمت تبادل اطالعات درون شبکه را تا 

84 درصد کاهش داده است. 

ایجاد 8 شتاب دهنده فرهنگی 
دیجیتال در کشور

مرتضی موس��ویان، رئیس مرکز فناوری اطالعات 
و رس��انه های دیجیتال کش��ور در جمع خبرنگاران 
اظه��ار کرد در س��الی که به ن��ام تولید و اش��تغال 
نامگذاری شده است، هش��ت شتاب دهنده فرهنگی 
دیجیتال در کش��ور ایجاد می ش��ود.  وی با اشاره به 
 اینکه به صورت مس��تقیم ۱۶00 شغل از طریق این

 شتاب دهنده ها در کشور ایجاد می شود، خاطرنشان 
کرد: امید می رود زمینه ایجاد 2 هزار شغل در کشور 
از این طریق ایجاد شود.  این مقام مسئول از ثبت نام 
۶00 نفر واجد ش��رایط در پنج گروه دیجیتالی خبر 
داد و گف��ت: این افراد با عضویت در ش��بکه فرهنگ 
می توانند از پتانسیل های این شبکه استفاده کنند. 

 موس��ویان ب��ا بیان اینک��ه 42۱ مجتم��ع و خانه 
فرهنگ دیجیتال در کش��ور فعالی��ت می کنند، ادامه 
داد: تم��ام فعاالن ش��بکه های دیجیتالی می توانند در 
شبکه ملی فرهنگ عضو شوند.   رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیتال کش��ور با اش��اره به 
اینکه در حال حاضر مشغول آماده کردن سند شبکه 
فرهنگ هس��تیم، گفت: سامانه ساماندهی و نشان دار 
کردن آثار از طریق کد شامد در حال اجراست و مردم 
می توانند از این شناسه الکترونیکی برای جلوگیری از 
تخلفات دیجیتالی اس��تفاده کنند.   وی با بیان اینکه 
رسانه ها هم باید در فرهنگ سازی استفاده از محتوای 
نش��ان دار این مجموعه را همراهی کنند، خاطرنشان 
ک��رد: طب��ق رایزنی های انجام ش��ده با کمیس��یون 
فرهنگی مجل��س تالش خواهیم کرد ت��ا جرم نگاری 

ناهنجاری ها در فضای مجازی قانونی شود. 

شیائومی از اپل جلو زد! 
براس��اس آنچه ش��رکت تحلیل داده IDC اعالم 
ک��رده، عرضه گجت ه��ای پوش��یدنی در فصل دوم 
س��ال 20۱۷ نسبت به سال قبل حدود ۱0.3 درصد 
افزایش یافته است. در بازه سه ماهه فصل بهار حدود 

2۶.3میلیون گجت پوشیدنی توزیع شده است. 
در میان گجت های پوش��یدنی برای نخس��تین بار 
شاهد کاهش عرضه گجت های ساده که قادر نیستند 
اپ های دیگر را باز کنند و افزایش عرضه ساعت های 

هوشمند بوده ایم. 
این موضوع نش��ان  می دهد مش��تریان این بازار به 
سمت خرید آن دسته از گجت های پوشیدنی حرکت 

می کنند که قابلیت های بیشتری دارند. 
در فصل دوم س��ال 20۱۷ ش��رکتی که توانس��ت 
بیش��ترین میزان گجت های پوشیدنی را توزیع کند، 
ش��یائومی بود. ش��یائومی حدود 3.5 میلیون گجت 
پوش��یدنی در ب��ازار توزیع کرد ک��ه از میزان توزیع 

شرکت اپل )3.4 میلیون( هم بیشتر بود. 
 محصول اصلی شیائومی مچ بند Mi Band است 
ک��ه حدود 20 دالر قیم��ت دارد و با توجه به قیمت 
مناس��ب و امکانات قابل قبول دلی��ل عمده افزایش 
حدود ۱3.۷درص��دی عرضه گجت های پوش��یدنی 

شیائومی است. 
گرچه ش��رکت اپل نتوانس��ته در فصل دوم س��ال 
20۱۷ رتبه اول بازار را در اختیار داشته باشد اما این 
شرکت هم افزایش 49.۷ درصدی عرضه ساعت های 
هوشمند خود را نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته تجربه کرده است. با توجه به اینکه اپل قصد 
دارد به زودی اپل واچ جدید را هم معرفی کند بعضی 
از کارشناس��ان معتقدند ک��ه ویژگی های جدید این 
ساعت هوشمند ممکن اس��ت باعث شود اپل بتواند 

به زودی شیائومی را پشت سر بگذارد. 

اخبار

سیم کارت های جدید در خدمت 
کارهای بانکی

روز گذشته درحالی نخستین اپراتور مجازی راه اندازی 
ش��د که سن اصلی آن در اروپا به حدود ۱8 سال قبل 
بازمی گ��ردد.  به گزارش بانکداران Banker(24(، این 
اپراتور قرار اس��ت بیشتر خدمات بانکی را انجام دهد و 
به نوعی افراد از رفتن به بانک، اس��تفاده از دستگاه های 
کارتخوان و. . . بی نیاز ش��وند. البته این س��یم کارت ها 
دارای شماره تلفن ثابت هستند و قابل ردیابی بوده که 
ممکن است درواقع رقیب سیم کارت های ثابت شوند، 
البت��ه مجوز ای��ن کار فعال صادر نش��ده و نوع فعالیت 
آنها با س��یم کارت های ثابت در تمایز است.  نخستین 
اپراتور مجازی تلفن همراه  )MVNO( توسط اپراتور 
دانمارکی TELE2 راه اندازی ش��د و پس از آنکه موج 
این پدی��ده اروپ��ا را فراگرفت، اپرات��ور مجازی موفق 
انگلیس در س��ال ۱999 میالدی ب��ه فروش خدمات 
مخابرات��ی اپراتور UK پرداخت. این اپراتور توانس��ت 
از ابتدای آغاز ب��ه کار خود تاکنون رقمی بالغ بر 480 

میلیون درآمد داشته باشد. 

 حق امتیاز اپراتورهای مجازی در ایران
به تازگی هی��أت دولت حق امتیاز پایه پروانه اپراتور 
مجازی تلفن همراه )MVNO( را به میزان 50میلیارد 
 ری��ال و پروانه اپراتور مجازی تلفن هم��راه نوع دوم را 
20 میلی��ارد ری��ال تعیین و تصویب ک��رد. اگر درآمد 
پیش بینی ش��ده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد 
ریال باش��د، به ازای هر 50 میلیارد ریال ۱0 درصد به 
حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه 
ارائ��ه خدمات ارتباط��ی   )Servco( رقم 20 میلیارد 
ریال تعیین شد.  حامد قاسمی نراقی با تشریح اپراتور 
مج��ازی به  »ابتکار« گفت: اپراتور مجازی از حدود دو 
سال قبل به ایران آمد اما درنهایت روز گذشته راه اندازی 
شد. از اهداف این اپراتور می توان به انجام خدمات بانکی 
و پرداخت ها و ارائه س��رویس های اینترنتی اشاره کرد. 
درواقع ای��ن اپراتور اهداف خاصی را دنبال می کند که 
درآمدزایی آن به فروش این سیم کارت ها بستگی کامل 
ندارد. این کارشناس حوزه آی تی اضافه کرد: دو تفاوت 
اصلی این ش��بکه، هسته )کیفیت شبکه( و برنامه های 
کاربردی آنها اس��ت، اما آنتن ها و فرستنده های آنها از 
رایتل تأمین می شود. هدف گذاری این سیم کارت ها، در 
ابتدا ۱0 میلیون نفر اس��ت ک��ه آن را نمی توان رقیب 

اصلی سیم کارت های ثابت دانست. 

تفاوت اپراتورهای مجازی با اپراتورهای موبایل
وی با اش��اره به تفاوت های موجود میان اپراتورهای 
مج��ازی و ثاب��ت گف��ت: اپراتورهای مج��ازی موبایل 
نمی توانند خودشان ش��بکه و زیرساخت فیزیکی جدا 
داشته باشند. این شرکت ها باید برای استفاده از شبکه 
تلف��ن همراه، با یک یا چن��د اپراتورهای اصلی موبایل 
قرارداد بس��ته تا بتوانند از ش��بکه آنها استفاده کنند. 
به این ترتیب در کش��ور ما هر شرکتی که می خواهد 
مج��وز اپراتور مج��ازی تلفن هم��راه )MVNO(  را 
دریاف��ت کن��د بای��د حداقل ب��ا یکی از ش��رکت های 
هم��راه اول، ایرانس��ل و رایت��ل به توافق رس��یده و با 
آنها ق��رارداد امضا کند. ازطرف��ی اپراتورهای مجازی 
موبایل نمی توانند ش��بکه خود را گسترش دهند مگر 
اینکه اپراتور اصلی برای توس��عه شبکه اش اقدام کند 
و دسترس��ی استفاده از آن را به اپراتور مجازی بدهد. 
به این ترتی��ب اپراتورهای مجازی قبل از قرارداد باید 
به توس��عه فن��ی و جغرافیایی ش��بکه اپراتور اصلی به 
خصوص در زمینه شبکه های 3G و 4G دقت کنند. 

آیفون ایکس یا آیفون ادیشن؟ 
 کمت��ر از ۱0 روز تا برگزاری مراس��م ویژه اپل برای 
معرفی موبایل های امسالش باقی مانده و حال با شایعاتی 
 در م��ورد نامگذاری ای��ن محصوالت روبه رو هس��تیم.  
وب س��ایت 9to5Mac  در گفت وگو با تولیدکنندگان 
 IFA لوازم جانبی و قاب های محافظ که در نمایش��گاه
حضور داش��تند، اطالعاتی در مورد اس��امی آیفون های 
امس��ال به دس��ت آورده و می گوید س��ه تلف��ن همراه 
20۱۷ اپل به ش��یوه زی��ر معرفی می ش��وند؛ آیفون8، 
آیفون 8پالس، آیفون ادیش��ن.بر همین اساس یکی از 
این ش��رکت ها که محصوالتش به صورت رسمی در اپل 
استورها به فروش می رس��د، بسته بندی لوازم جانبی را 
به طور کامل تغییر داده و آنها را با اسامی جدید به چاپ 
رسانده است.  همانطور که می دانید، اواخر سال گذشته 
پایگاه خبری ژاپنی MacOtakara برای نخستین بار 
نام  »آیفون ادیش��ن« را بر سر زبان ها انداخت.  از سوی 
دیگر، وب سایت هلندی iCulture معتقد است موبایل 
 iPhone( پریمیوم امسال اپل با عنوان »آیفون ایکس
X(معرفی می ش��ود و فعال خب��ری از آیفون 8 نخواهد 
بود.  این وب س��ایت به نقل از مناب��ع داخلی کوپرتینو 
که در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته در مقر اصلی 
این شرکت حضور داشتند، به این اطالعات دست یافته 
است. در این شیوه نامگذاری، حرف X به جای عدد ۱0 
ق��رار گرفته و در واقع این موبایل ب��ا نام  »آیفون ۱0« 
ش��ناخته می ش��ود.  اینکه کدام یک از این دو گزارش 
واقعیت دارد نمی دانیم، اما در مقایس��ه با شایعات قبلی 
مبنی بر معرفی آیفون ه��ای s / 7s7پالس و 8 در یک 

سال، منطقی تر به نظر می رسند. 

تازه های فنــاوری

گوشی سونی اکسپریا XZ1 Compact رونمایی شد.
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پیگیری ه��ای صورت گرفته  با 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت وعده داد گزارش ارزیابی 
کیفیت خودروهای داخلی کامل 
منتش��ر ش��ود و نم��رات منفی  
)ای��رادات کیفی( خودروها نیز به 
اطالع رسانه ها و عموم شهروندان 

خواهد رسید. 
ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و 
استاندارد ایران به صورت ادواری 
کیفی��ت خودروه��ای در ح��ال 
تولید و مونتاژ در خودروس��ازان 
داخل��ی را ارزیابی کرده و ماهانه 
گزارش کامل ارزیابی کیفیت این 
محصوالت را ب��ه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارسال می کند. 
البته این گ��زارش برای اطالع 
افکار عمومی در اختیار رس��انه ها 
نی��ز قرار می گیرد، ام��ا نکته این 
اس��ت که مدتی اس��ت نس��خه  
سانسور ش��ده و محدودی از این 
گزارش در اختیار رس��انه ها قرار 
می گی��رد و برخی ش��اخص های 
مهم مربوط ب��ه ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی به ویژه نمرات 
گ��زارش  در  خودروه��ا  منف��ی 
عمومی منتشره، دیده نمی شود. 

ب��ه گ��زارش »عصر خ��ودرو« 
به نقل از ایس��نا، نم��رات منفی، 
ش��اخص های 9گانه ای است که 
وضعی��ت کیفی��ت خودروه��ای 
تولی��دی در حوزه هایی همچون 
وج��ود س��روصدای اضافی، نفوذ 

آب و غب��ار در خ��ودرو، وضعیت 
تزیین��ات داخل��ی، کیفیت رنگ 
و ای��رادات بدنه خودرو را نش��ان 
می ده��د و هرچ��ه نم��ره منفی 
خودرویی در این شاخص ها باالتر 
بودن  بدتر  نش��ان دهنده  باش��د 
وضعی��ت کیفیت آن خ��ودرو در 

شاخص مربوطه است. 
ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و 
اس��تاندارد ایران س��ال گذش��ته 
کیفی��ت  ارزیاب��ی  گ��زارش 
خودروه��ای تولی��دی در دی ماه 
1395 را ب��ه همراه نمرات منفی 
ای��ن خودروها منتش��ر کرد. این 
موضوع تمرکز برخی رسانه ها بر 
نمرات منفی خودروهای داخلی 
را به دنبال داش��ت و ایس��نا نیز 
گزارش های��ی در ای��ن زمینه از 

جمله درباره وجود مش��کل نفوذ 
آب و گ��رد و غب��ار در برخ��ی 
خودروهای داخلی ش��امل سایپا 
111، س��ایپا 132، سایپا 131، 
تیبا، تیبا هاچ ب��ک  )محصوالت 
س��ایپا(، س��مند تبریز )محصول 
ای��ران خ��ودرو( و ام وی ام 550 
)محصول خودروس��ازی مدیران( 
منتش��ر کرد.  به دنبال انتش��ار 
گزارش های انتق��ادی  از کیفیت 
ش��رکت  داخل��ی،  خودروه��ای 
بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد 
ای��ران گزارش های بعدی ارزیابی 
کیف��ی خودروه��ای داخل��ی را 
سانسور و نمرات منفی خودروها 
را از گزارش ه��ای منتش��ره برای 
رس��انه ها ح��ذف ک��رد.  محدود 
شدن اطالعات مندرج در گزارش 

ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی ش��ائبه اعمال نفوذ برخی 
خودروس��ازان بر وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت را ایجاد کرد و 
به همین دلیل ایس��نا در سلسله 
گفت وگوهای��ی با کارشناس��ان، 
دلیل سانس��ور گ��زارش ارزیابی 
داخل��ی  خودروه��ای  کیفی��ت 
را پیگی��ری ک��رد ک��ه آنه��ا نیز 
خواس��تار رف��ع سانس��ور از این 
گزارش ها ش��دند.  در این زمینه 
ام��راهلل امینی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، اظهار 
کرد: »باید مش��خص ش��ود چه 
مرجع��ی با ک��دام اختی��ارات و 
مبنای قانونی از انتشار عمومی و 
کامل گزارش های ارزیابی کیفی 
خودروه��ای داخل��ی جلوگیری 

می کن��د«.  امیرحس��ن کاکایی، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم 
و صنع��ت، نیز عنوان ک��رد: »ما 
هم��واره می گوییم که دانس��تن 
حق مردم است، بنابراین گزارش 
ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی 
باید به طور کامل منتشر شود و در 

اختیار مردم قرار گیرد.«
کریمی س��نجری،  حس��ن 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو، نیز 
اظه��ار ک��رد: »وقت��ی گ��زارش 
کیفی��ت خودروه��ای داخلی به 
صورت سانسورش��ده و گزینشی 
منتشر می شود، مصرف کنندگان 
ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو 
را بدون شناخت و آگاهی و مانند 
یک هندوان��ه دربس��ته انتخاب 

کنند.«
ش��هرام آزادی، عض��و هی��أت 
علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی، نیز تأکید کرد: »گزارش 
کیفیت خودروهای داخلی نباید 
سانسور شود بلکه باید هر ماه به 
صورت کامل منتش��ر شده و در 

اختیار مردم قرار گیرد.«
در این ش��رایط این پیگیری ها 
سرانجام به نتیجه رسیده و معاون 
وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
وع��ده می دهد ک��ه گزارش های 
ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی به ص��ورت کامل و همراه 
با نمرات منفی خودروها منتش��ر 

شود. 

ه��ر نوع تغییر و رویک��ردی در صنعت 
خودروی جه��ان به دلی��ل جایگاهی که 
ای��ن صنع��ت در اقتص��اد جهان��ی دارد، 
با حساس��یت زیادی از س��وی کش��ورها 
دنبال می شود، این در شرایطی است که 
هم اکنون تغییرات ساختاری شرکت های 
خودروس��از و به دنبال آن تحول کیفی و 
کمی اشتغال در شرکت های مذکور مورد 
توجه بس��یاری از مراکز معتبر پژوهشی 

قرار گرفته است. 
در این زمینه اداره تحقیقات س��ازمان 
بین المللی کار  )ILO( وابسته به سازمان 
مل��ل متحد ط��ی همکاری مش��ترکی با 
دولت فرانسه و انجمن خودروسازان این 
کشور ضمن بررسی تغییر در رویکردهای 
صنع��ت خودرو ب��ه اثر ای��ن موضوع در 
آینده اشتغال این صنعت پرداخته است. 
گ��زارش مذکور ک��ه دیروز ب��ر خروجی 
س��ایت اتاق بازرگانی، صنای��ع،  معادن و 
کش��اورزی ایران قرار گرفت بر این نکته 
تأکید دارد که به واسطه تغییرات عمیقی 
که در سال های اخیر در صنعت خودروی 
جه��ان ص��ورت گرفته، در آینده ش��اهد 
تغیی��ر در کمیت و کیفی��ت نیروی کار 
این ش��رکت ها خواهیم ب��ود. به گزارش 
دنیای اقتصاد، براس��اس گزارش یادشده، 

از جمل��ه عوامل مؤث��ر در این خصوص 
نوظهور،  اقتصادهای  ش��امل درخش��ش 
تغییر فرهنگ حمل ونقل، مطرح ش��دن 
خودروهای پاک و نیز رش��د اس��تفاده از 
فناوری های دیجیتال در تولید اس��ت که 
بدون ش��ک این تغیی��رات در بلندمدت 
کیفی��ت و کمی��ت اش��تغال در صنعت 

خودرو را تحت  تأثیر قرار خواهند داد. 
در پژوهش مشترک سازمان بین المللی 
کار و دولت فرانس��ه، با مقایسه دو الگوی 
جهان��ی و بومی به بررس��ی چهار منطقه 
اروپای غربی و مرکزی، آمریکای  شمالی، 
چی��ن و هند به ص��ورت مج��زا پرداخته 
ش��ده که برای ه��ر یک از ای��ن مناطق 
سناریوهایی برای تکامل و ارتقای اشتغال 
تدوین و تبیین شده است. بررسی تجربه 
چین نش��ان می دهد که افزایش تقاضای 
طبق��ه ممتاز ش��هری ب��رای خودروهای 
گران قیمت، محرک اصلی رش��د صنعت 
خودرو در چین بوده است و خودروسازان 
ب��زرگ چندملیتی، کنت��رل این صنعت 
گرفته ان��د.  اختی��ار  در  چی��ن  در  را 
کارخانه هایی که توس��ط این شرکت های 
چندملیت��ی در چی��ن راه اندازی ش��ده ، 
مبتنی بر سیس��تم های تولیدی پیشرفته 
و سرمایه بر هس��تند؛ در نتیجه شرکت ها 

مجبورند برای جب��ران هزینه های ثابت، 
اس��تفاده مؤث��ر و انعطاف پذی��ر از نیروی 
کار و برون س��پاری در سطح وسیع را در 
دستور کار قرار دهند. این وضعیت موجب 
شده اس��ت اختالف درآمدی قابل توجهی 
بین کارگران ش��هری )که ش��رایط کاری 
روس��تایی  کارگ��ران  و  دارن��د(  خوب��ی 
کوتاه مدت  قراردادهای ش��ان  )که  مهاجر 
و ش��رایط کاری ش��ان نامس��اعد اس��ت( 
به وج��ود آی��د؛ بنابراین اعم��ال تغییرات 
در الگوی رش��د صنعت خ��ودروی چین، 
ارتقای شرکت های داخلی و سیاست های 
دولت این کش��ور ب��رای حمایت از تولید 
خودروه��ای الکتریکی، عواملی هس��تند 
که می توانند در س��ال های آینده وضعیت 
اشتغال در صنعت خودروی چین را تحت 
 تأثی��ر قرار دهن��د. با وجود این بررس��ی 
صنعت خ��ودروی هند نش��ان از رویکرد 
و مس��یر متفاوت خودروسازان این کشور 
دارد؛ به طوری ک��ه خودروس��ازان هندی 
تمرکز خود را بر اقشار متوسط قرار دادند. 
برای س��ال های متمادی خودروسازی 
در هن��د با ادغام عم��ودی )فرآیندی که 
در آن یک ش��رکت، شرکت های توزیع و 
پخش محصوالت خود را تحت تملک در 
می آورد( ش��رکت ها در مقیاس وس��یع، 

مدیری��ت متمرک��ز و دس��تمزدهای باال 
عجین ش��ده بود. پس از سال 2000 اما 
شرایط فرق کرد؛ صنعت خودروی هند به 
سمت سیاست های لیبرال حرکت کرد و 
این تغییر رویکرد، آثار اجتماعی منفی در 
پی داشت. هجوم سرمایه گذاران خارجی 
به بازار هند موجب تش��دید رقابت ش��د 
و تالش ش��رکت ها برای کاهش هزینه ها 
به افزایش فش��ار بر دس��تمزدها و ترویج 
اما بررسی  انجامید،  اشتغال غیررس��می 
رویکرد خودروسازان در آمریکای شمالی 
و اروپ��ای غرب��ی نش��ان از فرآینده��ای 
تجدید س��اختار دارد ک��ه این موضوع تا 
حد زیادی بر انتقال کارخانه های شان به 
مکزیک و کش��ورهای شرق اروپا متمرکز 
شد. این روند به تعدیل منفی در اشتغال 
و ش��رایط کارگران منجر ش��ده است؛ به 
 طوری  که دس��تمزدها راکد مانده، فشار 
برای انعطاف پذیری نی��روی کار افزایش 
یافته و چندپارگی بین نیروی کار شدت 
گرفته است. با وجود این پژوهشگران این 
گ��زارش تأکید دارند که افزایش تالش ها 
برای ساخت خودروهای دوستدار محیط 
زیست، می تواند فرصت های تازه ای برای 
تغیی��ر ش��رایط کنونی در این کش��ورها 

فراهم کند؟ 

اشتغال در صنعت خودرو به چه سمتی می رود؟ 

سانسورکیفیتخودروهایداخلیپایانمییابد
اخبار

اسنپ و تپسی گران می شوند؟ 
اس��تفاده از اپلیکیش��ن های درخواست خودروی 
آنالین یا همان تاکسی اینترنتی در دو سال گذشته 
با س��رعت قابل توجهی در بین ش��هروندان ساکن 
پایتخت گس��ترش یافته است؛ به گونه ای که اکنون 
دست کم س��ه اپلیکیشن فعال در این زمینه وجود 
دارد و ب��ه متقاضیان خدمات ارائه می دهد. اما ارائه 
ای��ن خدمات چندان هم بی دردس��ر نبوده اس��ت. 
رقبای س��نتی از روز اول تاکسی های اینترنتی را به 

دامپینگ متهم کرده اند. 
به گزارش اقتصادنیوز، عمده دلیل اس��تقبال زیاد 
مردم از این ش��یوه کرایه خ��ودرو کاهش قیمت و 
افزای��ش کیفی��ت مس��افرت های درون ش��هری با 
اس��تفاده از خدم��ات اپلیکیش��ن های درخواس��ت 

خودرو بوده است. 
این در حالی است که از نگاه برخی تاکسی داران 
قیم��ت کمت��ر ارائ��ه ش��ده از س��وی دو ش��رکت 
ارائه دهنده خدمات تاکس��ی اینترنتی باعث کاهش 
س��ود تاکسیرانان و حذف تاکس��ی های زردرنگ از 

انتخاب مسافران درون شهری شده است. 
بر این اس��اس روز آینده س��یصد و شش��مین 
جلس��ه شورای رقابت با موضوع بررسی وضعیت 
فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی 
آنالین  )اسنپ و تپسی( برگزار خواهد شد. گفته 
می ش��ود علت اختصاص این جلس��ه به بررسی 
فعالی��ت این دو س��امانه آنالین ارائ��ه خدمات 
اینترنتی اتحادیه تاکس��ی داران و وزارت صنعت 
و مع��دن از این دو ش��رکت رقی��ب ارائه دهنده 
خدم��ات اینترنت مبن��ا، به عل��ت  »دامپینگ 

قیمتی« است. 
منظ��ور از دامپینگ قیمتی یا ارزان فروش��ی ارائه 
خدمات از س��وی یک ش��رکت با قیمت��ی کمتر از 
قیم��ت تمام ش��ده به منظ��ور تصاحب بخش��ی از 
س��هم رقیب اس��ت. این نوع ارزان فروشی عمدتا بر 
مبن��ای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام 
می گیرد. ش��کایت یادش��ده با توجه به متهم کردن 
همزمان ای��ن دو ش��رکت رقیب به ارزان فروش��ی 

عجیب به نظر می رسد. 
ب��ا این ح��ال باید دید آی��ا ش��ورای رقابت رأی 
به افزایش قیمت اس��نپ و تپس��ی می دهد یا آنها 
می توانند با دفاع از قیمت های خود کماکان به ارائه 

خدمات با نرخ های کنونی ادامه دهند. 
 
 

گشایشی در عرصه تولید و 
رقابت پذیری در صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی معتقد است که س��ود باالی سپرده ها و 
تس��هیالت بانکی یک��ی از موانع اصل��ی تولید در 

کشور است. 
رامین نورقلی پور اظهار داش��ت: براساس قانون 
رفع موانع تولید که در مجلس به تصویب رس��یده 
است، متأس��فانه بانک ها خود یکی از موانع اصلی 
فضای تولید در کشور هستند، در حالی  که همین 
بانک ها اصلی ترین منابع س��رمایه تولیدکنندگان 

در کشور نیز محسوب می شوند. 
به گزارش خبر خودرو، وی گفت: باوجود اینکه 
در اغلب کشورها به جهت سود بسیار کم تسهیالت 
بانک��ی، تولید پررونق و فضای رقابت پذیری خوبی 
در این حوزه حاکم اس��ت، در کشور ما این عرصه 
برای خودروس��ازان و قطعه س��ازان بسیار تنگ و 

مشکل است. 
وی تصریح کرد: با توجه به سود باالی تسهیالت 
بانکی قطعا ق��درت رقابت در تولیدکننده داخلی 
بس��یار محدود اس��ت و با توجه به اینکه راندمان 
کاری نیز در کش��ور ما پایین اس��ت، متأس��فانه 
کاالی نهایی دارای قیمت تمام شده بسیار باالیی 
اس��ت و عم��ال ش��رایط رقابت پذی��ری را از بین 

می برد. 
وی خاطرنش��ان کرد: شاید یکی از کارهایی که 
دولت در چهار س��ال آتی می تواند به صورت کلی 
انجام دهد، کاهش س��ود تسهیالت در عرصه های 
مختلف اقتصادی است که چنانچه این کار صورت 
گیرد قطعا مجلس نیز در این مس��یر حامی دولت 
بوده و بی ش��ک این حرکت تأثیر ملموس��ی را در 
کیفی��ت تولید و تثبیت قیمت ه��ا در بازار خودرو 

خواهد گذاشت. 
نماین��ده کردک��وی و بندر ترکم��ن در مجلس 
ش��ورای اسالمی تأکید کرد: با توجه به تورمی که 
وج��ود دارد، این حرکت موجب می ش��ود افزایش 
قیمت خودرو در آینده بطئی باش��د و اگر نگوییم 
قیمت خ��ودرو پایی��ن می آید حداق��ل در آینده 

تثبیت خواهد شد. 
نورقلی پور افزود: به تدریج می توان در راس��تای 
شرایط فراهم شده و رشد کیفیت و تنوع در تولید 

محصوالت به بازارهای جهانی فکر کرد. 
وی گفت: امید است در چهار سال آینده بتوانیم 
مسیر س��خت تولید در کشور را طی کنیم و سود 
تس��هیالت را کاه��ش داد هرچند به نظ��ر اقدام 

آسانی نیست. 
وی اظهار داشت: البته کاهش سود سپرده ها نیز 
هم می تواند تأثیر گذار باشد چرا که این جریان نیز 
خود عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش ارزش 

پول ملی است. 

اخبار

افزایش 40 میلیونی قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار

  رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل با اشاره 
به بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت که 
در دوماه اخیر قیمت خودروهای وارداتی 10 تا 40 

میلیون تومان افزایش یافت. 
س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
اتومبیل در گفت وگو با ایس��کانیوز با اشاره به تأثیر 
بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی 
بر بازار با تأکید بر اینکه قیمت خودروهای وارداتی 
تابع عرضه و تقاضا اس��ت، گفت: قبل از بسته شدن 
سایت ثبت س��فارش، خودروهای وارداتی یا توسط 
نمایندگی های رس��می به کش��ور وارد می ش��د یا 

واردکنندگان متفرقه اقدام به واردات می کردند. 
او اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه ایج��اد ب��ازار رقابت��ی، 
واردکنندگان متفرقه خودروهای خود را زیر قیمت 
نمایندگی های رسمی در بازار به فروش می رساندند 
و گاهی دیده می ش��د ک��ه خودرو ت��ا 13 میلیون 
تومان زی��ر قیم��ت نمایندگی رس��می در بازار به 

فروش می رسید. 
موتمنی تصریح کرد: در این ش��رایط بسته شدن 
س��ایت ثبت سفارش موجب محدودیت عرضه و در 
نتیج��ه آن افزای��ش قیمت ش��د و در دو ماه اخیر 
قیمت برخ��ی خودرو های واردات��ی بین 10 تا 40 

میلیون افزایش یافت. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به 
نوسان بازار خودروهای وارداتی گفت: در چهار سال 
اخیر ن��گاه به خودرو به عنوان ی��ک کاالی مصرفی 
ب��ود اما ای��ن تصمیم موجب تغییر ن��گاه به خودرو 
به عنوان یک کاالی سرمایه ای شده است، چرا که با 
بسته شدن سایت ثبت سفارش پول به بازار خودرو 
س��رازیر شد و افراد برای سود بیشتر اقدام به خرید 

خودرو کردند. 
موتمنی از وضعیت فروش خودروهای داخلی نیز 
انتقاد کرد و گفت: س��ود باالیی که خودروسازان با 
پیش فروش کردن خودروهای خود به مصرف کننده 
می دهن��د موجب تعطیل��ی بس��یاری از واحد های 
تولیدی ش��ده اس��ت چرا ک��ه در ش��رایط کنونی 
که تولید با مش��کالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم 
می کند خودروس��ازان با پیش فروش خودرو س��ود 
20 تا 30 درص��دی را به مصرف کننده می دهند که 
همی��ن موضوع منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی 
و سرازیر شدن سرمایه به سمت خودروسازی شده 

است. 
 او ادام��ه داد: بنگاه داری خودروس��ازان منجر به

 دو نرخی ش��دن خودروهای داخلی در بازار ش��ده 
اس��ت و در ح��ال حاض��ر در خودروه��ای زیر 45 
میلیون ش��اهد اخت��الف قیمت یک ت��ا 4 میلیون 
تومان��ی قیم��ت از کارخانه تا بازار هس��تیم که در 
این شرایط باید خودروس��ازان دست از بنگاه داری 

بردارند. 
به گفته موتمنی با باز ش��دن سایت ثبت سفارش 
ش��اهد کاهش قیمت خودروه��ای وارداتی خواهیم 

بود. 

 نیسان روگ رکورد فروش
 تویوتا کمری را شکست

همه م��ا انتظار این اتفاق را داش��تیم ولی ظاهرا 
رش��د روزافزون کراس ا وورها بسیار سریع تر از آنچه 

فکرش را می کردیم در حال اتفاق افتادن است. 
ب��ه گزارش خبرخورو، س��دان تویوت��ا کمری که 
زمانی صدرنشین تمامی چارت های فروش بود رتبه 
نخس��ت خود در میزان فروش ماه جوالی در کشور 
آمریکا را نه به یک، بلکه به سه شاسی بلند کوچک 

داده است. 
این س��ه شاسی بلند نیس��ان روگ، تویوتا راوفور 
و هوندا CR-V هس��تند که ب��ه گزارش بلومبرگ، 
نیسان روگ بیشترین میزان فروش در بازار آمریکا 
از آغاز س��ال جاری میالدی را ب��ه خود اختصاص 

داده است. 
مصرف کنندگان آمریکایی با سرعتی باورنکردنی 
در ح��ال کوچ به س��مت شاس��ی بلندهای کوچک 
هس��تند و ش��رکت های خودروس��ازی نیز به شدت 
در ح��ال تالش ب��رای بهره ب��رداری از این افزایش 
تقاضای بازار هستند. باب کارتر، مدیر فروش ارشد 
تویوت��ا در آمری��کا در این باره می گوی��د: »اکنون 
پیش بینی کردن در مورد شاس��ی بلندهای کوچک 
بسیار سخت شده است. ما برای این سگمنت رشد 
خوبی پیش بینی می کنیم، سپس بازار چیزی فراتر 

از پیش بینی های ما عمل می کند.«
تویوتا راوفور با تقریباً 1500 دستگاه اختالف در 
مقایس��ه با نیس��ان روگ در رتبه دوم قرار گرفته و 
کمپان��ی در حال همکاری ب��ا تامین کنندگان خود 
است تا تولید نسخه هیبریدی خودرو را که ساخت 

ژاپن است سرعت ببخشد. 
این تالش ها ممکن اس��ت برای باز پس گیری تاج 
پرفروش ترین خودروس��از آمریکا از نیس��ان کافی 
نباش��د؛ نیس��انی که مجموعه مدل های خود را به 
رونمایی از روگ اس��پورت گسترش داده؛ خودروی 
نس��بتا کوچک تر و نس��خه ای ارزان ت��ر از روگ که 
همی��ن چند وق��ت پیش، فروش سراس��ری آن در 

آمریکا آغاز شده است. 

تازه های خودرو

دانکرورت از نسخه ویژه ابرخودروی D8 رونمایی کرد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت فرآیند سرمایه گذاری را 
تسهیل کنند تا مردم بتوانند تولید ثروت کنند چراکه این مسئله نیز سبب رونق 

تولید و کسب وکار در کشور می شود. 
محمد رضا صفی خانی در مراس��م گرامیداشت 
هفت��ه بس��یج انص��اف و بازاریان که در س��الن 
آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار شد، اظهار داشت: 
غدیر با گوش��ت و خون شیعیان آمیخته است و 
والی��ت حضرت علی )ع( و مظلومیت ایش��ان در 

غدیر و بعد از غدیر قابل رویت است. 
وی حضرت علی )ع( را مظهر عدالت و سمبل 
تمام فضایل انس��انی دانست و افزود: تاریخ درباره 
بس��یاری از ح��وادث مقطع زمانی بی��ن غدیر و 
وفات پیامبر اکرم )ص( س��اکت مانده اس��ت اما 
کالبدشکافی دو پدیده مهم آن عصر ما را به شدت 
با اهتمام پیامبر اکرم )ص( بر گزینش جانش��ین 
و گس��تره تالش های مخالفان آن حضرت آش��نا 

می س��ازد. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان عنوان کرد: بعد از 
س��ال1400، حکومت دینی و اسالمی که والیت را در حاکمیت تجلی می دهد 

نظام مقدس اسالمی است. 

این مسئول با اشاره به اینکه باید به اصول والیت فقیه توجه ویژه داشته باشیم، 
بیان کرد: در جامعه اسالمی تبعیت از والیت فقیه وظیفه و حقی متقابل است. 
صفی خانی گفت: بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان تکلیف از طرف مقام معظم 
رهبری مطرح ش��ده اس��ت و یک��ی از مفاهیم 
اقتصاد مقاومتی این ک��ه تکالیفی که به عهده 
دولت ه��ا بوده و در طول مدت نتوانس��ته انجام 
بدهن��د انجام ده��د از این رو دولت نس��بت به 
جامعه و جامعه نس��بت به دولت وظایفی دارند 

که هر دو طرف باید آن را ادا کنند. 
رئیس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
لرس��تان تصری��ح ک��رد: در تس��هیل فض��ای 
کس��ب و کار و بهبود این وضعیت، نتوانس��تیم 
جایگاه مناس��بی را در شاخص های بین المللی 
داش��ته باشیم از این رو حاکمیت و دولت ها باید 
فرآیند س��رمایه گذاری را تسهیل کنند تا مردم 
بتوانند تولید ثروت کنند چراکه این مسئله نیز 

سبب رونق تولید و کسب وکار در کشور می شود. 
وی اظهار داش��ت: یکی از اولویت هایی که مس��ئوالن باید به آن توجه کنند 

اقتصاد مقاومتی است که تمام ارکان نظام نسبت به آن اجماع دارند. 

گزارش ها حاکی هستند که شرکت ای ام دی در ماه آگوست توانسته است 
درآمد بیش��تری از فروش پردازنده های مرکزی در مقایس��ه با اینتل به دست 

آورد. 
به گ��زارش زومیت، اخیرا ش��رکت ای ام دی، 
کانون توجه دنیای کامپیوترهای شخصی بوده 
اس��ت. این موضوع تنه��ا به دلی��ل کارت های 
گرافی��ک وگا نیس��ت و پردازنده ه��ای مرکزی 
تردریپر ه��م نقش مهمی در درخش��یدن این 
ش��رکت ایفا می کنن��د. این پردازنده ه��ا، برای 
رقاب��ت ب��ا مدل های رده ب��االی اینت��ل عرضه 
ش��ده اند و اینطور به نظر می رسد که دست کم 
از نظر آمار فروش، موفق به شکست اینتل شده 
باشند. ش��رکت ای ام دی، بخش اعظمی از یک 
دهه گذشته را در سایه اینتل سپری کرد و این 
ماه، یکی از معدود مواردی محسوب می شود که 
توانسته است از رقیب اصلی خود، پیشی بگیرد. 

ظاه��را اینتل، حضور قدرتمن��د ای ام دی را در ب��ازار پردازنده های مرکزی 
 ،Threadripper 1950X پیش بینی نکرده بود. ای ام دی با عرضه پردازنده
توانس��ت توجه زیادی به خود جلب کند. در اس��فندماه گذش��ته، وقتی که 

ای ام دی از پردازنده های رایزن رونمایی کرد، سهم بازار پردازنده های مرکزی 
این شرکت، تنها ۲۷.۶درصد بود، اما معرفی پردازنده های تردریپر، این رقم را 

به 4۹درصد در تیرماه و ۵۶درصد در مردادماه رساند. 
این گزارش نشان می دهد که در میان تمام 
پردازنده های معرفی شده توسط ای ام دی، مدل 
رایزن ۵ 1۶00 که ش��ش هس��ته پردازش��ی 
 دارد، پرفروش ترین اس��ت. این پردازنده، تنها 
۲۲0 دالر قیم��ت دارد ول��ی ق��درت زیادی 
در اختی��ار کاربر قرار می ده��د. در آن طرف، 
پردازن��ده ۷۷00K Core i۷، پرفروش ترین 
مدل اینتل محس��وب می شود و توانسته است 
در صدر فهرس��ت پرفروش ترین پردازنده های 
س��ایت آمازون قرار بگیرد. اینتل امیدوار است 
که با عرضه نس��ل هش��تم پردازنده های خود  
)کافی لیک(، بتواند سهم بازار ازدست رفته خود 
را ب��ا ارائه مدل هایی قدرتمن��د با ارزش خرید 
باال، مجددا به دست آورد. این نوع رقابت بین شرکت های مطرح تولیدکننده، 
همیش��ه به نفع کاربران اس��ت؛ زیرا نتیجه آن، عرضه مدل هایی با عملکرد و 

ارزش خرید باالتر خواهد بود. 

دکت��رای فناوری اطالع��ات و ارتباطات بیان داش��ت: متاس��فانه برخی از 
فروش��گاه های اینترنتی با در دست داش��تن نماد اعتماد الکترونیک، عالوه بر 
کس��ب و کار خود نقش واس��طه گرایانه  ای برای فروشگاه های فاقد نماد اعتماد 

الکترونی��ک ایف��ا می کنند. برنام��ه گفت وگوی 
اجتماعی با موضوع بررس��ی فرآیند پرداخت در 
فروش��گاه های مجازی و خأله��ای قانونی برای 
کس��ب و کار اینترنت��ی، با حضور دکتر حس��ین 
نوری خواه )دکترای فناوری اطالعات و ارتباطات، 
محقق و پژوهش��گر و اس��تاد دانش��گاه( و دکتر 
رمضانعلی سبحانی فر )عضو کمیسیون صنایع و 
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسالمی( 

از شبکه رادیویی گفت وگو روی آنتن رفت. 
در ای��ن برنام��ه دکتر حس��ین نوری خ��واه با 
اش��اره به اینکه فقط فروش��گاه های دارای نماد 
اعتماد الکترونیک می توانند از طریق درگاه های 
بانکی وارد کس��ب و کار اینترنتی ش��وند، گفت: 

س��از و کار های دولتی در زمینه کسب و کار های اینترنتی باعث شده تا حداقل 
اعتم��اد در خریدارها به وجود آی��د. وی همچنین در ادامه افزود: متاس��فانه 
برخی از فروش��گاه های اینترنتی با در دس��ت داشتن نماد اعتماد الکترونیک، 

عالوه بر کس��ب و کار خود نقش واس��طه گرایانه ای را برای سایر فروشگاه هایی 
ایف��ا می کنند که فاقد نماد اعتماد الکترونیک هس��تند. این دکترای فناوری 
اطالعات و ارتباطات با اش��اره به تفاوت کسب و کار اینترنتی و حضوری، اظهار 
داشت: وجه نقد و مورد معامله همواره در یک 
خری��د یا فروش حضور گام به گام و به صورت 
موازی پرداخت و دریافت می ش��وند، در حالی 
 که خریدوف��روش در فضای مجازی به صورت 
م��وازی ص��ورت نمی گی��رد. وی همچنین در 
ادام��ه اف��زود: تاس��یس و وج��ود انجمن های 
خصوص��ی و دولت��ی در راس��تای حمای��ت از 
حق��وق مصرف کننده می تواند به میزان زیادی 
مشکالت اعتمادی کسب و کار اینترنتی را رفع 
کن��د. در ادامه  برنامه گفت وگ��وی اجتماعی 
از ش��بکه رادیویی گفت وگ��و، دکتر رمضانعلی 
س��بحانی فر با اش��اره به اینکه ام��روزه فضای 
مجازی در تمامی عرصه های زندگی جایگزین 
فضای عمومی ش��ده است، گفت: حوزه های مختلف اقتصادی روز به روز وارد 
فضای مجازی می شوند؛ به طوری که تجارت و کسب و کار الکترونیک در جامعه 

همه گیر شود. 

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه باید فرهنگ توزیع در تعاونی ها گسترش و سهم تعاون 

در اقتص��اد افزای��ش یابد، گف��ت: بهبود فضای 
کسب و کار اولویت دولت دوازدهم باشد. 

به گ��زارش خبرگ��زاری تس��نیم از بیرجند، 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدباقر عبادی 
صبح دیروز در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با تبریک هفته تعاون اظهار داش��ت: 
امیدواریم شاهد رشد تعاونی ها و جایگاه بایسته 
آنها در کشور باشیم، چون سهم تعاونی ها باید در 

اقتصاد افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه تعاونی ها چش��مه جوش��ان 
اشتغالند، افزود: گاهی زیرساخت ها فراهم نیست 
و فضای کس��ب و کار و بهبود را باید بتوانیم ارتقا 
بخشیم چون بوروکراسی اداری در کشور موجب 

یأس می شود و بهبود فضای کسب و کار باید اولویت دولت دوازدهم باشد. 
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اس��المی گفت: خرسندیم که دولت دوازدهم توانس��ت با رأیی کم نظیر برای 

وزرای خود اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند که این آرا نشان داد مجلس 
از همه س��الیق سیاس��ی به دولت کمک می کند تا بتواند هرچه زودتر برای 

خدمت به مردم و رفع مشکالت گام بردارد. 
عبادی با بی��ان اینکه مجل��س در تعامل و 
کمک به دولت س��نگ تمام گذاش��ت و نشان 
داد ک��ه مجلس خوش��حال می ش��ود تا دولت 
بتواند هرچه زودتر مش��کالت پیش روی مردم 
را برط��رف کند، افزود: در بح��ث قوانین مازاد 
اقدام��ات خوبی در مجلس ش��ورای اس��المی 
صورت گرفته و انباشت قانون که سبب دست 
و پاگیری برای مردم بود از کتاب قانون حذف 

شد. 
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی در 
این دوره ت��الش دارد تا راه را برای برای دولت 
ب��از کند تا بتواند به م��ردم خدمت کند و اگر 
شما مدیران و مس��ئوالن قوانینی را می بینید که باعث مشکالتی می شود به 
مجلس ارائه دهید و از طریق وزارتخانه  به مجلس منتقل شود و مطمئناً مجلس 

همراهی می کند. 

رئیس سازمان صنعت استان لرستان: 

درآمد ماهانه AMD از محل فروش پردازنده از اینتل بیشتر شدفرآیند سرمایه گذاری موجب رونق تولید و کسب وکار می شود یک پژوهشگر حوزه کسب و کار مجازی گفت

اولویت دولت دوازدهم باید »بهبود فضای کسب و کار« باشدمعامله در فضای مجازی به صورت موازی انجام نمی شود

بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه بین المللی فرش دس��تباف ایران با 
حضور ۷30 ش��رکت تولیدی و صادراتی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، این نمایش��گاه هر س��اله با هدف اعتالی 
صنعت دیرپای فرش دس��تباف و گردهمایی دست اندرکاران این حوزه 
برپا می ش��ود. دس��ت بافته های نفیس ایرانی در غرفه های س��الن های 
مختلف نمایش��گاه این ب��ار در انتظار بازدیدکنن��دگان ماندند، چراکه 
ضعف اطالع رس��انی باعث ش��ده بود مخاطبان کمتر در جریان چنین 
روی��دادی قرار بگیرند. در بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه نیز حضور 
برندهای مطرح صنعت فرش کشور که فرهنگ و اصالت فرش ایرانی را 
به رخ هر بیننده ای می کشند، مثل همیشه پررنگ است اما با تردیدها 
و افس��وس هایی همراه اس��ت که دلیل آن از دست رفتن یکه تازی نام 

ایران برتارک بازارهای بین المللی فرش است. 
بازاریاب��ی برای کااله��ای مختلف نیازمند اس��تراتژی و تکنیک های 
منحص��ر به فردی اس��ت که گاه��ی از علومی نظیر جامعه شناس��ی و 

روان شناسی و حتی ارتباطات انسانی و هنر و مد استفاده می کند. 
بازاره��ای دنیا فرش ایران را به عنوان نماد اصالت و قدمت و کیفیت 
می شناسند، اما این روزها دست اندرکاران تولید و صادرات قالی ایرانی 
برای بازارهای از دس��ت رفته توس��ط چین و هندوس��تان و مشکالت 

صادرات و. . . دل نگرانی هایی دارند. 
مختارزاده مدیر ش��رکت صادراتی آل رس��ول که ۶0 س��ال س��ابقه 
فعالی��ت در حوزه صادرات فرش دس��تباف دارد، می گوید: مش��کالت 
زیادی س��ر راه صادرکنندگان فرش وج��ود دارد. فرش ایرانی در دنیا 
اصالت و آبروی ایران را یدک می کشد و هنوز هم با توجه به مشکالتی 
که به خاطر کم کاری های ما در بازارهای بین المللی ایجادش��ده حرف 

اول را در دنیا فرش ایران می زند. 
او با تأکید بر اینکه ۶0 س��ال سابقه کار صادراتی به همه دنیا داشته 
از وضعی��ت ب��ه وجود آمده طی س��ال های اخیر اب��راز نگرانی کرده و 
می گوید: موضوع مالیات بر صادرات که طی س��ال های قبل لغو ش��ده 
بود، اکنون دوباره مطرح شده است که با توجه به مشکالت زیادی که 

برای فروش و عرضه فرش ایرانی وجود دارد نگران کننده است. 
او ب��ا انتق��اد از وضعی��ت اطالع رس��انی و تبلیغ��ات برپای��ی چنین 
نمایشگاهی گفت: سیاس��ت های حمایتی داخلی در کنار فعالیت های 
صاحبان مشاغل مرتبط با فرش دستباف، می تواند اثرگذار باشد اینکه 
فقط 30ثانیه برای اطالع رس��انی برپایی نمایشگاهی که اصالت و تاریخ 
و فرهنگ یک کش��ور را نمایش می دهد، در رسانه تلویزیون اختصاص 
یابد ولی برای تبلیغ اس��نک و فرش ماش��ینی ش��اهد برنامه های بلند 

تبلیغاتی هستیم جای تاسف دارد. 
وی افزود: حتی یک بیلبورد در مس��یرهای منتهی به نمایش��گاه که 
در این ایام نس��بت به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه فرش دستباف 
اطالع رسانی ش��ود دیده نمی شد و این نشانه بی توجهی به این رویداد 

بزرگ است. 
محوطه نمایش��گاه نیز در روز س��وم برگزاری خلوت تر از حد انتظار 
ب��ود و س��الن های آکنده از ف��رش و تابلوفرش با حداق��ل مخاطبان و 

بازدیدکنندگان روزهای نسبتا گرم اول شهریورماه را سپری کردند. 
تولیدی تابلوفرش یاقوتی که از بازار تبریز در این نمایش��گاه شرکت 

کرده بود اما از رونق فروش تابلوفرش در بازارهای داخلی می گوید. 

این تولیدی که فقط تابلوفرش های س��بک فرانس��وی یا پرنسس��ی 
را عرض��ه می کن��د، به عن��وان یک ش��ریک معتب��ر در زمین��ه تولید 
تابلوفرش های نفیس در کشور شناخته شده است. رحیم یاقوتی مدیر 
این مجموعه معتقد است شرکت در نمایشگاه های داخلی در شهرهای 
مختل��ف مهم ترین عامل بازاریابی و شناس��اندن هنر تابلوفرش نفیس 
به مخاطبان بوده اس��ت. وی می گوید ش��هر قم رتبه نخس��ت تقاضا و 
س��فارش و خرید تابلوفرش های نفیس را در کش��ور دارد و بعد از آن 

تهران، کرج و مشهد و اصفهان قرار دارند. 
اما صادرات این کاال نیز به دلیل عدم اطالع رس��انی و نبود ش��ناخت 
کاف��ی چندان رونق ندارد و بازارهای داخلی عمده ترین هدف این کاال 
هس��تند. وی کپی برداری از کار برندهای مط��رح را که بین مخاطبان 
ش��ناخته شده است یکی از معضالت کار حرفه ای در این حوزه عنوان 
کرد. س��الن 38 مثل همیش��ه میزب��ان برندهایی بود ک��ه در جایگاه 
همیش��گی خود حضور داش��تند. هر غرفه که معموال نام های شناخته 
ش��ده خود را داش��ت از نظم خاصی برخوردار بود چرا که غرفه ها در 
س��الن با توجه به متراژ و مس��احت جایگاه خاصی را هر سال به شکل 
منظمی به خ��ود اختصاص می دهند. برند عظیم زاده در مرکز س��الن 
)38ب( در مح��ل همیش��گی قرار دارد، اس��تاندارد بودن کاالی فرش 
صادرات��ی و تضمین 10 س��اله موضوعی اس��ت که عظی��م زاده به آن 
تأکید می کند و بس��یاری از مش��تریان در کشورهای دنیا برای این نام 
اعتبار و ارزش باالیی قائلند. فهبد، مدیر تبلیغات این شرکت می گوید: 
ب��رای حفظ نام فرش ای��ران و اعتالی موقعیت آن ع��الوه بر اقدامات 
سخت افزاری که شامل طرح و نقشه و ظرافت بافت و گره فرش ایرانی 
می ش��ود، موضوعاتی نظیر مطالعه بازارهای هدف و سالیق مردم نقاط 
مختل��ف دنی��ا و کار فرهنگی در کنار س��ایر موضوعات مطرح اس��ت. 
برپایی نمایش��گاه هایی نظیر صنعت فرش در کنار اهمیت اقتصادی و 
بازرگانی که دارد به لحاظ پش��توانه فرهنگی و میراث اصیل جنبه های 
آموزش��ی و مطالعاتی که ویژگی چنین نمایشگاه هایی است، به عنوان 
نمونه جشنواره فرش برتر توسط مرکز ملی فرش ایران در کنار چنین 

رویدادی نشانه روند رو به توسعه اهداف برگزاری نمایشگاه است. 
در فضای داخل س��الن ها طبق س��نت دیرینه برخی قالی ها زیرپای 
بازدیدکنندگان گس��ترده ش��ده بود و اینجا مخاطبان روی فرش های 
دستباف گسترده ش��ده در کف سالن ها قدم می زدند؛ حس خوبی که 
ش��اید برای یک ایرانی قابل درک باش��د صاحبان غرفه ها نیز استدالل 

پاخوردن قالی را برای این اقدام مطرح می کردند. 
برخ��ی فرش ه��ای آنتیک در غرف��ه مخصوص به خ��ود که آن هم 
هر س��ال در س��الن 38 و کنار غرفه عظیم زاده حضور دارد به چش��م 
می خورد. صادقی مسئول این غرفه خاص است که رنگ و بوی قدمت 
دارد. فرش های نفیسی که قدمت آن به صدها سال قبل بازمی گردد. او 
می گوی��د: این گالری آنتیک اقدام به خرید فرش های قدیمی ایرانی از 
همه کشورهای دنیا نظیر ایتالیا و فرانسه و انگلیس می کند و مشتریان 

آن نیز تجار و یا افراد عالقه مند به چنین کاالهایی هستند. 
یکی از فرش های زیبایی که در این گالری وجود داشت به نام بافنده 
آن )آم قل��ی( که بافنده فرش های دربار ایران در دوران گذش��ته بوده 
معروف اس��ت و به گفته مس��ئول غرفه این نوع قالی ه��ا با نام بافنده 
خود به برند جهانی و بین المللی تبدیل ش��ده و به این عنوان شناخته 

شده است. 

 مدیرعامل ش��رکت پارس آری��ان در واکنش به توقی��ف تابلوهای این 
ش��رکت از س��وی فرهنگس��تان هنر گفت:  »اگر این موضوع به درس��تی 
تعیین تکلی��ف نش��ود، می تواند به مثابه ترمزی عم��ل کند که جلوی ورود 
بخش خصوصی را به ساحت هنر و رونق آن بگیرد و در این صورت، ضربه 

سنگینی به هنرمندان و اقتصاد هنر وارد می آید.«
 به گ��زارش ایرنا، ده��م مردادماه امس��ال علی معل��م دامغانی، رئیس 
فرهنگس��تان هنر در نوش��تاری اعالم کرد که »بیش از ۵00 تابلو از آثار 
نقاش��ان ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی کارمندان به 
بهانه نمایشگاه، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده، 
در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان به سرپرستی آقای 
امین تفرشی مدعی مالکیت آن است که ادعاست و باید اثبات شود. عجالتا 

مال، مال اهلل است و متعلق به مردم و میهن اسالمی.«
هرچند در هفته های گذش��ته هنرمندانی که آثار آنها در فهرس��ت آثار 
هنری متعلق به ش��رکت پارس آریان دیده می شود، اعالم کرده اند که این 
آثار را طبق قراردادهای روش��ن فروخته اند، اما اختالف فرهنگس��تان هنر 
و این ش��رکت به قوت خود باقی مانده و به گفته علی اکبر امین تفرش��ی، 
مدیرعامل این ش��رکت، پیگیری قضایی آن در دستور کار است.  »شرکت 
سرمایه گذاری پارس آریان« از ش��رکت های مادرتخصصی وابسته به بانک 
پاسارگاد است که از سال 138۷به بخش اقتصاد هنر ورود کرد و در تولید 

آثار سینمایی مانند »جدایی نادر از سیمین« فعال بوده است. 
مسئولیت اجتماعی و اقتصاد هنر

علی اکبر امین تفرش��ی، مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری پارس آریان 
و عض��و هیأت مدی��ره بانک پاس��ارگاد در گفت وگو با ایرنا گفت: »ش��اید 
اختالف نظر میان این ش��رکت و فرهنگستان هنر بر سر رقم تمدید اجاره 
س��الن مؤسسه صبا برای امس��ال و انصراف این شرکت از تمدید آن، علت 
ب��روز این بحث باش��د.« او گفت: »همه آثار هنری متعلق به این ش��رکت 
طبق قراردادهای روشن و مش��خص از هنرمندان یا گالری ها و حراجی ها 
خریداری شده و طرح موضوعاتی چون مجهول الهویه بودن یا فریب دادن 

هنرمندان برای فروش اثر بی اساس است و پیگیری قضایی می شود.«
امین تفرشی با بیان اینکه  »امور هنری کمتر از پنج درصد فعالیت های 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان را تشکیل می دهد« افزود: »در بسیاری 
از کش��ورهای جه��ان، بنگاه های ب��زرگ اقتصادی با توجه به مس��ئولیت  
اجتماع��ی خود به عرصه های هنری، ورزش��ی، علم��ی و فرهنگی ورود و 
از آنها پش��تیبانی می کنند؛ از این رو، با توج��ه به تقاضاهایی که به بانک 
پاسارگاد برای حمایت از هنرمندان و خرید آثار آنها ارائه می شد، این بانک 

تصمیم گرفت به طور جدی به حوزه هنر معاصر ورود کند.«
وی گف��ت: »با افزایش تدریجی ورود این ش��رکت به خرید آثار هنری، 
چش��م انداز ایجاد موزه ای برای هنر معاصر ایران که حدود ۹0 س��ال عمر 
دارد، ش��کل گرف��ت و مقرر ش��د از ه��ر هنرمند، عکاس و مجسمه س��از 
دس��ت کم دو اث��ر برای این موزه خریداری ش��ود و بر همی��ن روال، موزه 
هنرهای تجس��می بانک پاس��ارگاد توانس��ت آثار هنرمندان را جمع آوری 
کند؛ اما از آنجا که در آغاز، س��اختمان مش��خصی در اختیار نداشتیم که 
استانداردهای موزه ای را داشته باشد، در قراردادهایی که همه ساله تمدید 
و با ش��رایط و ارقام جدید امضا می ش��د، یکی از سالن های مؤسسه صبا از 
س��ال 138۷ یعنی یک سال پیش از تصدی ریاس��ت فرهنگستان هنر از 

سوی آقای معلم به اجاره شرکت پارس آریان درآمد.«
امین تفرش��ی گفت: »در همه این س��ال ها مبلغ اج��اره به طور کامل به 

مؤسس��ه صبا پرداخت شده بود و انتظار داش��تیم برای امسال نیز قرارداد 
جدید با افزایش 10 تا 1۵درصدی دوباره منعقد شود، اما فرهنگستان هنر 
رقم های غیرقابل توجهی را برای اجاره سالن پیشنهاد کرد که سبب شد بر 
س��ر قرارداد اجاره به توافق نرسیم و تیرماه گذشته انصراف شرکت پارس 
آریان از تمدید قرارداد اجاره به طور مکتوب به مؤسسه صبا اعالم شد، اما 
وقت��ی اعالم کردیم قصد داریم موزه را تخلی��ه و آثار خود را خارج کنیم، 
رئیس فرهنگس��تان هنر با انتش��ار اطالعیه و انجام مصاحبه های تند علیه 
این شرکت، از انجام تعهدات خود مبنی بر بازگرداندن اموال سر باز زد.«

عضو هیأت مدیره بانک پاس��ارگاد، شمار دقیق آثار موجود شرکت پارس 
آری��ان در گالری مؤسس��ه صب��ا را 4۶۶ تابلو برش��مرد و گفت:  »قصد ما 
فروش این آثار نبود. در هش��ت س��ال گذش��ته فق��ط 18 تابلو به فروش 
رفته اس��ت و می خواس��تیم مجموعه ای از آثار هنرمن��دان معاصر ایران را 
گردآوری کنیم. در این مدت اتهام ها و دروغ های بسیاری درباره خرید این 
آثار هنری از س��وی فرهنگستان هنر به شرکت پارس آریان وارد شده که 
همگی کذب اس��ت، زیرا این شرکت به تدریج و در هشت سال این آثار را 

خرید یا به هنرمندان سفارش داد.«
امین تفرش��ی تأکید کرد: »در این س��ال ها همه مدیران عرصه هنری و 
هنرمندان از روال کار ش��رکت پارس آریان اطالع داش��تند. نمایشگاه های 
این ش��رکت در مؤسس��ه صبا با حضور مس��ئوالن درجه یک عرصه هنر 
مانند علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در آیین رونمایی از 
کتاب آثار موزه بانک پاس��ارگاد برگزار ش��د و این طور نبود که هیچ کس 

در جریان کار نباشد.«
برخی هنرمندان به سفارش ما اثر تولید کردند

او درب��اره وجود آثار هنرمندانی چون آیدین آغداش��لو در مجموعه این 
ش��رکت گفت: »در برخی موارد سفارش کار به هنرمندان دادیم و پس از 
تحوی��ل کار، مبلغ ق��رارداد را به طور کامل و با رضای��ت هنرمند پرداخت 
کردیم که برای نمونه به آغداش��لو که در سه سبک هنری فعال است، سه 

سفارش دادیم و آثار اکنون جزو اموال این شرکت است.«
امین تفرش��ی درباره اینکه گفته شد مشخص نیست آثار هنرمندانی که 
در قید حیات نیس��تند اصالت دارد یا جعلی اس��ت یا اینکه ممکن اس��ت 
این آثار مس��روقه باش��ند، توضیح داد: »به طور مشخص، تابلوهای سهراب 
س��پهری را از حراجی ها و گالری های مشهور خریداری کردیم و همه امور 
در چارچوب شناس��نامه هنری مش��خص و قرارداد رس��می و با اخذ نظر 

کارشناس هنری که اصالت آنها را تأیید کرده، انجام شده است.«
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری پارس آری��ان در پایان ب��ا تأکید بر 
اینکه در هفته های گذش��ته اتهامات، دروغ ها و افتراهای بسیاری از جانب 
مدیریت فرهنگس��تان هنر متوجه این ش��رکت ش��ده است، گفت: »طبق 
قانون مجازات اسالمی و قانون اساسی، بیان این اتهامات ناروا بدون داشتن 
ادله برای اثبات، جرم اس��ت. هرچند آقای معلم هش��ت سال است که بر 
مسند ریاست فرهنگستان هنر تکیه زده اما در یک ماه اخیر به اندازه همه 

این هشت سال مصاحبه کرده است.«
او گفت:  »اتهام س��رقتی  بودن آثار به این ش��رکت زده شده درحالی که 
کسی که اثر سرقتی می خرد، کتاب آن را چاپ نمی کند که با حضور وزیر 
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شود. بهتر است رئیس فرهنگستان 
هنر به  جای مصاحبه و اتهام زنی، مس��تندات خود را درباره س��رقتی بودن 
یا جعل��ی بودن آثار ارائه کند، زیرا تاکنون حتی یک خط هم س��ند ارائه 

نشده است.«

عرضه  گوشی آنر
 با هوش مصنوعی

در سال ۲۰۱۸
مدیر  برند آنر اعالم کرد که سال آینده  )۲۰۱۸( یک گوشی هوشمند پرچمدار مجهز به 
هوش مصنوعی از سری آنر وارد بازار خواهد شد.  به گزارش زومیت، روز گذشته ریچارد 

یو، مدیرعامل شرکت هوآوی، در جریان نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ از تراشه پرچمدار کرین 
۹۷۰ رونمایی کرد؛ این مدل، نخستین تراشه ای محسوب می شود که از هوش مصنوعی  
)AI( هم بهره می برد. در همین راستا جورج ژائو، رئیس شرکت آنر اعالم کرد که قصد 

دارد سال آینده میالدی، یک گوشی پرچمدار مبتنی بر این تراشه وارد بازار کند. 
آنر یکی از شرکت های تابعه هوآوی محسوب می شود و به همین دلیل، گوشی های 

این شرکت معموال از قطعات ساخت هوآوی استفاده می کند. این موضوع سبب می شود 
که هزینه تولید سخت افزار و نرم افزار آن پایین بیاید و گوشی هایی با ارزش خرید باال 

وارد بازار کند. این استراتژی در سال ۲۰۱۸ هم تغییر نخواهد کرد. در مصاحبه وب سایت 
AndroidPIT با ژائو در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷، مشخص شد که این شرکت قصد دارد 

مدل آنر وی ۱۰ را سال آینده، با تراشه کرین ۹۷۰ و رابط کاربری EMUI 6  )مبتنی بر 
اندروید ۸(، وارد بازار کند. این ترکیب سخت افزاری و نرم افزاری، دقیقا شبیه پرچمدار 

آینده هوآوی، یعنی میت ۱۰ است.  آنر وی ۱۰ قرار است اوایل سال آینده میالدی 
به صورت رسمی معرفی شود. البته گوشی های آنر که پسوند »V« را یدک می کشند، 

تنها در بازار چین عرضه می شوند؛ بنابراین احتماال مدتی پس از معرفی، مدل جهانی آن 
هم با نام آنر ۱۰ عرضه خواهد شد. 

نمایشگاه فرش دستباف ایرانی در سکوت تبلیغاتی 
برگزار شد

مدیرعامل شرکت پارس آریان در پاسخ به سخنان رئیس فرهنگستان هنر: 

برخورد با خریداران آثار هنری، به اقتصاد هنر ضربه می زند

دوشنبه۸
13 شهریور 1396
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گزارشدریچه

کارگاه آموزش��ی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز برگزار شد. 

ب��ه گ��زارش آنا، در ای��ن کارگاه که با حضور جمعی از صاحبان ایده ش��هر 
س��قز و عضو هیأت علمی دانش��گاه ته��ران همراه بود، نح��وه راه اندازی یک 
کس��ب و کار دانش بنیان و چگونگ��ی اجرایی کردن آن، بررس��ی و به بحث و 

گفت وگو گذاشته شد. 
دکتر هادی ویسی درباره نحوه ایجاد شرکت های دانش بنیان، نحوه شراکت 
در کسب وکار، س��ازماندهی طرح های دانش بنیان، مراکز حامی طرح و میزان 
حمای��ت نهاد مختلف از ایده ها و طرح ه��ای قابل اجرا در زمینه های گوناگون 

مطالبی بیان کرد. 

 برگزاری کارگاه آموزشی 
»کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار«

ثب��ت نش��ان تجاری هوآوی پ��ی در اروپا، به کاربران این منطقه ام��کان می دهد که از 
 خدمات پرداخت دیجیتال هوآوی استفاده کنند. به گزارش زومیت، هوآوی نشان تجاری
 هوآوی پِی را در اروپا ثبت کرده است و این یعنی کشورهایی که در این ناحیه حضور دارند، 
در آینده می توانند از خدمات پرداخت دیجیتال این ش��رکت بهره ببرند. راهکار پرداخت 
موبایل هوآوی عملکردی شبیه سرویس های اندروید پی و سامسونگ پی دارد؛ اما در حال 
حاضر این سرویس فقط در کشور چین در دسترس قرار گرفته است. حال به نظر می رسد 
که هوآوی قصد دارد س��رویس مورد نظر را گس��ترش دهد و همزمان با شروع رویداد ایفا 
۲01۷ برلین، احتمال دارد این شرکت خبرهایی در مورد پتانسیل های گسترش سیستم 
پرداخت موبایل خود منتشر کند. البته باید اشاره کنیم که در حال حاضر این موضوع تایید 

نشده است که سرویس هوآوی پی حتما در رویداد مورد بحث معرفی شود. 

نشان تجاری هوآوی پی در اروپا 
ثبت شد



ح��وزه رواب��ط عمومی یک��ی از مهم ترین 
بخش هایی اس��ت ک��ه در برندس��ازی مورد 
توج��ه ق��رار می گیرد. تم��ام تالش های یک 
تیم مدیریت��ی در نهایت به وس��یله توانایی 
بخش روابط عمومی اش س��نجیده می شود. 
امروزه با توجه به پیشرفت گسترده رسانه ها، 
جزیی ترین فعالیت شرکت ها نیز زیر ذره بین 
قرار دارد. رسوایی هایی که در چند سال اخیر 
مانند آنچه برای فولکس واگن و سامس��ونگ 
رخ داده، کان��ون توجهات را به س��وی نحوه 
مدیری��ت چنین بحران های��ی متمرکز کرده 

است. 
براساس آنچه در باال گفته شد، خبرگزاری 
CNN به سراغ روپرت یانگر رفته است. یانگر، 
موسس بخش مطالعات شهرت شرکت ها در 
دانش��گاه آکسفورد است، همچنین وی یکی 
از بنیانگذاران مؤسس��ه فینزبری اس��ت که 
در زمین��ه مش��اوره ارتباط��ات مالی فعالیت 
دارد. انگیزه اصلی روپرت از تأس��یس بخش 
مطالعاتی جدید دانش��گاه آکسفورد در سال 
2008 مرب��وط به تجربه 20 س��ال همکاری 
وی با شرکت های مختلف در زمینه ارتباطات 
مالی و مدیری��ت بحران های مربوط به حوزه 
روابط عمومی است. به این ترتیب پس از 20 
سال حضور در فضای کسب وکار حاال شرایطی 
مهیا شده تا روپرت و همکارانش بحران های 
حوزه کس��ب وکار را به ص��ورت علمی مورد 
بررسی قرار دهند. در ادامه راهکارهایی را که 
یانگر به منظ��ور مدیریت بهینه و موفق یک 
بحران در حوزه روابط عمومی توصیه می کند 

مرور خواهیم کرد.
 گام اول: تصدیق و عذرخواهی

بس��یاری از افراد در زندگی شخصی از 
اعتراف ب��ه اشتباه های ش��ان گریزانند. با 
وجود چنین ش��رایطی انتظار عذرخواهی 
از چنین افرادی بسیار دور از انتظار جلوه 
می کند. اگر به این یافته جامعه ش��ناس ها 
معتق��د باش��یم که ریش��ه بس��یاری از 
رفتارهای اجتماعی در زندگی ش��خصی 
نهفته اس��ت، آنگاه مقاومت شرکت ها در 
برابر پذیرش اشتباهات شان راحت تر قابل 

تحلیل خواهد بود. 
پذیرش اش��تباه و اقدام ب��رای عذرخواهی 

نخستین و اساسی ترین گامی است که باید از 
سوی یک مجموعه برداشته شود. عذرخواهی 
ش��ما باید با کمترین فاصل��ه زمانی از ایجاد 
بحران و ب��دون تحلیل های محافظه کارانه ای 
که این امور را به تأخیر می اندازد ارائه ش��ود. 
همچنین توجه داشته باشید که یک سیگنال 
با هدف جلب توجه مشتریان و رسانه ها باید 

به صورت رسمی ارائه شود. 
ی��ک مث��ال مناس��ب در م��ورد اهمی��ت 
زمانبندی پوزش رس��می را می توان در مورد 
فاجعه خط��وط هوایی آمریکا در آغاز س��ال 
جاری میالدی مش��اهده ک��رد. ماجرا از آنجا 
شروع ش��د که ویدئوهایی از صحنه درگیری 
مام��وران فرودگاه با تعدادی از مس��افران که 
حاضر به ترک هواپیما نبودند در شبکه های 
اجتماعی دس��ت به دست ش��د. در حقیقت 
مسافران موردنظر حاضر نبودند صندلی هایی 
را که برای ش��ان هزینه پرداخته اند، به آسانی 
ترک کنند. این فاجعه در صورت عذرخواهی 
و پرداخت غرامت س��ریع از سوی هواپیمایی 
آمریکا قابل حل و فصل بود. با این حال تأخیر 
در عذرخواهی و رس��یدگی به ش��کایت های 
دریافتی اوضاع را بسیار پیچیده کرد. هنگامی 
هم که این فاجعه به صورت رس��می از سوی 
هواپیمایی پذیرفته شد، خیلی دیر شده بود. 
خش��م عمومی آنجایی لبریز ش��د که اسکار 
مانوز، مدیرعام��ل هواپیمایی آمریکا، به بیان 
یک جمله کلی و مبهم اکتفا کرد؛ »به دلیل 
تأخیر و مزاحمت های پیش آمده از مسافران 

پروازهای شرکت عذرخواهی می کنم.« 
چنین واکنش ه��ای نصفه و نیمه ای باعث 
ش��د ش��رکت هواپیمایی به عنوان یک نهاد 
مس��ئولیت ناپذیر و غیرمردمی شناخته شود. 
ای��ن رس��وایی بدون ش��ک تا مدت ه��ا بازار 
کس��ب وکار هوایی را تحت تأثیر قرار خواهد 

داد. 
گام دوم: ریشه یابی

شرکت ها پس از وقوع فاجعه باید به سرعت 
به دنبال ریش��ه یابی علت ی��ا علت های وقوع 
حادثه باشند. در حالت آرمانی شرکت باید از 
طریق رسانه ها، متعهد به پیگیری موضوع و 

ارائه نتیجه به رسانه های عمومی شود. 
شفافیت و نمایش عزم راسخ و صداقت در 
بررسی موضوع بحران و ریشه یابی اش عاملی 
اس��ت که می تواند میزان باالیی از اعتماد از 

دست رفته سهامداران را بازگرداند. همچنین 
اگ��ر ای��ن مرحله به ط��ور واقعی و ن��ه صرفا 
برای س��اکت کردن رسانه ها صورت گیرد، از 
بحران های احتمالی بعدی جلوگیری خواهد 

کرد. 
این سناریو در سال 2009 از سوی تویوتا 
به صورت نادرست اجرا شد. تأخیر در پاسخ 
به ش��کایت خری��دار مبنی بر تف��اوت ولتاژ 
غیرعادی و س��ریع موتور ماشین که موجب 
اخالل در فرآیند کنترل و هدایت می ش��ود، 
هزینه س��نگینی روی دس��ت برن��د ژاپنی 
گذاشت. در کنار جمع آوری میلیون ها خودرو 
از ب��ازار به منظور حل مش��کل پ��دال گاز و 
ولتاژ که هزینه سرس��ام آوری را برای تویوتا 
به ارمغان آورد، مدیریت ش��کایت س��ازمان 
ملی ترافیک و اتوبان های آمریکا تحت عنوان 
بی مسئولیتی و ارائه اطالعات مبهم و ناقص 
به مش��تری جایگاه تویوتا را در بازار آمریکا 

متزلزل ساخت. 
تأخیر تویوت��ا در پاس��خگویی و پیگیری 
مشکل باعث ش��د تا چهارسال آینده فروش 
محصوالت این شرکت در بازارهای ژاپن، اروپا 
و آمریکای ش��مالی با کاه��ش 50 درصدی 

مواجه شود. 
گام سوم: اعمال تغییرات موردنیاز

به محض اینکه مشکل موردنظر شناسایی 
ش��د، وقت عمل خواه��د بود. ای��ن نکته از 
اهمیت باالیی برخوردار است زیرا در صورت 
تعویق اعمال تغییرات در عم��ل راه را برای 
تبدیل یک مشکل به ظاهر ساده به بحرانی 
تمام عیار فراهم کرده اید. مشکل رفع نشده 
امروز بحران های عمیق فردا را در پی خواهد 

داشت. 
زمانی بوروکراس��ی پیچیده انگلستان در 
ده��ه 70 می��الدی باعث تأخی��ر در اعمال 
اصالحات بانکی می شد، همین عامل سبب 
ش��د تا در آن ده��ه بس��یاری از بانک های 
بین المللی قید حضور در انگلستان را بزنند. 
بدون شک اگر راه برای اقدام سریع در زمینه 
تغییر سیاست های بانکی فراهم بود، تاریخ به 
جای دهه وحشت از دهه رونق یا توسعه برای 

توصیف آن مقطع نام می برد. 
گام چهارم: ارزیابی واکنش ها به بحران

یکی از اصول اصلی مدیریت، بحران ارزیابی 
ش��رایط پس از فروکش اولیه فشارهاس��ت. 

بر این اس��اس باید عملکرد رسانه ها، واکنش 
م��ردم و از هم��ه مهم تر مش��تریان را مورد 
بررس��ی قرار داد. بازسازی اعتماد خدشه دار 
شده فرآیندی است که نیازمند زمان و تالش 

فراوانی است. 
تا ماه ها پس از پایان بحران در حوزه روابط 
عمومی باید رفتار گروه های مرتبط با شرکت 
را زیر نظر داش��ت ت��ا از باورپذیری اقدامات 
صورت گرفته اطمینان حاصل شود. البته در 
این بین باید توجه داشت که اقدامات صورت 
گرفته واقعا در راستای ریشه یابی و رفع کامل 
مشکل باشد، نه اینکه صرفاً اقداماتی صوری 
به منظور س��اکت ک��ردن رس��انه ها و افکار 

عمومی صورت گیرد. 
در این زمینه هیچ مثالی بهتر از عملکرد 
BP  )شرکت نفت و گاز بریتانیا( در خصوص 
بحران خلیج مکزیک نیست. در این بحران 
به دلی��ل نقص فنی تجهی��زات BP حجم 
وسیعی از آب خلیج مکزیک به فرآورده های 
نفتی آلوده ش��د. واکنش BP به این بحران 
عذرخواهی سریع و آغاز به کار بخش تصفیه 
آب بود. بر همین اساس به طور میانگین هر 
10روز یک ب��ار گزارش جامع��ی از وضعیت 
خلیج و وضعیت پروژه پاکسازی ارائه می شد. 
ارائ��ه ای��ن گزارش ها برای یک س��ال ادامه 
داشت تا براس��اس اعالم مراجع بین المللی 
مس��ئولیت پاکسازی از دوش شرکت ساقط 

شد. 
در پای��ان باید به این نکته اش��اره کنم که 
مدیری��ت یک بحران در حوزه روابط عمومی 
با توانایی شرکت در برقراری و بیان مفاهیم 
موردنظر به صورت شفاف ارتباط مستقیمی 
دارد. آنچه در م��ورد هواپیمایی آمریکا بیان 
شد ش��اید با اندکی ساده انگاری یک خطای 
بیانی بود. این خطاها در حوزه روابط عمومی 
نتای��ج خطرناکی را به هم��راه دارند. بر این 
اس��اس آمادگی ب��رای مواجهه ب��ا بحران ها 
به طور عام و مش��کالت حوزه روابط عمومی 
به طور خ��اص تضمین کننده خروج موفق از 
آنها خواهد بود. در این میان زمانبندی و صبر 
نیز اهمی��ت دارد. در واق��ع آثار مخرب یک 
بحران ممکن است تا مدت های زیادی پابرجا 
بماند و عجله برای محوشان تنها شما بیشتر 

در بدنامی فروبرد. 
CNN :منبع

روایت روپرت یانگر، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد از مدیریت بحران روابط عمومی

داستان مرگ و زندگی
کلید

ساخت تبلیغات صحیح و متفاوت در 
ایران

در ای��ران به رغم برخی هزینه های گزاف��ی که در زمینه  
س��اخت تبلیغات صورت می پذیرد، شاهد عدم دستیابی به 
هدف و در نتیجه حذف محصول از چرخه رقابت هستیم! آیا 

تاکنون به دلیل آن فکر کرده اید؟ 
به گزارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، مهم ترین موضوع این 
اس��ت که تبلیغ )یا کمپین(، داس��تان یا سناریویی باشد که 
بتوان در رسانه های مختلف آن را اکران کرد. مدیران بازاریابی 
می دانند که پیام کمپین یا تبلیغ باید شفاف باشد و سناریویی 
که ارائه می ش��ود باید به راحتی خود را با رسانه های مختلف 
آفالی��ن و آنالین تطبیق ده��د و در قالب های مختلف مانند 
تصاویر متحرک )تلویزیون معمولی و ش��هری(، صدا )رادیو( 
و تصاویر )مجله، روزنامه و بیلبورد( تأثیرگذار باشد. از جمله 
ویژگی های تبلیغات اثربخش این اس��ت که در سطح جهانی 
جذابیت داشته باش��د و ویژگی های مثبتی از برند را تداعی 
کن��د که به راحتی برای مخاطب هدف قابل فهم باش��د. در 
نظر داش��ته باش��ید که مخاطبان ایرانی نسبت به تبلیغات 
بس��یار بی توجه هستند. اغلب سناریوهای تبلیغاتی براساس 
تئوری های روان شناسی پایه ریزی می شود. هر تصویر، کلمه 
و پیام در تبلیغ یا فکر و اندیش��ه انتخاب می ش��ود تا بتواند 
مخاطب را با محصول یا برند درگیر کند. تبلیغات موفق باعث 
می شود مخاطبان نظرشان را درباره محصول به شکل مثبتی 

تغییر دهند. 
ارزیابی تبلیغات در بازاریابی

به منظور ارزیابی نتیجه تبلیغات مثل اس ام اسی، روش های 
مقایسه کمی متعددی وجود دارد. تعداد پاسخ ها و تماس هایی 
ک��ه پس از یک تبلیغ می خورد، از جمله این موارد هس��تند. 
در رس��انه های س��نتی که دارای مخاطب عام هستند مانند 
تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجالت، مدیران بازاریابی می توانند 
فروش خود را در یک بازه زمانی خاص پس از انتشار کمپین 
تبلی��غ ارزیابی کرده و از این طریق ببینند آن تبلیغات در آن 
رسانه چقدر تأثیرگذار بوده است، البته به اعتقاد کارشناسان 
هرگز نمی توان از یک رس��انه به صورت کامل نتیجه گرفت. 
روش تبلیغات باید به صورت کمپین و انفجاری باشد تا بتواند 

از حداکثر بهره وری تبلیغات بهره مند شد. 
نتیجه گیری از ساخت تبلیغات صحیح

اگ��ر مدیر ش��رکت یا مدیر برن��د می خواه��د تبلیغاتش 
بیشترین نتیجه را داشته باشد، باید ابتدا تعیین کند مخاطب 
هدفش کیس��ت و پس از آن رس��انه ای را که به برند کمک 
می کند تا به آس��ان ترین روش به آن مخاطبان دسترس��ی 
پی��دا کند، انتخاب کن��د. به عنوان مثال تبلیغ��ات از طریق 
رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک، سایت های خبری آنالین 
مانن��د قطار، برای نوجوانان و جوانان تأثیرگذاری باالیی دارد 
درحالی که برای میانس��االن و افراد مسن، رسانه های سنتی 
مانند روزنامه، تلویزیون، رادیو و بیلبورد اثربخش تر هس��تند. 
در نتیج��ه، هر نوع رس��انه ای، مخاطب خاص خ��ود را دارد. 
برندها باید تعیین کنند چه کس��ی محصول یا خدمت آنها 
را خواهد خرید و سپس رسانه درست را انتخاب کنند. البته 
در کشور ما بخش بندی رسانه ها متفاوت است بدین معنا که 
برخی رسانه ها دارای مخاطب عام هستند و برخی دیگر دارای 
مخاطب تخصصی. مدیران بازاریابی با توجه به ش��رایط بازار، 
ماهیت محصول و وضعیت شرکت ها به چهار روش می توانند 

اقدام به ساخت تبلیغات کنند. 
1- ارائه اطالعات مفید در تبلیغ: مخاطبان دوس��ت 
دارن��د تبلیغ��ات بازرگانی به آنها اطالعات��ی درباره کارکرد 
محصول در زندگی روزمره ش��ان نش��ان بده��د. اگر تبلیغ 
بتواند کاری کند که مشتری بفهمد آن محصول »چگونه« 
به او کمک می کند و  »چرا« باید آن محصول یا خدمت را 
خریداری کن��د، آن آگهی یک تبلیغ مفید و نتیجه بخش 

خواهد بود. 
2- جذابیت بصری/س�خنگوها: مشتریان همواره به 
دنبال ح��س خوبی از خرید خود هس��تند، بنابراین تبلیغ 
موفق تبلیغی اس��ت که یک تصویر زندگی خوب را نش��ان 
می ده��د که پ��س از خرید محصول برای مش��تریان پدید 

می آید. 
3- تناس�ب با مخاطب: مدی��ران بازاریابی می دانند که 
مخاطبان نمی خواهند وقت خود را با تبلیغی که هیچ ارتباطی 
ب��ه آنها ن��دارد، بگذرانند زیرا چنین تبلیغات��ی آنها را اذیت 
می کند. از این رو تعیین مخاطبان هدف و نحوه دسترسی به 

آنها از طریق تبلیغات، یک تصمیم استراتژیک است. 
4- جاذبه احساسی: تبلیغات باید با ایجاد هیجانات 
مصرف کنندگان کاری کن��د که آنها محصول یا خدمت 
را بخواهن��د. بدین معنا که اس��تفاده از تصاویر و کلمات 
مختل��ف در تبلیغ��ات می تواند باعث تداع��ی هیجاناتی 
همچون نوستالژی، ناراحتی یا شادی را شود. برای همین 
منظور اس��ت که شرکت های بزرگ  )به خصوص خارج از 
کش��ور( از افراد مشهور و س��تاره های جامعه در تبلیغات 
اس��تفاده می کنند تا بهتر دیده شوند و در نتیجه بیشتر 
بفروشند. انتخاب این سخنگویان برند براساس جاذبه ای 
که برای بازار هدف دارند، صورت می پذیرد. از جمله این 
تبلیغات در کشور می توان به حضور قهرمان وزنه برداری 
المپیک در تبلیغات آب معدنی اشاره کرد. اغلب تبلیغات 
در ایران به دلیل فقدان تیم های کاری منس��جم بس��یار 
ضعیف ساخته و اکران می شوند. تبلیغات نیاز به تحقیقات 
بازاریابی بس��یار عمیق و تیم های کاری که متش��کل از 
متخصصان متعدد باشد باید تش��کیل شود، اما در ایران 
به رغ��م برخی هزینه های گزافی که در این زمینه صورت 
می پذیرد، شاهد عدم دستیابی به هدف در نتیجه حذف 
محصول از چرخه رقابت هستیم. تحقیقات پژوهشگران 
ثاب��ت می کند که معموال تبلیغاتی ک��ه بر پایه یک ایده 
خوب اس��ت تنها در صورتی که تک رسانه ای قابل اکران 
باشد، امکان موفقیت دارد و درغیراین صورت ریسک عدم 

نتیجه گیری در اکران آن افزایش می یابد.  
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تبلیغات خالق

این تبلیغ نشان می دهد که شما با ویژگی جدید فولکس واگن به نام )پارک اسیستنت(  می توانید در بدترین شرایط هم به راحتی پارک کنید.

ایستگاه تبلیغات

نکته

نویسندگی و تهیه آگهی های 
رادیویی

رادیو متفاوت از تلویزیون و چاپ است و تفاوت 
در این اس��ت ک��ه تصویر ندارد، نویس��نده آگهی 
رادیویی با کلمات و اص��وات کار می کند. کلمات 
و اصوات او باید تصویر کاالیی را در ذهن شنونده 

خلق کنند. 
به گزارش هورموند، ی��ک آگهی رادیویی برای 
کیک سنتی قادر به نشان دادن تصویر خانواده ای 
که مش��غول خ��وردن کیک و لذت ب��ردن از آن 

هستند، نیست.
 پس شما باید از اصوات برای به تصویر کشیدن 
این صحنه استفاده کنید: صدای بریدن کیک، فرو 
بردن چنگال در کیک، جویدن آن توس��ط افراد و 

تحسین و تمجید آنها از دستپخت صاحب خانه. 
فرض کنید که این کیک در بسته بندی زیبایی 
در س��وپرمارکت محلی به فروش می رس��د. شما 
نمی توانید از طریق رادیو این بس��ته بندی را زیبا 

نشان دهید. 
ش��ما باید از گوین��ده بخواهید ک��ه بگوید این 
کیک خانگی که در بس��ته بندی آبی زیبایی قرار 
گرفته است، در سوپرمارکت محل شما به فروش 

می رسد. 
اکن��ون صنع��ت کوچکی ش��کل  گرفته اس��ت 
که به نوش��تن و تهیه آگهی ه��ای رادیویی برای 

آژانس های تبلیغاتی می پردازد.
 بسیاری از نویس��ندگان و سرپرستان خالق به 
آگه��ی رادیویی با دیده حقارت ن��گاه می کنند و 
از اینکه چنین تکالیفی را به کس��ان دیگر محول 
کنن��د، خوش��حال می ش��وند. در ای��ن زمینه نیز 

همواره متخصصانی وجود داشته اند. 

س��ال های متوال��ی، ن��ام اس��تان فریب��رگ با 
آگهی هایی ک��ه برای محصوالت مختلف در رادیو 

خلق می کرد، بر سر زبان ها بود. 
س��پس دیک ارکین و برت بردیس سلطان این 
قلمرو بودند. اکنون جان کلیس حرف های زیادی 

برای گفتن دارد. 
در مقاله ای که اخیراً در رایترز دایجس توس��ط 
نویس��نده تبلیغات دیوید کمپیتی نوش��ته  ش��ده 
اس��ت، رهنمودهایی برای نویسندگان آگهی های 

رادیویی ارائه  شده است: 
1- کلیدها را جس��ت وجو کنید. کلیدها همان 
اطالع��ات داخلی هس��تند که فروش��ندگان یک 
ش��رکت از گفت وگو ب��ا مصرف کنندگان کس��ب 
می کنند. ای��ن اطالعات می توانن��د نکات فروش 

حساس را تعیین کنند. 
2- در مورد مزایا صحبت کنید. به شنونده بگویید 

که این کاال چگونه به آنها خدمت خواهد کرد. 
3-دقی��ق صحب��ت کنی��د، از جم��الت کوتاه 

استفاده کنید. 
4- اطالعات کلیدی را تکرار کنید. 

5- بدانی��د که در چه موردی صحبت می کنید. 
در مورد کاال تحقیق کنید. 

6- منابعی را ک��ه تولیدکننده برای تهیه آگهی 
رادیویی مورد اس��تفاده قرار داده است، شناسایی 

کنید. 

وظایف مسئول تبلیغات
مس��ئول، متص��دی، کارش��ناس، مدی��ر یا هر 
ش��خصی که وظیفه ایجاد ارتباط بازرگانی از نوع 
تبلیغات را به عه��ده دارد، اعم از اینکه در داخل 
واحد اقتصادی شاغل باشد یا یک آژانس یا مشاور 

تبلیغاتی باشد، باید امور زیر را انجام دهد: 
1- تعیین هدف از تبلیغات

2- شناسایی دقیق مخاطب هدف گیری شده
3- تفکر و پیش بینی پاسخ یا رفتار مورد انتظار 

از مخاطب
4- انتخاب و طراحی پیام

5- انتخاب منبع ارسال پیام  )چه کسی؟(
6- انتخاب و خرید زمان و محل رسانه

7- تخمین بودجه برای رسیدن به هدف
8- طراحی مکانیسمی برای جمع آوری پاسخ ها

9- محاسبه ثمربخشی تبلیغات انجام شده
10- ادامه برنامه یا اصالح یا قطع آن.

 ترجمه: علی آل علی
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 Guillermo ای�ن مقاله توس�ط(
Mazier مدی�ر ش�رکت Atlas در 

سفر به کوبا تألیف شده است(
س��ال 1959، م��ردم فریادکش��ان در 
خیابان جمع ش��ده اند، با مش��تانی گره 
ک��رده و پرچم هایی برافراش��ته. در پس 
زمینه ای��ن تصاویر س��رود های انقالبی 
نواخت��ه می ش��وند. صحن��ه ای تاریخی 
از تمایز و قطبی ش��دن ک��ه تاریخ تا به 
حال نظیر آن را ندیده است. زمانی که با 
لبخندی بر لب )اشاره به فیدل کاسترو 
دارد( دست هایش را برای جمعیت تکان 
می دهد تنه��ا یک چیز قطعیت می یابد؛ 
هیچ چیز مثل س��ابق نخواهد بود. . . یا 

خواهد بود! 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، به مدت 
58 س��ال فیدل کاس��ترو کوبا را مانند 
گنجینه ای ناش��ناخته از دنیا  )یا دست 
ک��م از ایاالت متحده( دور نگاه داش��ت. 
کوبا با س��یگارهای مش��هورش، شکر و 
سواحلش مورد توجه جهان بوده و اخیرا 
موضوع بحث هایی جدی بوده، اما به طور 
خ��اص تمرکز م��ا روی بازاریابی در این 

کشور است. 
در زیر به پن��ج درس بزرگ بازاریابی 
که از سفر خود به کوبا به دست آورده ام 

اشاره خواهم کرد. 

1- همبستگی و اتحاد الزاما نباید 
خشک و متعصبانه باشد

بی��ن کوبایی ه��ا در م��ورد اقت��دار و 
قدرتمند ب��ودن کشورش��ان اتفاق نظر 
وج��ود دارد و وف��اداری ملموس��ی ب��ه 
کشورشان دارند اما مردم با روی خوش 
و آغوش باز از مسافران استقبال می کنند 
تا این تازه واردها بتوانند به اکتش��اف در 
مورد نادیده های کوبا بپردازند. در تعامل 
ب��ا مردم به ای��ن نکته رس��یدم که آنها 
سال های زیادی منتظر بودند تا داستان 
کشورش��ان را بیان کنند؛ داستانی زنده، 
پرهیجان و احساسی. همبستگی مردان 
و زنان کوبا برای پرورش سیاس��ت های 

ب��از، جذب کنن��ده و متع��ادل در مورد 
توریس��م یک ش��کل نیس��ت ام��ا این 
س��رزمین در مرحله گذار است. بسیاری 
از آنه��ا معتقدند ک��ه بازاریابی و معرفی 
کردن کشورش��ان الزاما م��ورد رضایت 
هم��ه م��ردم نیس��ت، بلکه ی��ک تغییر 
پارادایم  )تغییر اساس��ی( در نگاه بعضی 
افراد اس��ت، آن ه��م زمانی که می بینند 
با ورود خارجی ه��ا تفاوت های فرهنگی 
و جهان��ی به صورت تصوی��ری واحد از 

جهان و افراد در می آیند. 

2- بازاریاب�ی نی�از ب�ه ی�ک پیام 
واحد دارد

ممکن اس��ت پیام های بازاریابی کامل 
نباش��ند اما در راس��تای ماموریت شما 
باشند. به تز یا ایده اصلی تان فکر کنید. 
کمپی��ن One of US در ایالت اوهایو 
به ش��کلی جالب این موض��وع را اثبات 
می کن��د )پی��ش از این در ای��ن منطقه 
از ابت��کار عمل دیگری ک��ه موفق نبوده 
استفاده شده بود و سپس کمپینی برای 
بازاریاب��ی همزمان و مش��ترک با تکیه 
 Columbus بر داش��ته های منطق��ه 
ب��رای تبلیغ در مورد این منطقه صورت 
گرف��ت(. ای��ن کمپی��ن نه تنه��ا باعث 
پیش��رفت بازرگانی ه��ا و س��ازمان های 
موف��ق در ناحیه کلمبوس اوهایو ش��د، 
بلک��ه بر عنص��ر ملی بودن ه��ر کدام از 
آنها صحه می گذارد )عبارت US در این 
کمپین اس��تعاره از حض��ور یک یا چند 
نف��ر همزمان و در کنار هم با اش��اره به 
ملی گرای��ی آمریکایی اس��ت(. در واقع 
ای��ن یک موضوع مهم اس��ت که به طور 
کلی منطقه، تج��ارت در آنجا و مردم را 
در کن��ار هم قرار می دهد. به عقیده من 
کوبا نیز مانند کشوری است که در حال 

نوشتن تز مارکتینگ خود است. 
ب��ه عقیده نویس��نده، کوبا نی��ز مانند 
همی��ن کمپی��ن در حال س��عی و خطا 
در مارکتینگ اس��ت و مانند دانشجویی 
ک��ه در حال نوش��تن تز خود اس��ت، از 

ابت��کارات منطقه ای مانند آن چیزی که 
در اوهای��و اتفاق افتاده اس��ت، در حال 

یادگیری است. 

3- احساس�ات کمت�ر، عقالنی�ت 
بیشتر

تا جایی که مربوط به ش��هرها و نقاط 
جغرافیایی می ش��ود، تمام سازمان های 
سازمان های  و  توس��عه دهنده  اقتصادی 
بازاریاب��ی در هر نقط��ه از جهان منطقه 
خودش��ان را جذاب تری��ن مح��ل برای 
بازاریاب��ی می دانند و البت��ه این گروه ها 
بدون توضیح منطقی در مورد پراهمیت 
بودن منطق��ه خود صحب��ت می کنند. 
به عنوان مثال می گویند که مرکز ش��هر 
ما بسیار جذاب و فریبنده است! مشکل 
اینجاس��ت که در هر نقط��ه از دنیا این 
عبارات را می ش��نویم و قاعدتا تأثیر گذار 
هم نیستند. به جای این حرف ها مناطق 
بای��د عمیق ت��ر در م��ورد خ��ود کاوش 
کنند ت��ا بفهمن��د حقیقتا چ��ه چیزی 
باعث می ش��ود که از باقی دنیا متفاوت 
باش��ند. متف��اوت بودن دش��وار اس��ت، 
اما یک داس��تان هوش��مندانه در مورد 
منطقه جغرافیایی می تواند باعث پیشی 
گرفتن ش��ود. مثال آن در مورد کوبا به 
این ش��کل اس��ت: »میدان هایی بزرگ، 
خیابان های س��نگفرش ش��ده، تاریخی 
پر از دسیس��ه چینی و جادوهایی نگفته 
و جریان دراماتی��ک زندگی روزمره که 
در خیابان های پرهیاهو و پر از رنگ های 
زنده روان می ش��ود.« باید اشاره کرد که 
این جمالت پیام بازاریابی کوبا نیس��ت، 
اما می توان آن را به عنوان یک شروع در 

نظر گرفت. 

4- بدن�ه رو نگ�ه دار، موت�ور را 
عوض کن

قانون 40 ساله ای که فیدل کاسترو در 
م��ورد ممنوعیت ورود خودروی خارجی 
به کوبا وضع کرده اس��ت باعث شده که 
کوبا مجموعه ای جذاب از ماش��ین های 

کالس��یک باش��د. گرچه در حال حاضر 
راحت تر از گذش��ته می ت��وان خودروی 
خارجی خرید اما امکان ندارد کوبایی ها 
یک دفعه روی به خرید مدل های جدید 
ف��ورد، بی��وک و کرایس��لر بیاورند. اگر 
بتوانند خودروهای قدیمی شان را حفظ 
کنند آنه��ا را تعمیر می کنن��د و به طور 
مس��تدام با بهبود دادن و س��ر و شکلی 
جدید دادن به آنها حفظ ش��ان می کنند. 
به نظر کوبایی ها، این کار یک جایگزین 
خوب ب��رای خرید خودرویی اس��ت که 
پ��س از م��دت کوتاهی از ارزش��ش کم 
می شود. در بازاریابی هم به همین منوال 
است. اگر کاری که دارید انجام می دهید 
نتیجه مثبتی دارد باید حفظ ش��ود، اما 
باید به طور مداوم در حال پیشرفت باشد 
و البته ش��یوه هایی برای انتشار سریع تر 
و ارزان تر پیام های بازاریابی اتخاذ شود.

 
5- فریفتن

کاره��ای جانب��ی انجام دهی��د. برای 
پی��دا ک��ردن جریان های درآم��دزا باید 
مس��یر حرکت ابداعات را باز گذاش��ت 
و ب��ا آغ��وش باز ب��ه تکامل رس��یدن را 
پذیرف��ت. در کوب��ا همه ب��ه نوبه ای در 
حال فریفتن ش��ما هس��تند؛ خواه برای 
بردن ش��ما به رس��توران دوست خود یا 
سوار کردن ش��ما در یک تاکسی بدون 
درخواست شما. حال این طرز فکر را در 
بازاریابی اعمال کنید تا یک برنامه کاری 
خودجوش داش��ته باش��ید. از بهترین ها 
ی��اد بگیری��د و در نح��وه کار روش های 
خ��اص و کاربرد آنها را کن��کاش کنید. 
پ��س از این کار تالش ه��ای خود را در 
اقدامات��ی مش��ابه اعمال کنی��د. نیازی 
نیس��ت که چرخ را دوباره اختراع کنید! 
 Hustle(  به جای آن بازاریابی فریفتن
Marketing( را ب��ا روش های رهبران 
بزرگ دنیا مخلوط کنید. در این صورت 
نتیجه ای معتبر به دس��ت خواهد آمد و 
ماشین بازاریابی هم راحت تر به کار خود 

ادامه خواهد داد. 

راه های تشخیص مشتری نامناسب 5 درس بزرگ بازاریابی از کوبا
کسب و کار

نه گفتن به مشتری های نامناسب، فرصت را برای رسیدگی 
به مشتری های بهتر مهیا می کند؛ مشتری هایی که عملکرد 
بهتری دارند و باعث پیشرفت برند شما می شوند. به گزارش 
زومیت، مشتری های راضی یکی از اصلی ترین ستون های هر 
کس��ب و کاری هستند، بنابراین شناخت آنها و برطرف کردن 
نیازهای ش��ان برای موفقی��ت برند الزم و ضروری اس��ت. از 
طرفی، سرمایه گذاری روی مشتری های غیر عالقه مند می تواند 
کسب و کار شما را نابود کند. بنابراین انتخاب مشتری مناسب، 
ی��ک موضوع حیاتی برای موفقیت برند اس��ت. ما نیز در این 
مقاله  به بررسی راه هایی برای تشخیص مشتری های نامناسب 

می پردازیم. 
1- نمی توانید سرویس مورد نظر آنها را تأمین کنید

پذیرفتن یک چالش زمانی خوب است که بتوانید بهترین 
تخصص خود را نشان دهید. اگر سرویس هایی را قبول کنید 
که آمادگی کافی برای ارائه آنها ندارید، در آینده به مش��کل 

برخورد خواهید کرد.  
ارائه سرویس هایی در زمینه تخصص

اگر در زمینه خدماتی که ارائه می دهید تخصص نداش��ته 
باش��ید، مشتری ها از ش��ما راضی نخواهند بود. مشتری های 
ناراضی به ضرر کسب و کار شما هستند. تبلیغات و نقد منفی 
آنها می تواند برند شما را نابود کند. اگر در شبکه خود مجموعه 
دیگری را می شناس��ید که خدمات تخصصی تر ارائه می دهد، 
مشتری خود را به آن  ارجاع دهید. این کار باعث اعتماد بیشتر 
مشتری به برند شما می شود. همچنین اعضای آن مجموعه در 

موقعیت مشابه به نفع شما عمل خواهند کرد. 
2- عوض کردن خدمات برای رضایت مشتری

کارآفرینانی که کس��ب و کاری را به تازگ��ی آغاز می کنند، 
همواره به دنبال راهی برای افزایش درآمد خود هس��تند. این 
یعنی گاهی اوق��ات آنها خدمات خود را تغییر می دهند تنها 
برای اینکه بتوانند از طرف مشتری ها پروژه دریافت کنند. هر 
کسب و کاری با گذش��ت زمان متوجه خواهد شد که در ارائه 
ک��دام خدمات بهتر عمل می کند، بنابراین زمانی که به درک 
درستی از تعریف خدمات خود رسیدید، این مفهوم را هرگز به 

دلیل درآمد بیشتر به خطر نیندازید. 
آیا مشکل مشتری ها را بزرگ جلوه می دهید؟ 

بسیاری از کس��ب و کارها رفتار خود را با توجه به نیازهای 
مش��تری تغییر می دهند. آنها مشکالت مشتری های خود را 
بزرگ جلوه می دهند و این باعث می ش��ود که مشتری هرگز 
ش��ما را رها نکند. آنها متوجه می ش��وند که شما برای جلب 
رضایت آنها حاضر هس��تید ه��ر کاری انجام دهید، درنتیجه 
هیچ موقع از خدمات ش��ما اعالم رضایت نخواهند کرد. این 
مشتری ها توقع دارند شما وقت بیشتری برای آنها صرف کنید 
و به نوعی ش��ما را از کاری که انجام داده اید پشیمان خواهند 

کرد.
 »نه« گفتن را تمرین کنید

ش��ناخت خوبی از مهارت های خود داش��ته باش��ید و این 
موضوع را به مشتری توضیح دهید. نه گفتن به انتظارات بیش 
از اندازه مش��تری ها بسیار بهتر از پذیرفتن خدماتی است که 

قادر به انجام آن نیستید. 
3- اطمینان از شکست مشتری ها

اگر در مورد کس��ب و کار خود جدی هستید و می خواهید 
عملکرد عالی داشته باشید، باید نتیجه خوبی از خدمات خود 
بگیرید. مشتری های جدید به نمونه کارهای گذشته شما نگاه 
می کنند و براساس آنها تصمیم می گیرند که آیا با شما همکاری 
داشته باشند یا خیر. بنابراین شرکت هایی را به عنوان مشتری 
قبول کنید که در کارشان مصمم هستند؛ شرکت هایی که با 
استفاده از خدمات شما بتوانند کسب و کارشان را رونق دهند. 
این مشتری ها برای موفقیت خود هر کاری انجام می دهند و 

در نتیجه برند شما را نیز همراه خودشان باال می برند. 
4- عدم تصمیم گیری قطعی بابت همکاری با شما

برخی ش��رکت ها مطمئن نیس��تند که آی��ا می خواهند با 
یک ش��رکت خدماتی همکاری داشته باشند یا خیر. آنها به 
دنبال کسب اطالعات از خدمات شرکت های دیگر هستند یا 
هنوز بودجه کافی برای این کار ندارند. این قبیل ش��رکت ها 
معموال مدتی زمان از شما می خواهند تا بهتر روی شرایط فکر 
کنند. چنین مشتری هایی نیز نمی توانند گزینه خوبی برای 
شما باشند. زیرا به زمان و پول شان بیشتر از همکاری با شما 
عالقه مند هستند. برای همکاری با این افراد نیز باید احتیاط 
کنید. برخی مشتری ها حرف شان را مستقیم بیان نمی کنند.

گاهی اوقات مش��تری ها عالقه ای به همکاری با شرکت شما 
ندارند، اما راحت نیستند که این موضوع را مستقیما با شما در 
میان بگذارند. آنها معموال بهانه می آورند و می گویند همچنان 

در حال فکر کردن روی پیشنهاد شما هستند. 
مراقب این نشانه ها باشید

اگر مشتری بعد از دو، سه بار قرار حضوری با شما همچنان 
مردد بود یعنی تمایلی به همکاری با شما ندارد. معموال همه 
چیز در همان برخورد اول مش��خص می شود. مشتری هایی 
که هنوز پیش پرداختی نداش��ته اند و قرارهای خود را کنسل 

می کنند، افراد خوبی برای معامله نیستند. 
5- داشتن احساس ناخوشایند

بینش درونی ش��ما بهترین راهنمایی برای مناسب بودن 
یا نبودن یک مش��تری است. افراد تازه کار معموال احساسات 
خود را نادیده می گیرند و درنتیجه وارد معامله با مشتری های 
نامناس��ب می ش��وند. تقویت کردن احساسات نیازمند کمی 

تجربه است و به مرور زمان بهتر می شود. 
آیا نمی توانید مشکل را تشخیص دهید؟ 

احساسات ناخوشایند از یک رفتار یا عملکرد ناشی می شوند. 
اگر در مورد یک مش��تری چنین احساسی دارید، به سادگی 
از آن عبور نکنید. س��عی کنید موضوع را ریشه یابی کنید. در 
نهایت اگر بعد از بررسی همه چیز نتوانستید علت این احساس 

را پیدا کنید، بهتر است با مشتری قرارداد نبندید. 
ENTREPRENEUR :منبع

بازاریابی محتوا برای حضور 
شرکت های تعاونی در نمایشگاه ها

با عنایت به برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های 
بخ��ش تع��اون در هفت��ه تعاون در ش��هریور ماه س��ال 
ج��اری، مطالبی تحت عن��وان بازاریاب��ی محتوا جهت 
حضور ش��رکت های تعاونی و همچنین سایر تشکل های 
بخش خصوصی در نمایش��گاه های مختلف، به شرح زیر 

ارائه می شود. 
بازاریابی محتوا یکی از مهم ترین ش��اخه های بازاریابی 
است که در سالیان اخیر از سوی شرکت ها و کسب و کارها 
مورد اس��تقبال گسترده قرار گرفته است. اگرچه اهمیت 
این نوع از بازاریابی بر کس��ی پوشیده نیست، اما در حال 
حاضر تمرکز شرکت ها بیشتر بر تولید محتوای اینترنتی 
قرار گرفته اس��ت، حال آنکه تولید محتوا در حیطه های 
مختلف��ی از جمله بازارهای غیر الکترونی��ک، رویدادها و 
نمایشگاه ها نیز می تواند صورت گیرد. معموال شرکت ها 
در طول سال در نمایش��گاه های زیادی حضور می یابند 
و جمعیت قابل توجهی از مخاطبان، صاحبان مش��اغل 
و س��رمایه گذاران، از محصوالت و خدمات ش��ان بازدید 
می کنن��د. در این مقاله ب��ا تمرکز ب��ر بازاریابی محتوا، 
راهکارهایی درباره تولید محتوا برای نمایشگاه ها را به شما 

ارائه می دهیم. 
1- از مدت ها قبل به فکر نمایشگاه باشید 

شاید الزم باشد برای حضور در نمایشگاه از ماه ها قبل 
برنامه ری��زی کنید. مثال از پنج ماه قبل ش��روع به تولید 
محتوا کنید و برای برنامه ه��ای جانبی رویداد، فرا خوان 
بزنید یا کلیپ های کوتاه��ی را با محوریت معرفی مزایا 
و خدمات ش��رکت منتشر کنید. س��ه ماه قبل از رویداد 
نیز می توانید به تدریج ش��روع به نوشتن مقاالتی در باره 
موض��وع رویداد یا نمایش��گاه کنی��د و آگاهی مخاطبان 
را در ح��وزه مورد نظر افزایش دهید. انتش��ار ایمیل های 
اطالع رسانی و ارس��ال خبرنامه های موضوعی نیز از این 
زم��ان می تواند آغاز ش��ود. ی��ک ماه قب��ل از حضور در 
نمایشگاه باید در شبکه های اجتماعی حضور پررنگ تری 
داشته باشید و با استفاده از پست های هشتگ دار، رویداد 

خود را به همگان بشناسانید.
 2- س�واالت مهم را بشناس�ید و به آنها پاس�خ 

دهید 
بسیاری از افراد در رویدادها و نمایشگاه ها حضور پیدا 
می کنند تا با جزییات بیش��تری پاسخ س��واالت خود را 
بیابند. بنابراین ش��ما می توانید با دسته بندی مخاطبان 
پیش از برگزاری نمایشگاه، سواالت اصلی آنها را شناسایی 
و محتوای متناس��ب با نی��از مخاطبان تان را تولید کنید 
که عالوه بر پاسخ به دغدغه های ذهنی شان، آنها را برای 
کس��ب اطالعات دقیق تر به حضور در نمایشگاه ترغیب 
کنید. زمانی که مخاطبان تان در نمایشگاه حاضر می شوند، 
احتماال سوال هایی درباره نحوه فعالیت شما، نحوه تعامل 
با مدیران ش��رکت و همچنین نحوه تعام��ل تجاری در 
ذهن دارند که می خواهند جواب آنها را از ش��ما بگیرند، 
بنابراین با مشتریان خود ارتباط چهره به چهره بگیرید و 
کاتالوگ ها را نیز مطابق با نیاز و دغدغه آنان تهیه کنید، 

به نحوی که سواالت احتمالی شان را پاسخ دهید. 
3- با مشتریان، به طور ویژه مصاحبه کنید 

در نمایشگاه ها ممکن اس��ت شخصیت های مهمی از 
غرفه ش��ما بازدید کنند. شما می توانید با شخصیت های 
مه��م و برخ��ی مش��تریان به طور وی��ژه گفت وگ��و و از 
مصاحبه های آنها در تولید محتواهای آتی استفاده کنید و 
از پتانسیل افراد سرشناس و محبوب برای افزایش اعتبار 

برند خود استفاده کنید. 
4- ظرفیت ش�بکه های اجتماعی را دس�ت کم 

نگیرید 
ش��ما با حضور فعال در شبکه های اجتماعی می توانید 
در عرض م��دت کوتاهی هزاران و حت��ی میلیون ها نفر 
را از حضور خود در نمایش��گاه مطلع کنید. توییتر یکی 
از بهترین ش��بکه های اجتماعی است که مدیران و افراد 
تأثیرگذار شرکت ها در آن حضور دارند. می توانید تا قبل 
از حضور در نمایش��گاه، اطالعاتی را درب��اره برنامه های 
برندتان در آنجا منتش��ر کنید و بع��د از برگزاری رویداد 
هم بهتر اس��ت گزارش��ی از کارهای صورت گرفته را به 
مخاطبان خود ارائه دهید. با اس��تفاده از اینستاگرام هم 
برای به اشتراک گذاری گزارش تصویری لحظه به لحظه 

کمک بگیرید. 
5- از قالب ه�ای مختل�ف ب�رای تولی�د محتوا 

استفاده کنید 
استفاده از ویدئو یکی از جذاب ترین و بهترین راه های 
بازاریاب��ی محتواس��ت. تصورت��ان را از بازاریاب��ی محتوا 
تنه��ا به مقال��ه و محتوای متنی مح��دود نکنید. درصد 
 زی��ادی از ترافی��ک اینترنت کارب��ران در فضای مجازی 
اختصاص به دیدن ویدئوها اختصاص دارد. عالوه بر این از 
ابزارهای گرافیکی مانند اینفوگرافیک ها و حتی عکس ها 
و پوسترها نیز می توانید برای معرفی و انتقال پیام استفاده 
کنید. شما می توانید یک معرفی کامل از شرکت و خدماتی 
که ارائه می دهی��د، در قالب مقاله بین مراجعه کنندگان 
منتش��ر کنید. همچنی��ن در همان م��دت زمانی که در 
نمایشگاه حضور دارید، می توانید دنبال کنندگان زیادی 
را برای شبکه های اجتماعی خود جمع کنید. استفاده از 
یک مانیتور و نشان دادن ویدئوهایی برای معرفی بیشتر 
نیز می تواند مراجعه کنندگان زیادی را به سمت غرفه شما 
بکش��اند. بهانه ها سد راه شما هستند، برای من موفقیت 
مدیون این بوده که هیچ وقت بهانه ای نیاوردم.  )فلورانس 

ناتینگهال(

باشگاه مشتریانارتباط

بازاریابی خالق

مجید منایی
کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



با مشاور استارت آپ خود رابطه ای 
قوی و نزدیک داشته باشید

ارتباط با یک مش��اور کس��ب وکار به ش��ما کمک 
می کن��د تردیدهای حرف��ه ای خود را رف��ع کنید و 

تصمیم گیری های قاطعانه تری داشته باشید. 
به گزارش زومیت، الزمه پیشرفت کسب وکار شما، 
ارتباط با فردی اس��ت ک��ه می داند چگونه تردیدها و 
ابهامات ش��ما را در مسیر درست برطرف کند، یعنی 
همان مشاور کسب وکار. شغل مشاوران کسب وکار این 
است که به شما نشان بدهند باید از کدام سو حرکت 
کنید. یک مش��اور کسب وکار شبیه یک مربی است، 
اما بیش از یک مربی برای موفقیت مسیر شغلی شما 
تالش می کند. گاهی اوقات یک مش��اور کس��ب وکار 
ممکن اس��ت به واسطه راهنمایی ها و شبکه حرفه ای 
خود، درصد کمی از مالکیت ش��رکت را هم دریافت 

کند.  
اگر شما مؤسس یا مالک یک استارت آپ هستید، 
طی پنج مرحله مؤثر می توانید بیشترین استفاده را از 

همراهی مشاور کسب وکار خود ببرید. 

خلل های سازمانی را که مشاورتان می تواند 
برطرف کند، شناسایی کنید

مش��اورتان را جایی ب��ه کار بگیرید که بیش��ترین 
تخصص اوس��ت. مثال  اگر او با بازار خاصی که ش��ما 
می خواهید محصول تان را در آن بفروش��ید آشنایی 
دارد، مستقیما  همین موضوع را از او بخواهید. ممکن 
است شما قصد داشته باشید کارمندان تان را آموزش 
دهید یا محص��ول جدیدی تولید کنی��د. در چنین 
حالتی با شناخت کسری های کسب وکارتان، می توانید 
مشاوری را استخدام کنید که در این حوزه ها کارایی 
بیش��تری دارد و می داند دقیقا  چه ایده هایی به حل 

مشکالت شما کمک می کند. 

مشاورتان را آگاه نگه دارید
مش��اورتان را در جریان نامه ه��ا، مالقات ها و حتی 
ایمیل ه��ای ادواری س��هامداران ق��رار دهی��د ت��ا او 
متوجه ش��ود شما در کدام مرحله از پروسه پیشرفت 
کسب وکارتان هستید. ارتباط پیوسته شما با مشاور، 
نمایانگر این اس��ت که ش��ما به موفقیت شرکت تان 
اهمیت می دهید و توصیه های کارشناسان را باارزش 

می دانید. 
اطمین��ان حاصل کنی��د که اطالع��ات جامعی را  
)ازجمله اخبار کلی ش��رکت، دستاوردهای اخیرتان، 
وضعی��ت عملیات اجرای��ی، اولویت ه��ای مهم برای 
س��یکل تولیدی بعدی و نیازه��ا و انتظارات تان( در 

اختیار او قرار داده اید. 

راه را برای بازخورد باز بگذارید
در نهای��ت این ش��ما هس��تید که به عن��وان یک 
کارآفرین، کس��ب وکارتان را هدایت می کنید. ولی در 
کنار حف��ظ ارزش ها و اهداف تان، باید انعطاف پذیری 
الزم را در تصمیم گیری های��ی که می توانند موفقیت 
آین��ده ش��رکت را رقم بزنند، نش��ان دهی��د. پس از 
بازخوردهای مش��اورتان اس��تقبال کنید و نظرات و 
دیدگاه های او را بش��نوید. با کمک مشاور می توانید 
کس��ب وکار و عملکرد خود را از تم��ام زوایا ببینید و 
دریچه ذهن ت��ان را روی تمامی فرصت های دیگر باز 

نگه دارید. 

با مشاور کسب وکار جلسات منظمی داشته 
باشید

بس��یاری از ارتباطات تجاری به تدریج کارایی خود 
را از دس��ت می دهند، چراکه فاقد تماس مس��تمر و 
مداوم هس��تند. اگر نمی خواهید اس��تخدام مش��اور، 
تالش��ی بیهوده در کارنامه کاری تان به حساب آید، با 
مش��اورتان جلسات مرتبی داش��ته باشید تا مطمئن 
ش��وید که فرصتی را از دست نمی دهید. پرسش های 
خود را مطرح کنید، دیدگاه تان را بگویید و راه حل ها 
را مرور کنید. پیش از هر جلس��ه، مشخص کنید که 
می خواهید در مورد چه موضوعی بحث کنید، نکات 
مهم را یادداش��ت کنید و یک طرح عملی را برای آن 
برنامه ریزی کنید. با مشاورتان قرار بگذارید و متعاقب 

برنامه های تان با او دیدار کنید. 

انتظارات خود را مدیریت کنید
انتظارات غیرواقعی مس��یر ارتباط��ات حرفه ای را 
منح��رف می کند. هرگز فرض را ب��ر این نگذارید که 
مش��اورتان از وضعی��ت، پروژه ها یا سررس��یدکارها، 

اطالعات کامل و درک مشابهی با شما دارد. 
حتما  برای طرح س��واالت مناس��ب و مورد نیاز از 
مشاور، وقت کافی بگذارید و سپس به صورت علمی و 
هوشیارانه در مورد انتظارات خود، احتمال چگونگی 
برآورده ش��دن آنها و اینکه چطور می توان پیشرفت 
امور را موردس��نجش قرار داد، با او بحث و گفت وگو 
کنید. س��عی کنید به سبک ارتباطی مشاورتان پی 
ببرید تا بتوانید زبان یکس��انی برای گفت وگو داشته 
باش��ید. مراقب باش��ید که انتظارات ت��ان با یکدیگر 
همسو باشند و مشاور هم درک درستی از آنها داشته 

باشد. 
برق��راری ارتباطات مثبت با مش��اور کس��ب وکار 
یکی از بهترین راه های افزایش ش��انس موفقیت یک 
استارت آپ اس��ت. با کمی تالش بیشتر برای ارتباط 
بهتر با او و برنامه ریزی هدفمند در راه س��اختن یک 

برند قدرتمند گام برمی دارید. 
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یک��ی از بهتری��ن س��ایت های 
کاری در راستای تبدیل شدن به 
مدیری بهتر، الگوبرداری از سایر 
افرادی است که پله های موفقیت 
را ط��ی کرده اند. بدون تردید این 
افراد از مجموعه ای از مهارت های 
درس��ت و ارزش��مند برخ��وردار 
هستند که آشنایی و به کار گیری 
آنها می تواند کامال سودمند باشد. 
به همین خاط��ر در این مقاله به 
بررسی 10 مهارت اصلی مدیران 

برتر خواهیم پرداخت. 

1-خالقیت
امروزه هیچ مهارت��ی به اندازه 
خالقیت برای افراد مزیت رقابتی 
ایجاد نمی کند. درواقع این امر در 
یک مثال ساده به این معنا است 
ک��ه بتوانید با امکانات یکس��ان، 
کاری فرات��ر از حد تص��ور انجام 
دهی��د. همین امر هم اس��ت که 
باعث می ش��ود شرکت های نوپا و 
کوچک، ب��ه نحوی توان رقابت با 
غول های عرصه کسب وکار خود را 
پیدا کنند. در این رابطه توصیه ها 
بر این اس��ت که افراد جس��ارت 
خود را برای انجام کارهای جدید 
و آزمای��ش ش��یوه های نوین باال 
ببرن��د. با این حال این اقدام تنها 
یک گام در راس��تای دستیابی به 
ح��د اعالی خالقیت بوده و بدون 
ش��ک تمرین های بیشتری مورد 
نیاز اس��ت. در آخر توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که در حال 
حاضر خالقیت است که بیشترین 
تأثیر را روی مخاطب گذاش��ته و 
باعث جذب بهتر آنها می شود. به 
همین خاط��ر به عنوان مورد اول 

لیست قرار گرفته است. 

2-ساختار
قلمروه��ای موجود  می��ان  در 
دانش مدیریت، حوزه س��اختار از 

اهمیت بس��یار زی��ادی برخوردار 
اس��ت. این امر درواقع به معنای 
این است که مدیران چارچوبی را 
تعیی��ن و وضع کنند ت��ا با توجه 
به آن ش��رکت بتوان��د به اهداف 
س��ازمانی مورد نظر دس��ت پیدا 
کن��د. اگرچ��ه این امر س��اده به 
نظر می رسد با این حال فراموش 
نکنید ب��ه همان ان��دازه که یک 
ساختار درس��ت می تواند سکوی 
پرتاب شما به س��مت اهداف تان 
باش��د، در صورتی ک��ه چارچوب 
ش��ما به طور نادرست ایجاد شده 
باش��د، می تواند شما را در مسیر 
اشتباه قرار دهد. این امر خصوصا 
در فضای کس��ب وکار حال حاضر 
که رقاب��ت به اوج خود رس��یده 
اس��ت، می تواند منج��ر به خارج 
ش��دن از دور رقاب��ت ش��ود. به 
همی��ن خاط��ر در ای��ن رابط��ه 
مهم ترین اصل انتخاب ساختاری 
درس��ت اس��ت که برای آن الزم 
اس��ت فرد اطالعات خ��ود را در 
این رابطه باال برده و از راهنمایی 
افراد خبره در این رابطه استفاده 

کند. 

3-درک شهودی
به بیانی س��اده درک شهودی 
همان فهم فطری انس��ان اس��ت. 
این امر یعنی رس��یدن به جواب 
ب��دون تحلیل اطالع��ات و دیگر 
روش های سیستماتیک که بدون 
ش��ک برای هر مدی��ری می تواند 
کارس��از و مفید باشد. برای مثال 
همواره ش��رایطی وجود دارد که 
در آن به اصطالح باید با دل خود 
تصمیم گیرند. با این حال این امر 
با ریسک همراه بوده و بهتر است 
برای تقوی��ت آن، به تجربه خود 

در امور مختلف بیفزایید. 

4-دانش
بی تردی��د افراد تنه��ا هنگامی 
می توانن��د کار خود را به بهترین 

نح��و انجام دهند ک��ه دانش آن 
باش��ند.  داش��ته  اختی��ار  در  را 
ای��ن امر برای تمام��ی حوزه های 
انکار  غیرقاب��ل  حقیقت��ی  کاری 
اس��ت. با ای��ن ح��ال در رابطه با 
مدیریت به علت حساس��یت های 
شغلی بس��یار باالی آن، این امر 
اهمیتی دوچن��دان پیدا می کند. 
در بسیاری از موارد مشاهده شده 
اس��ت که انتخاب فردی بدون در 
اختیار داش��تن دانش کافی برای 
ریاس��ت ش��رکت، منجر به بدتر 
ش��دن اوضاع شده اس��ت. با این 
حال عام��ل مکمل این امر بدون 
شک تجربه است، پس نمی توان 
به طور حتم نظر داد که کدام یک 
ب��ر دیگری برت��ری دارد. درواقع 
مدیری��ت باید یک پای��گاه جامع 
اطالعاتی باش��د ک��ه دانش خود 
را همواره به روز نگه داش��ته و به 

سایرین انتقال دهد. 

5-تعهد
همواره باید دلیلی وجود داشته 
باشد تا افراد نهایت انرژی خود را 
برای س��متی که در اختیار دارند 
ای��ن دالیل  بگذارن��د. مهم ترین 
تعهد اس��ت. این ام��ر را می توان 
به عنوان عش��ق به کار نیز تعبیر 
کرد. تحت این ش��رایط فرد کار 
خ��ود را به مراتب بهت��ر از آنچه 
مورد انتظار اس��ت انجام خواهد 
داد ک��ه خ��ود منجر به رش��د و 
ترقی شخصی و در نهایت شرکت 
خواهد شد. به همین خاطر است 
الزم اس��ت تمامی مدیران نسبت 
به شرکت خود تعهد کافی داشته 
باش��ند تا بتوانند به بهترین نحو 
ممکن آنها را به سمت جلو سوق 

دهند. 

6-رفتـــارهـای انســان 
دوستانه

محبوبی��ت ام��ری اس��ت که 
نمی ت��وان به پش��توانه س��مت 

خود به دست آورد. با این حال 
اهمی��ت آن برای ه��ر مدیری 
ضروری اس��ت. اف��راد هنگامی 
ش��ما را از صمیم قلب دوس��ت 
خواهند داش��ت که نم��ادی از 
یک انسان کامل و واقعی باشید. 
به همی��ن خاطر الزم اس��ت با 
س��ایرین به خوبی رفتار کنید، 
به نحوی که آنها در کنار ش��ما 
ح��س بهتری نس��بت ب��ه خود 
داش��ته باش��ند. این ام��ر بدون 
شک نیازمند تمرینات متعددی 
اس��ت که بای��د از همان ابتدای 
کار مدیری��ت م��ورد توجه قرار 
گی��رد. نظرس��نجی ها در ای��ن 
رابط��ه حاک��ی از آن اس��ت که 
مدیرانی  ب��ه  گرایش  کارمندان 
دارند که پشت مقام خود مخفی 
نش��ده و خود واقعی ش��ان را به 
همین  به  درمی آورن��د.  نمایش 
خاطر در صورتی که می خواهید 
جزو برترین مدیران باشید باید 
ای��ن م��ورد را نیز مدنظ��ر قرار 

دهید. 

7-تطبیق پذیری
و  مس��ائل  ب��ا  مواجه��ه  در 
موقعیت ه��ای جدی��د و بعض��ا 
دش��وار تنها مدیرانی می توانند 
ب��ه خوب��ی کار خ��ود را ادامه 
دهن��د که هنر انعطاف پذیری را 
داشته باشند. منظور از این امر 
این اس��ت که افراد باید خود را 
با شرایط به بهترین نحو ممکن 
وقف دهند. این امر از مهم ترین 
صفات یک مدیر محسوب شده 
و باع��ث می ش��ود بتوانی��د در 
بهترین زمان ممکن دس��ت به 

تغییرات الزم بزنید. 

8-درخشان
یک��ی از ویژگی ه��ای مدیران 
برت��ر ای��ن اس��ت که هم��واره 
درخش��ان ظاه��ر می ش��وند و 
همین امر باعث می شود برترین 

ف��رد تی��م کاری خود باش��ند، 
همچنین موجب می ش��ود افراد 
قلبا از دس��تورات ش��ما پیروی 

کنند. 

9-تمرکز
تمرکز یعنی بتوانید تنها روی 
کاری که انجام می دهید، بمانید. 
درواقع بس��یاری از افراد در این 
با مش��کالت بس��یاری  رابط��ه 
رو به رو هستند و با کوچک ترین 
محرک ه��ای طبیعی دیگر قادر 
به ادامه کار خود نیس��تند. این 
امر خصوصا در مواقع حس��اس 
به ضرر ش��رکت خواه��د بود و 
الزم است میزان تمرکز خود را 

باال ببرید. 

و  بـزرگ  10-آرزوهـای 
اقدامات کوچک

امید امری است که هر مدیری 
ک��ه نگاه رو به جلو دارد، باید از 
آن برخوردار باشد. درواقع نباید 
برای امی��د و آرزوهای خود حد 
گذاشت. با این حال بسیاری از 
افراد توصیه می کنند که رویای 
ش��ما باید قابل دس��تیابی باشد 
تا رن��گ خیال پ��ردازی به خود 
نگیرد. گام دیگر این اس��ت که 
ب��رای دس��تیابی ب��ه آرزوهای 
بزرگ خ��ود گام ه��ای کوچک 
بردارید. واقعیت این اس��ت که 
شما نیاز به پیشرفت های سریع 
دارید تا امی��د خود را زنده نگه 
داری��د و اقدامات بزرگ به علت 
زمانبر بودن ممکن اس��ت شما 
را در هم��ان مراح��ل ابتدای��ی 
منص��رف س��ازد. در آخر توجه 
به این نکته ضروری اس��ت که 
اقدام��ات کوچک ش��ما در آخر 
ب��ه اقدامات بزرگ منجر خواهد 
ش��د، پس بهتر اس��ت ب��ه این 

شیوه عمل کنید. 
 منبع: 
www.projectsmart.co.uk

10 مهارت اصلی مدیران برتر
استارتاپ کارتابل

به دیگران کمک کنید
فرصت امروز: در یک س��ازمان جهت رسیدن 
ب��ه اه��داف، الزم اس��ت در بین اف��راد همکاری 
وجود داشته باش��د. اگر فرآیند کمک کردن بین 
آنها به خوبی ش��کل نگیرد، بدون ش��ک این امر 
محقق نخواهد ش��د. به همی��ن خاطر در محیط 
کار، کمک کردن امری حیاتی محسوب می شود. 
ب��رای کمک کردن ب��ه دیگ��ران میلیون ها دلیل 
وج��ود دارد؛ همکاران، دوس��تان، همس��ایه ها و 
هر کس��ی که با ش��ما برخ��ورد دارد، می تواند با 
مهربانی ش��ما احس��اس بهتری پیدا کند و تحت 
تأثیر ق��رار بگیرد، ام��ا پژوهش های تازه نش��ان 
می دهن��د که کمک کردن ب��ه دیگران برای خود 
ش��ما هم خ��وب اس��ت. در تحقیقی که توس��ط 
دکتر سونیا لیومبومیرس��کی، استاد روان شناسی 
دانش��گاه کالیفرنیا انجام شده است، از گروهی از 
دانش��جویان خواسته شد به مدت شش هفته، هر 
هفت��ه پنج اقدام عمل��ی محبت آمیز را به صورت 
تصادفی انجام دهند. نتایج این تحقیق نشان داد 
رضایت آنان با ای��ن کار تا ۶۶/۴1 درصد افزایش 

پیدا کرد. 

ایده
دیوید پاکارد، به همراه ویلیام ردینگتون هیولت 
یکی از مؤسس��ان ش��رکتHP )هیولت و پاکارد 
قصد داش��تند نام��ی برای کمپانی خ��ود انتخاب 
کنند ک��ه تصمیم گرفتند نام ه��ای خود را روی 
کمپانی ق��رار دهند و قرع��ه انداختند که نام هر 
کدام اول افتاد ش��روع نام ش��رکت ب��ا حرف اول 
صاحب نام خواهد بود که باالخره نام هیولت اول 
افتاد و بدین ترتیب نام ش��رکت HP ش��د.( بود. 
 ،)HP(هیولت پاکارد یا به ص��ورت مخفف اچ پی
ی��ک ش��رکت آمریکای��ی چندملیت��ی فن��اوری 
اطالعات اس��ت. س��اختمان مرکزی این شرکت 
در دره س��یلیکون در ایال��ت کالیفرنیا در آمریکا 
واقع شده اس��ت. این ش��رکت یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های فناوری اطالعات اس��ت و تقریبا در 
تمامی کش��ورها فعالیت می کند. همکاری این دو 
و کمک��ی که به یکدیگر در طول مس��یر موفقیت 
کردند، باعث شد امروزه این شرکت به عنوان یکی 
از غول های تکنولوژی محسوب شود. تصور دیوید 
پاکارد بر این باور اس��توار ب��ود که هدف از ایجاد 
یک ش��رکت، صرفا کسب س��رمایه نیست، بلکه 
ایجاد روندی اس��ت که یکی از نتایج آن کس��ب 
سود است. همین امر هم منجر به این شده است 
تا اس��تیو جاب��ز )کارآفرین، مخت��رع، بنیانگذار و 
مدیر ارش��د اجرایی شرکت رایانه ای اپل و یکی از 
چهره های پیشرو در صنعت رایانه( از وی به عنوان 
فردی که به دنبال ارائه خدمتی شایس��ته است، 
یاد کند. هیول��ت و پاکارد فهمیدند که HP باید 
راه��رو بودن یا راهبرب��ودن را انتخاب کند و آنها 
راهبر بودن را انتخاب کردند. آنها با نوآوری پیش 
رفتند؛ درواقع آنها متوجه ش��دند که راز حقیقی 
موفقیت، طرح ها و کارخانجات و محصوالت ش��ان 
نیس��ت، بلکه کارکنان شان اس��ت. آنها فهمیدند 
که اگر ش��ما کارکنان را باور کنی��د و در امیدها 
و رؤیاهای ش��ان شریک ش��وید و اجازه دهید که 
از تمام استعدادش��ان بهره گیرند، آنها می توانند 
کاری بس بزرگ انجام دهند. به همین خاطر هم 
است که این شرکت همواره در راستای کمک به 
س��ایر افراد حاضر در ش��رکت خود، قدم برداشته 
اس��ت و توانس��ته از این طریق ب��ه موفقیت های 

بزرگی دست پیدا کند. 
تیمبرلند، ش��رکت پوش��اک آمریکایی اس��ت 
ک��ه در زمینه تولید و توزیع انواع لباس، س��اعت 
مچ��ی، عینک، عین��ک دودی، محصوالت چرمی 
و به خصوص کفش فعالیت می کند. این ش��رکت 
دارای خیریه ای است که در آن برای آن دسته از 
افراد که اس��تعدادی دارند، اما به دلیل مشکالت 
مال��ی نمی توانند آن را پرورش دهند، کمک مالی 
فراهم می آورد. این کمک کردن باعث شده است 
محبوبیت این برن��د به مراتب باال برود. به همین 
خاط��ر کمک کردن تنها ش��امل اف��راد حاضر در 
درون ش��رکت نیس��ت و می تواند در هر حوزه ای 

انجام بپذیرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در استای موفقیت الزم است کمک کردن را 

به عادتی در درون خود تبدیل کنید. 
- اگرچه انجام کاره��ای خیر در ظاهر باعث از 
دست دادن سرمایه می شود، اما نتایجی را در پی 
دارد که هزینه پرداختی شما در قبالش بسیار کم 
و ناچیز است. به همین خاطر در راستای موفقیت 

الزم است در این رابطه اقدام کنید. 
- جوانان با اس��تعداد را پرورش دهید؛ این امر 
نه تنها باعث باال رفتن وجهه ش��ما خواهد ش��د، 

بلکه برای آینده شرکت نیز مفید خواهد بود. 
- تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهید؛ 
این امر باعث پیش��رفت سایرین خواهد شد. برای 
مثال اگر ش��ما در مقام یک مدیر تجربه سال های 
کارمندی خود را در اختی��ار کارمندان خود قرار 
دهید، آنها را در انجام بهتر کارهای شان و کاهش 
ضریب خطاها ی��اری خواهید کرد. این امر بدون 
ش��ک به نفع شرکت است و به رشد هرچه بیشتر 

آن خواهد انجامید. 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

برگزارکننده  جشن ها - جشن گرفتن در کالنشهرها یک نوع فرهنگ است. اگر قصد دارید در یک کالنشهر کسب و کاری به راه 
بیندازید، ارائه  خدمات برنامه ریزی برای یک جشن می تواند ایده  کسب و کار خوبی باشد.
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد - حميدرضا پيرپيران در نشست خبري 
كه به مناسبت گراميداشت هفته دولت و ارائه دستاوردهاي شركت 
برگزار شد گفت، در يك سال گذشته، با توجه به 5 زيرساخت اساسي 
اعم از زير ساخت هاي سخت افزاري، نرم افزاري، نيروي انساني، شبكه 
و تأسيسات و بازنگري روش ها و دستورالعمل ها، دستاوردهاي مهمي 
توس��ط شركت توزيع برق شهرستان اصفهان حاصل شد. اين مقام 
مس��ئول تصريح كرد: ميزان خاموشي ساالنه شبكه برق شهرستان 
اصفهان از 850 دقيقه در سال 93 به 450 دقيقه در پايان سال 95 
رس��يده و تا پايان سال جاري نيز، خاموشي به 250 دقيقه در سال 
خواهد رسيد. وي در رابطه با اقدامات الزم براي كاهش خاموشي ها 
متذكر شد: اس��تفاده از گروه هاي خط گرم، خودكارسازي شبكه و 
تشخيص نقاط ضعف شبكه به صورت آنالين، از جمله اقداماتي است 
كه در اين امر راه گش��ا خواهد بود. وي به تلفات شبكه اشاره كرد و 
گفت :در چش��م انداز شركت توزيع برق اصفهان، تلفات به 5 درصد 
خواهد رسيد و اين در حالي است كه با توجه به ميانگين 11 درصدي 
تلفات كل كش��ور، اين عدد براي اصفهان در حال حاضر 6.9 درصد 
اس��ت. پيرپيران بيان داش��ت: در بحث كاهش تلفات، انشعاب هاي 
غيرمجاز نقش بس��زايي ايفا مي كنند و در همين رابطه، شهرداري 
اصفهان در دو سال اخير در خصوص رفع اين مشكل همكاري مثبتي 
با شركت توزيع برق داشته و انشعاب هاي غيرمجاز مرتبط با خود را 
به طور كامل ساماندهي كرده است. وي از مهمترين اهداف شركت 
توزيع برق اصفهان، خدمت رساني سالم و بدون منت را مطرح كرد 
ودر ادامه گفت : اميد داريم در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال؛ 
اين هدف بيش از پيش عملياتي شود. مديرعامل شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان پيرامون انرژي هاي نو و تجديد پذير تصريح كرد: 
از مهمترين اهداف ش��ركت توزيع برق شهرستان اصفهان، استفاده 
از انرژي ه��اي نو و تجديد پذير اس��ت كه اقدامات خوبي نيز در اين 
زمينه صورت گرفته است. وي ادامه داد: 190 قرارداد خريد تضميني 
مش��تركين با ظرفيت 1624كيلو وات و 8 قرارداد خريد تضميني 
ب��ا ظرفي��ت 152كيلو وات از جمله اقدامات ش��ركت در اس��تفاده 

از انرژي ه��اي نو و تجديد پذير اس��ت و هرم��اه هزينه توليد انرژي 
خورش��يدي را مش��تركين دريافت مي كنند. پيرپيران درباره نحوه  
اقدامات ش��ركت بيان كرد: خوشبختانه در حال حاضر 85 درصد از 
گردش كارهاي اين ش��ركت به صورت الكترونيكي انجام مي شود و 
اميد است كه تا پايان سال جاري بتوانيم اقدامات و گردش هاي خود 

را به صورت 100درصد الكترونيكي انجام نماييم. 
وي خاطرنش��ان كرد: مديريت مصرف باي��د در همه بخش ها ي 
صنعت��ي، تجاري، خانگ��ي، اداري و غيره كاربردي گ��ردد و در اين 
 راستا نيز حدود 20 هزار دانش آموز تحت عنوان هميار انرژي آموزش 
ديده ان��د و در مورد جلب همكاري مش��تركين مختلف نيز تالش 
بسياري صورت پذيرفته است. رييس هيات مديره و مديرعامل شركت 
تاكيد كرد : با همدلي و همراهي ، 99درصد بهاي انرژي و انشعاب از 
مردم دريافت شده است و در وصول مطالبات كشور نسبت به ساير 
شهرها، شاخص ترين شركت هستيم. وي با اشاره به طرح هاي مختلف 
افتتاحي در اين هفته، بيان داش��ت: ايجاد ظرفيت براي انش��عابات 
جديد در شهرها و روستاهاي شهرستان، تبديل شبكه هاي هوايي به 
زميني كه به دنبال آن زيباسازي مبلمان شهري و كاهش خاموشي 
ها و كاهش تلفات برق را به دنبال خواهد داشت از ديگر پروژه هاي 
عملياتي در اين هفته است. وي افزود: ظرفيت سازي براي رسيدگي 
به درخواست هاي جديد مردم، افزايش ضريب پايداري شبكه هاي 
برق با بهره برداري از 328 دستگاه پست زميني و هوايي، 62 كيلومتر 

كابل كشي فشار متوسط و ضعيف و 282 كيلومتر شبكه هوايي فشار 
متوس��ط و ضعيف در بافت هاي سنتي اصفهان صورت گرفته است. 
مديرعامل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان، به زيباسازي مبلمان 
شهري اصفهان اشاره كرد و گفت: نزديك به 61 كيلومتر روشنايي به 
مبلغ 49 ميليارد ريال زيبايي شهر را دوچندان كرده است كه عمليات 
اجرايي آن پايان يافته و در هفته دولت به صورت رسمي افتتاح مي 
ش��ود. به گفته پيرپيران، احداث شبكه هوايي فشار ضعيف با هدف 
كاهش خاموش��ي و تلفات شبكه در خيابان آتشگاه، نصب روشنايي 
معابر ميدان 25 آبان و خيابان كاوه، سپاهان شهر، مسجدسيد، شهرك 
صنعتي محمودآباد، جي، سگزي، احداث كابل خودنگهدار در مزرعه 
گورت، رفع حريم و كاهش انرژي توزيع نشده در بلوار كشاورز، خيابان 
هاي گلخانه و امام خميني تبديل پست سلولي به كوبيكل در خيابان 
حكيم شفايي اول و رفع ضعف ولتاژ در محله هاي مختلف اصفهان از 
ديگر پروژه هاي افتتاحي در اين هفته است. مديرعامل شركت توزيع 
برق شهرس��تان اصفهان همچنين با تاكيد بر اينكه اهداف شركت 
توزي��ع برق در قالب 5 محور كلي زيرس��اخت هاي س��خت افزاري، 
نرم افزاري، نيروي انس��اني، تاسيسات و دستورالعمل ها و روش هاي 
اجرايي گنجانده ش��ده اس��ت، گفت: اقدامات وسيعي در هر كدام از 
س��اختارها صورت گرفته است. وي با اش��اره به اينكه حدود 150 تا 
160 كيلومتر از بخش هاي شرق اصفهان با نقطه ستادي فاصله دارد، 
افزود: اين نقاط به تمام سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري جامع 
متصل ش��ده اس��ت، به گونه اي كه بيش از 90 درصد اين ساختار 
را ب��ه خود اختصاص داده و به لينك هاي نرم افزاري متصل ش��ده 
اس��ت. پيرپيران با بيان اينكه مطابق برنامه شركت توزيع برق، قرار 
است تمام فرآيندها مكانيزه شود، گفت: در اين راستا اقدامات و برنامه 
هاي مدوني صورت گرفته تا به استانداردهاي جهاني و متناسب با فن 
آوري هاي روز دنيا برسيم. وي با اشاره به سامانه غيرحضوري سميع 
و بصير، تاكيد كرد: در بخش فروش انشعاب و انرژي و خدمات پس 
از ف��روش تالش كرده ايم كه در كمترين زمان ممكن خدمات را به 

مردم ارائه نمائيم. 

تبری�ز - ماهان فالح- همزمان با هفته مبارك دولت از مخزن 
200 مترمكعبی و يك باب ايس��تگاه پمپاژ بين راهی آب و سيستم 
پكيج حذف بو در ايستگاه پمپاژ فاضالب شهر بناب با اعتبار بالغ بر 
9180 ميليون ريال با حضور مسئولين محلی واستانی بهره برداری 
شد . به گزارش خبرنگار ما در تبريز، در مراسم بهره برداری از مخزن 
200  مترمكعبی و يك باب ايستگاه پمپاژ بين راهی آب و سيستم 
پكيج حذف بو در ايستگاه پمپاژ فاضالب شهر بناب، مهندس عليرضا 
ايمانلو مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان شرقی، 
فرماندار منطقه و جمعی از مسئولين شهرستانی و خانواده های معظم 
شهداء حضور داش��تند .اسماعيلی، مدير امور آب و فاضالب منطقه 
بناب در مراس��م بهره برداری از طرح پژوهشی سيستم پكيج حذف 
 ب��و در خصوص اهداف اين ط��رح گفت: هدف از اج��رای اين طرح 
جم��ع آوری و حذف گازهای آلوده و تركيبات بودار توليد ش��ده در 
پروس��ه پمپاژ فاضالب می باش��د .وی در ادامه به مشخصات فنی و 
اجرايی طرح اش��اره كرد و افزود: اين طرح پژوهشی شامل ساخت و 
مونتاژ پكيج بيوفيلتراسيون بوده كه ظرفيت حذف بو به ميزان 1000 
مترمكعب در ساعت را كه با اعتباری بالغ بر 480 ميليون ريال از محل 
منابع داخلی شركت اجرا شده است .مدير امور آب و فاضالب منطقه 

بناب همچنين در مراسم بهره برداری از از مخزن 200  مترمكعبی 
و يك باب ايس��تگاه پمپاژ بين راهی آب ه��دف از اجرای اين طرح 
گف��ت: هدف از اجرای اين طرح جم��ع آوری و انتقال آب چاه های 
موجود به مخزن قره قش��ون و ذخيره س��ازی با آب خط زرينه رود 
 جهت تعادل در شبكه و يكنواخت سازی آب مصرفی شهروندان بنابی 
می باش��د. وی در ادامه به مشخصات فنی و اجرايی طرح اشاره كرد 
و افزود: اين طرح ش��امل احداث مخزن 200 مترمكعبی و ايستگاه 
پمپ��اژ آب با ظرفيت 140 ليت��ر در ثانيه و اجرای خط انتقال با لوله 
400 ميليمتری بطول 7600 متر بوده كه با اعتباری بالغ بر 8700 
ميليون ريال از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی شركت از سال 

93 شروع شده و در هفته مبارك دولت با حضور مسئولين استانی و 
شهرستانی مورد بهره برداری قرار می گيرد .فرماندار بناب در مراسم 
بهره برداری از طرح های فاضالب بناب ضمن تقدير و تشكر از زحمات 
مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی و همكاران ايشان 
گفت: با وجود محدوديت های منابع مالی طرح های خوبی در بخش 
فاضالب شهری و آب اين شهر اجرا شده است كه افتتاح تصفيه خانه 
فاضالب اين ش��هر از جمله آنهاست. فرج اللهی با اشاره به اجرای 98 
درصدی شبكه فاضالب شهری در بناب تصريح كرد: اخيراً نيز كلنگ 
اجرای پروژه فاضالب و تصفيه خانه ش��هرك ولی عصر)عج( به زمين 
زده شد. وی با اذعان به اينكه 90 درصد آب مصرفی شهروندان بنابی 
از محل زرينه رود تأمين می ش��ود، اف��زود: با تكميل و بهره برداری از 
مخزن 10 هزار مترمكعبی در حال احداث اين شهر مدت زمان ذخيره 
آب مورد نياز شهر بناب افزايش می يابد. فرماندار بناب با اعالم اينكه 
در بخش آب و فاضالب اين شهرستان كارهای فوق العاده ای صورت 
گرفته اس��ت، در عين حال مردم را ب��ه صرفه جويی در مصرف آب 
دعوت كرد و گفت: مردم بناب 80 ليتر بيش از متوسط كشوری آب 
مص��رف می كنند. وی در پايان تصريح كرد: بحران كمبود آب جدی 
است و مردم بايد در استفاده از آب نهايت صرفه جويی را به عمل آورند.

گ�رگان - خبرن�گار فرص�ت ام�روز - مديرعامل ش��ركت 
 آبفای ش��هری گلس��تان گفت پ��روژه های نيمه تمام آبرس��انی به 
شهرعلی آباد كتول از محل تبصره 3 در حال اجرا می باشد.مهندس 
محمد هادی رحمتی در مصاحبه با پايگاه خبری شركت آب وفاضالب 
استان گلستان افزود با توجه به افزايش جمعيت و رشد بازار شركت 
آب وفاضالب اس��تان گلس��تان طی دو سال گذش��ته برای اجرای 
طرح های عمرانی شهرعلی آباد كتول  با كمبود شديد منابع مالی رو 
به رو بوده و در اين مدت از محل منابع داخلی و درآمدهای تبصره3 
توانستيم اقدامات خوبی در اين راستا انجام دهيم.وی با اشاره به اينكه 
از محل طرح های عمرانی هيچ رديف اعتباری طی دوس��ال گذشته 
برای ش��هر علی آباد كتول اختصاص نيافته و رديف بودجه آبرسانی 
فوق در بودجه حذف گرديده اس��ت خاطرنش��ان كرد: شهرعلی آباد 
س��ال های گذشته با مشكل تامين آب شرب مواجه بود و با توجه به 
عدم تخصيص اعتبارات در اين مدت امكان ادامه اجرای طرح آبرسانی 
ميس��ر نبوده و با پيگيری  و تالش مجموعه همكاران ستادی و امور 
آب وفاضالب اين شهر از محل منابع داخلی بخشی از اين مشكالت 
مرتفع گرديده است.مديرعامل شركت آب وفاضالب استان گلستان 
 تصريح كرد: مس��ئله تامين آب شرب ش��هرعلی آباد كتول يكی از 

دغدغه های مسئولين استان و اين شهر بوده و مجموعه شركت آب 
وفاضالب ش��هری برای حل اين مش��كل تمام تالش خود را به كار 
بسته و در اين مدت با اجرای طرح هايی از قبيل احداث مخازن،حفر 
و تجهي��ز چاه و خط انتقال از محل منابع داخلی تبصره 3 گام های 
موثری برای تامين پايدار آب در اين منطقه برداش��ته است.مهندس 
محمد هادی رحمتی حصاركش��ی و محوطه سازی 5 حلقه چاه آب 
، تكميل مخازن 10 هزارمتر مكعبی زرين گل و 2 هزار متر مكعبی 
االزمن ،تكميل خط انتقال محور زرين گل  جهت آبرسانی از چاه های 
شماره8،9 و 10 و تكميل طرح اضطراری خط انتقال  خروجی مخزن 
به شبكه اصلی شهر با سايز 600 ميليمتر چدن را بخشی از اقدامات 

شركت آب وفاضالب استان برای رفع كمبود آب شرب شهر علی آباد 
كتول بيان و تاكيد كرد كه پروژه های مذكور به علت عدم تخصيص 
اعتبارات عمرانی طی سالهای 94 و 95 با مشكل تامين اعتبار مواجه 
بوده اند.به گفته وی ش��ركت آبفای شهری گلستان عالوه بر اجرای 
طرح های آبرس��انی در حوزه شهری و عليرغم عدم ارتباط موضوع 
 با حيطه فعاليت ش��ركت در روستاها در زمينه آبرسانی به روستا ها 
برنامه ريزی نموده كه در همين راس��تا با مذاكرات و پيگيری هايی 
كه توس��ط فرماندارو مسئولين ش��هرعلی آباد كتول صورت گرفت 
اين ش��ركت از محل منابع داخلی تبصره 3 آبرسانی به مردم شريف 
روس��تای االزمن را در دستور كار خود قرارداده و دركوتاه ترين زمان 
با انجام اقدامات موثر توس��ط مديريت و مجموعه همكاران امور آب 
وفاضالب اين شهر و ستاد شركت با صرف بيش از يك ميليارد ريال 
از محل اعتبارات داخلی مش��كل كمبود آب شرب روستای االزمن 
مرتفع گرديده اس��ت.مديرعامل شركت آبفای شهری گلستان طول 
خط انتقال اين طرح را يك كيلومتر بيان نمود و افزود: برای آبرسانی 
به روستای االزمن يك واحد ايستگاه پمپاژ بر روی مخزن 2 هزار متر 
مكعبی با ظرفيت 5 در ليتر در ثانيه وارد مدار بهره برداری ش��ده و 

جمعيتی بالغ بر 1200 نفر تحت پوشش  قرار گرفته اند.

اهواز - شبنم قجاوند - حمل و نقل ريلی انواع كاال از طريق 
بندر امام خمينی)ره( طی پنج ماهه نخس��ت سال جاری از رشد 
چش��مگيری برخوردار بوده اس��ت. مدير كل بن��ادر و دريانوردی 
استان خوزستان با اشاره به اهتمام مشترك مديران سازمان بنادر 
و دريانوردی و راه آهن جمهوری اسالمی ايران برای افزايش سهم 
حمل و نقل ريلی در بنادر كشور، از رشد 50 درصدی جابجايی بار 
از اين طريق خبر داد. عبداللهی با اشاره به رشد 43 درصدی تعداد 
واگن ها طی بازه زمانی ياد شده، افزود: يك ميليون و 450 هزار تن 
انواع كاال بوسيله 23 هزار دستگاه واگن از مبدأ اين مجتمع بندری 
به اقصی نقاط كشور جابجا شده است. مديركل بنادر و دريانوردی 
استان خوزستان و مدير منطقه ويژه اقتصادی بندرامام خمينی)ره( 
اظه��ار اميدواری كرد: با توجه به متصل بودن اين بندر به ش��بكه 
سراسری راه آهن كشور و ساير اقدامات به عمل آمده، تا پايان سال 
سهم حمل و نقل ريلی در اين بندر از مرز 2 ميليون تن بگذرد كه 

اين مهم نشان دهنده به ثمر رسيدن تالش ها و سياستگذاری های 
انجام ش��ده می باش��د.  عبداللهی تصريح كرد: با توجه به سرمايه 
گذاری 288 ميليارد ريالی س��ازمان بنادر و دريانوردی برای پروژه 
نوسازی شبكه داخلی راه آهن در بندر امام خمينی )ره( و پيشرفت 
مناس��ب اين پروژه، زمينه ارتقای سهم حمل و نقل ريلی از مبداء 
اين بندر در سال های آينده بيش از پيش فراهم خواهد شد. وی در 

تبيين تمهيدات اتخاذ شده در اين راستا خاطر نشان ساخت: يكی 
از رويكردهای اس��تراتژيك كشور در سال های اخير افزايش سهم 
حمل و نقل ريلی در حوزه  حمل كاال بوده است كه در اين راستا 
در پايان سال 92، كارگروهی متشكل از سازمان بنادر و دريانوردی 
 و ش��ركت راه آه��ن جمهوری اس��المی ايران به منظور توس��عه 
حمل و نقل ريلی از مبداء بنادر كشور تشكيل گرديد و تقويت سهم 
ريلی در بندرامام خمينی)ره( در دستور كار قرار گرفته بود. مديركل 
بنادر و دريانوردی اس��تان خوزستان و مدير منطقه ويژه اقتصادی 
بندرامام خمينی)ره( تصريح كرد:  بندر امام خمينی)ره( از دير باز 
به دليل برخورداری از 120 كيلومتر شبكه ريلی داخلی و  پوشش 
كامل اراضی بندری يكی از بنادر هدف در اين زمينه بوده اس��ت. 
يادآور می شود ارتقای ايمنی حمل كاال و  كاهش بار ترافيك جاده 
ای و كاهش آلودگی محيط زيس��ت از اهم مزيت هايی اس��ت كه 

توسعه  حمل و نقل ريلی در پی خواهد داشت.

خدمت رساني سالم و بدون منت بزرگترين رسالت شركت توزيع برق اصفهان

 با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

2 طرح و پروژه آب و فاضالب شهری بناب به بهره برداری رسید 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان خبر داد

اجرای طرح های نیمه تمام آبرسانی به شهر علی آباد کتول از محل منابع داخلی و تبصره 3

افزایش 50 درصدی حمل و نقل ریلی در بندرامام خمینی)ره(

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد 
رتبه اول نتیجه کار تیمی - روابط عمومی منطقه ساری رتبه برتر کشور

س�اری - دهقان - مسئول روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت: رتبه اول در ارزيابی عملكرد روابط عمومی مناطق 37 گانه شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ايران به منطقه ساری رسيد . به گزارش خبرنگار مازندران، عباس خليل پور مسئول روابط عمومی 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با تشكر از تالش كاركنان روابط عمومی منطقه 
ساری در به ثمر رسيدن و كسب رتبه اول ارزيابی عملكرد روابط عمومی های 37 منطقه در سطح 
كشور ،  بيان كرد : اين منطقه توانست طی سه ماهه اول سال 96 بين 37 منطقه در سطح كشور 
رتبه اول را از آن خود كند ، اين در حاليست كه در دوره قبل ارزيابی عملكردها توسط ستاد پخش رتبه سوم را از آن خود كرده بود 
. عباس خليل پور با تقدير از روسای واحدها خصوصا حمايت های مديرمنطقه ساری ادامه داد : عملكرد مناطق در رشته های  پايگاه 
اينترنتی، فرهنگی، ارتباط با رسانه  ، مطالعات اجتماعی ، طرح تكريم، سمعی و بصری ، انتشارات و سامانه پاسخگويی به شكايات 
مردمی  مورد ارزيابی قرار گرفت كه روابط عمومی منطقه ساری با كسب امتياز 99/6 از 100 امتياز رتبه اول را به افتخارات روابط 
عمومی منطقه ساری اضافه كرد . خليل پور اظهار كرد: روابط عمومی منطقه ساری با بهره گيری از كارشناسان متخصص خود در 
اين عرصه و انجام كار تيمی توانست در دو سال گذشته با طرح ايده های جديد و بروز و اجرای آنها در سطح مناطق ، استان و كشور 
، همچنين مشاوره با اساتيد دانشگاهی و ارتباط نزديك با رسانه ها و مشتريان توانست منطقه ساری را به اهداف خود برساند. مسئول 
روابط عمومی منطقه س��اری تاكيد كرد : در حال حاضر اين روابط عمومی با بهره گيری از فناوری روز اين رش��ته و بهره گيری از 
كارشناسان متخصص خود برنامه ريزی كوتاه مدت و ميان مدت ، خود را آماده كرده و بر اساس برنامه ريزی های انجام شده ارتقای 
سطح كيفی كار كرد واحدهای مختلف شركت را در دستور كار پژوهشی قرار داده است . عباس خليل پور گفت : برای بهبود كيفی 
روابط عمومی ها ، انتقال دانش با تعامل روابط عمومی ها می تواند يكی از راهكارهای ارتقاء و مديريت دانش باشد و روابط عمومی 

منطقه ساری با بهره گيری از اين مديريت توانسته حائز رتبه اول در مناطق 37 گانه شود .

طی هفته دولت محقق شد
 بهره مندی از  گاز طبیعی و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بیش از

 1200 خانوار روستائی استان اردبیل
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل طی مراسمی 
با حضور فرماندار بيله سوار ، مدير عامل شركت گاز استان اردبيل ، جمعی از مسئولين ادارات و اهالی 
محترم روستاهای باقر سلی حاج خانعلی و قشالق آغجاران عمليات اجرايی گازرسانی به 41 روستا آغاز 
و همچنين  همزمان با افتتاح پروژه گازرسانی به  19 روستای ديگر بخش جعفرآباد از توابع شهرستان 
بيله سوار  اهالی آن  روستاها از نعمت گاز طبيعی برخوردار شدند .مدير عامل شركت گاز استان اردبيل با 
گراميداشت هفته دولت و در پاسداشت ياد و خاطره شهدای انقالب ، بخصوص شهيدان رجائی  و باهنر از بهره مندی  19 روستای بخش 
جعفرآباد با 350 خانوار روستايی از نعمت گاز طبيعی با اعتباری بالغ بر 2ميليارد تومان خبر داد و گفت : عمليات اجرايی گازرسانی به 
41 روستای ديگر اين شهرستان نيز با اعتباری بالغ بر 72 ميليارد ريال آغاز گرديده كه با اتمام عمليات گازرسانی به اين تعداد روستا ها 
900  خانوار ديگر از اين موهبت الهی برخوردار خواهند شد. وی همچنين ياد آور شد : با افتتاح اين روستاها درصد بهره مندی خانوارهای 
روستايی شهرستان بيله سوار به 72 درصد رسيد .مهندس فيروز خدائی در ادامه با بيان مطلب فوق اظهار داشت : همزمان با هفته مبارك 
دولت اهالی 100 روستای استان اردبيل با 4000 خانوار روستايی از گاز طبيعی برخوردار می شوند و  با كلنگ زنی به 147 روستای 
ديگر استان بيش از4300  خانوار روستايی ديگر استان تا ماههای آينده از نعمت گاز طبيعی برخوردار می گردند. فرماندار شهرستان بيله 
سوار در آئين افتتاح 19 پروژه گازرسانی با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائی و باهنر، ايشان را اسوه تقوا و عمل برشمرد و اظهار 
داشت كه به فرموده امام خمينی )ره(  ياد و خاطره اين دو بزرگوار نبايد به فراموشی سپرده شود.حليم در آئين گازرسانی به روستای 
آغجاران بخش جعفرآباد بيان كرد: در حوزه گازرسانی به روستاهای استان اردبيل اقدامات بسيار خوبی در 4 سال گذشته )دولت تدبير و 
اميد( انجام شده است و تا پايان امسال نيز در نظر گرفته شده تمام روستاهای باالی 20 خانوار شهرستان بيله سوار از نعمت گاز طبيعی 
برخوردار شوند.وی با بيان اينكه : عملكرد شركت گاز استان اردبيل در اين 4 سال اخير قابل تحسين بوده  از برنامه ريزی های  مطلوب 

گازرسانی به اقصی نقاط روستاهای استان و همچنين از مديرعامل و كاركنان شركت گاز استان اردبيل تقدير بعمل آورد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد
لزوم مشارکت همگان در امر وقف قرآنی

ارومیه – خبرنگار فرصت امروز - موقوفات قرآنی سبب ايجاد سرمايه های پايدار قرآنی برای 
فعاليت های مربوط به قرآن می شود حجت االسالم و المسلمين علی محمدی نماينده ولی فقيه و 
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در چهلمين دوره مسابقات كشوری قرآن كريم آذربايجان غربی در 
خصوص موقوفات و وقف های مشاركتی اظهار كرد: عموم مردم تصورشان بر اين است كه وقف كردن 
نياز به تمكن مالی دارد در صورتی كه هركس به اندازه توان خود می تواند در اين امر خداپس��ندانه 
سهيم باشد. وی ادامه داد: اين امر يكی از اولويت ها و نيازهای روز جامعه بوده و به لحاظ شرعی نيز 
توسط مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تاييد شده است. اين مقام مسئول با بيان اينكه با شعار" همه واقف باشيم" تمامی افراد 
می توانند  در حد توان خود واقف باشند، گفت: موقوفات قرآنی سبب ايجاد سرمايه و اقتصاد پايدار قرآنی برای فعاليت های قرآنی شده 
و اميد است مشاركت در اين امر در سطح كشور شروع شود. وی در پايان افزود: برگزاری مسابقات قرآنی و حضور قاريان، حافظان، 

داوران  كه سرمايه های جامعه قرآنی می باشند مايه  خير و بركت استان آذربايجان غربی خواهد بود.

اقدامات آبفای گیالن در راستای افزایش بهره وری با هدف کاهش هزینه ها و ارتقای خدمات
رش�ت- مهنازنوبری-  رئيس مركز س��امانه ارتباط مردمی 122 ش��ركت اهم اقدامات اين حوزه را در راستای افزايش بهره وری 
با هدف كاهش هزينه ها و ارتقای خدمات جهت كسب رضايتمندی بيشتر مشتريان برشمرد.حميدرضا ناطقی رئيس مركز سامانه 
ارتباط مردمی 122 با اشاره به ماهيت شركتهای آب و فاضالب بعنوان دستگاههای خدمات رسان اظهار داشت: به منظور افزايش بهره 
وری و كاهش هزينه ها و ارتقاء خدمات، استفاده روزافزون از فناوری، كمك بزرگی در تحقق اين اهداف می باشد.وی در ادامه افزود: 
شركت آبفای گيالن به دليل گستردگی مشتركين و پراكندگی جغرافيايی آنان، نيازمند راهكارهايی برای ارايه خدمات آسان، سريع و 
با كيفيت است و اين مهم تنها از طريق توسعه خدمات غير حضوری محقق خواهد شد و استفاده از ظرفيت مركز جامع تماس گزينه 
ای بی بدليل شرايط امروز ماست.ناطقی با بيان اينكه اطالع دائمی و مستمر از كميت و كيفيت آب تحويلی و چگونگی ارائه خدمات 
به جمعيت تحت پوشش در سطح استان بسيار حائز اهميت است تصريح كرد: اطالع رسانی به مشتركين و برقراری ارتباط دو سويه 
و ايجاد بستر تعامل در بهره برداری موثر از منابع و تاسيسات نيز دارای اهميت است.رئيس سامانه 122 آبفای گيالن تماسهای ورودی 
به مركز فوريت های آب و فاضالب )122( را به 5 دسته ناشی از قطع يا افت فشار آب عمومی، قطع يا افت فشار موردی، تماس های 
مرتبط با كيفيت آب، ابهامات و اشكاالت مربوط به صورتحساب، انتقادات و پيشنهادات و درخواست خدمات مختلف شركت عنوان كرد.

وی با برشمردن اهم اقدامات صورت گرفته در آبفای گيالن اظهار داشت: بازديد از شركت های موفق در حوزه های 122 و 1522، ايجاد 
 دو كارگروه »پياده سازی و اجرای ساختار« و »ايجاد مركز خدمات« 122 و 1522،بازسازی ساختمان مركز 122 و 1522، خريد ن

رم افزارها و سخت افزارها و تهيه بسترهای مخابراتی وآموزش كاربران از اهم موارد بوده است.رئيس مركز سامانه 122 آبفای گيالن بررسی 
نحوه ارائه خدمات غيرحضوری، برگزاری جلسات توجيهی، ارائه خدمت فروش به مشتريان از خدمات 22 گانه در فاز اول مركز 1522 
)خدمات غيرحضوری( ووارد مدار نمودن تمامی تماس های مردمی از سطح استان به مركز 122 را از ديگر اقدامات اين حوزه عنوان كرد.

با حضور سرپرست وزارت نیرو آب شیرین کن صالح آباد به بهره برداری رسید
 ای�الم- هدی منصوری- مهندس محمودی سرپرس��ت وزارت ني��رو در آيين بهره برداری از آب ش��يرين كن 
صالح آباد ضمن تبريك هفته دولت و تقدير و تشكر از مردم استان ايالم بيان داشت: امروز شاهد افتتاح پروژه های 
شاخصی در حوزه آب و برق هستيم قطعا در توسعه استان تاثير گذار هستند وی افزود: مردم واليتمدار استان ايالم 
سزاوار خدمات بهتر و بيشتری هستند و  دولت نگاه ويژه ای به استان ايالم دارد و در آينده شاهد اجرای پروژه های 
ديگری هستيم. در ادامه اين مراسم مهندس مرواريد استاندار ايالم  ضمن ابراز خرسندی از بهره برداری از  آب شيرين 
كن صالح آباد از مجموعه مديريت شركت آب و فاضالب استان ، دست اندركاران و پرسنل زحمتكش شركت تشكر و 
قدردانی نمودند . مهندس بيرنوندی  مدير عامل شركت ضمن خير مقدم گويی به مهندس محمودی و هيات همراه  
و تبريك هفته دولت ، گزارش مبسوطی از فرآيند ساخت آب شيرين كن صالح آباد ارائه نمودند . مدير عامل شركت 
آب و فاضالب ايالم گفت: اين طرح با اعتباری بالغ بر 15 ميليارد ريال توسط سرمايه گذاری بخش خصوصی اجرا و 
خوشبختانه پس از راه اندازی با آزمايشات انجام شده كيفيت آب شرب اين شهر از لحاظ تمام پارامترهای اندازگيری 
شده در وضعيت مطلوب و طبق استانداردهای تعيين شده قرار دارد. وی با بيان اينكه با بهره برداری از  آب شيرين 
كن صالح آباد جمعيتی بالغ بر5 هزار و 800نفر به طور شبانه روز و مستمر از آب شيرين بهره مند شده اند، ظرفيت آب 
شيرين كن صالح آباد معادل 1728 متر مكعب در شبانه روز يا 20 ليتر بر ثانيه است كه سبب افزايش بيش از چهار 
 برابر ظرفيت آب ش��رب شهر ش��ده است. مدير عامل شركت آب و فاضالب ايالم گفت: منبع تامين آب شيرين كن 
صالح آباد چاه سرنی  كه لب شور است تامين می شود. وی افزود: با در مدار قرار گرفتن اين پروژه ساير چاه های تامين 
آب شهر صالح آباد از مدار بهره برداری خارج و بعنوان حاشيه اطمينان تامين آب مورد استفاده قرار می گيرند. مدير 
عامل شركت آب و فاضالب ايالم گفت: تامين آب شرب مورد نياز شهر صالح آباد بدليل قرار گرفتن در مسير تردد 

زائرين عتبات عاليات اهميت و حساسيت ويژه ای برخوردار است.



برخی حرف ها کهنه نمی ش��ود و همیش��ه تازه است 
و نیازی به داش��تن مدارک ریز و درش��ت مدیریت هم 
نیس��ت )البته حتما عقل س��لیم الزم و ب��ه قول اطبای 

قدیم حب الشفاست(.
نوش��ته ای می خوان��دم از پیت��ر س��نگه خردمن��د و 
خردپیش��ه مدیریت. او ک��ه درباره س��ازمان یادگیرنده 
صاح��ب قلم اس��ت می گوید: چاره ای نیس��ت جز اینکه 
ش��رکت ها و س��ازمان ها به س��وی یادگیری یکپارچه و 

سرتاسری حرکت کنند. 

و این همان چیزی اس��ت که مدیران بس��یاری را در 
کش��ورما به جنباندن س��ر و تأیید و  ای بابا اینکه معلوم 
است وگفتن ندارد و ما چندسال قبل تر از پیتر سنگه در 
شرکت خودمان یک سازمان یادگیرنده درست کردیم به 

چه کیفیت و... وادار می کند. 
البته پر واضح اس��ت که مث��ل بقیه چیزها مراد از این 
حرف ها هم یعنی ما خیلی به روز هس��تیم و دیگر کسی 

یارای آموزش به من مدیر را ندارد است. 
فهم آن البته دشوار است، چون بسیاری از مدیران ریز 
و درش��ت ما جدا از تیپ و قیاف��ه و اطوارهای مدیریتی 
برخ��ی هنرپیش��ه های فیلم ه��ای هالیودی ک��ه عموما 
هم ش��رکت های بورسی وال اس��تریت را نشان می دهد 

از من��ش و روش مدیریت چیز دیگ��ری نمی دانند و به 
م��دد کیفیت باال وHD  تصاویر و فیلم ها حتی در کپی 
کردن رنگ دکمه  سرآستین این هنرپیشه های مدیرآسا 

سرسوزنی خطا نمی کنند و آن می شود که می بینیم. 
شرکت به دلیل نابلدی در الفبای مدیریت روی منحنی 
نزولی در حال سرسره بازی است، آن وقت مدیر شرکت 

از آخرین دوره مدیریتی خارج از کشورش می گوید. 
و این طنزی است که به قول اندیشمندی آخرین حد 
تراژدی اس��ت و دردی اس��ت که در نهایت نان کارکنان 

نگون بخت این شرکت ها را هدف قرارمی دهد. 
بله دوستان برخی - حرف ها- کهنه- نمی شود. 

اندیشمندانه بیندیشیم. 

برخی حرف ها کهنه نمی شود
نوشدارو

آمانسیو اورتگا  بیل گیتس را  پشت سر گذاشت

چگونه یک مدیرعامل موفق 
شویم؟ 

س��ر  در  را  ش��دن  مدیرعام��ل  روی��ای  آی��ا 
می پرورانید؟ آیا می خواهید با راه اندازی ش��رکت 
خودتان یا رهبری یک ش��رکت، ایده هایی را که 
داری��د وارد زندگی کنی��د و جهان را تحت تأثیر 
ق��رار دهید؟ بای��د بگوییم این رؤی��ا خیلی دور 
نیست؛ ش��ما می توانید با کسب برخی مهارت ها 

این رویای خود را به واقعیت تبدیل کنید. 
به گزارش ش��بکه، یک مطالعه جهانی مرتبط 
با کس��ب و کار نش��ان می دهد که 24 نفر از 100 
نف��ر مدیرعامل برجس��ته و ب��زرگ دنیا مدرک 
دانش��گاهی ندارند یا اینکه در رش��ته مهندسی 

تحصیل کرده اند. 
در مقال��ه دیگ��ری که به تحلیل 50 ش��رکت 
برتر می پردازد، عنوان ش��ده ک��ه مدیران عامل 
14 شرکت از 50 شرکت مورد مطالعه، مهندس 
هس��تند که 28درصد را تش��کیل می دهند و 7 
ش��رکت از 10ش��رکت برتر این تحقیق، توسط 
مهندس��ان اداره می ش��وند که پول زیادی را هم 

بابت این کار دریافت می کنند. 
ای��ن داده ها نش��ان می دهند که دانش��مندان 
بزرگ تری��ن بخش مدی��ران اجرایی را تش��کیل 
می دهند و ب��ه خاطر رهبری ش��رکت ها حقوق 

باالیی دریافت می کنند.
 اگ��ر ش��ما می خواهید ی��ک مدیرعامل موفق 
باش��ید، باید در گروه آموزشی STEM تحصیل 

کنید.
ع��ل��وم طبیع��ی م���خ���ف��ف    STEM   
 ،)Technology(  ف���ن���اوری ،)Science(
مهندس��ی)Engineering( و ری���اض��ی��ات  

)Mathematics( است. 

 برای رسیدن به موفقیت این ۸ چیز
 را کنار بگذارید

شاید تعجب کنید که چه ارتباطی بین آموزش 
عل��وم و عم��ل آمدن مدی��ران اجرای��ی موفق و 
برجس��ته وجود دارد؟ پاسخ این سوال به دو واژه 

چرا و چگونه مربوط می شود. 
یک اس��تاد دانش��گاه اعتقاد دارد ک��ه علم را 
می توان به دو حوزه تقس��یم کرد؛ ش��ما کدام را 

می خواهید بدانید؟
 درک عمیق مس��ائل و اینکه چرا فرآیند های 
خاص رخ می دهند یا چگونگی اتفاق افتادن این 
فرآینده��ا را. دانس��تن چرای��ی فرآیندها، عمیقا 
تحلیلی و نظری اس��ت و بس��تگی به درک بازار 

و عوامل مؤثر بر آن دارد. 
اما نکته اینجاس��ت که هرچه بیش��تر مطالعه 
کنی��د متوج��ه خواهید ش��د که برای دانس��تن 
»چرایی وق��وع فرآیند ها« باید »چگونگی« وقوع 

آنها را نیز درک کنید. 
اگر چگونگی وقوع یک فرآیند خاص را ندانید، 
درک چرایی وقوع آن برای ش��ما دش��وار خواهد 

بود. 
مثال، اگر مش��غول حل یک انتگرال هس��تید، 
بای��د بدانید ک��ه چگونه آن را ح��ل کنید و اگر 
این موض��وع را بدانید، می توانید بفهمید که چرا 
انتگ��رال با این روش حل می ش��ود و نیز ارتباط 

بین رفتار و راه حل آن چیست. 
بنابرای��ن به عن��وان یک دانش��مند، ما آموزش 
می بینی��م که هم ب��ه چرا و ه��م چگونگی یک 

موضوع فکر کنیم. 
 اینها همان سواالتی هستند که یک مدیرعامل 

باید پاسخ بگوید. 
چ��را باید محصول��ی را وارد بازار کند؟ و اینکه 
چگونه این کار را انجام می دهد؟ این یک فرآیند 
فکری قابل قیاس اس��ت؛ ذهنیتی از تصمیمات 
منطق��ی که به فرد اجازه می دهد فرصت ها را به 

درستی ارزیابی کند و به موفقیت برسد.
 ب��ا مطالعه رش��ته های علمی، ای��ن طرز فکر 
به طور خودکار در ش��ما تقویت شده و جزیی از 

ماهیت فرآیند فکری شما می شود. 
شما به فرصت ها فکر می کنید و از این زوایا آن 

را تجزیه و تحلیل می کنید.
 البت��ه تمام دانش��مندان مدیران برجس��ته و 
موفقی نیس��تند و خصوصی��ات دیگری هم باید 
در آنها وجود داش��ته باش��د یا توسعه پیدا کند، 
اما داش��تن طرز فکر علمی در مورد مسائل، یک 

مزیت حرفه ای محسوب می شود. 
منبع: فوربس

مدرسهکسبوکار

نام استارت آپ: استارت آپ فالی
startupfly.ir :وب سایت

سال تأسیس: 1۳۹۶
موضوع: ش��بکه اجتماعی یافتن هم بنیانگذار و 

هم تیمی برای استارت آپ ها
توضیح بیش�تر: ش��بکه اجتماعی استارت آپ 
فالی در راستای خدمت به اکوسیستم کارآفرینی 
در ای��ران بن��ا نهاده ش��ده اس��ت و ه��دف این 
وب س��ایت افزایش روزافزون تعداد استارت آپ ها 
و صرفه جویی در زم��ان و هزینه های کارآفرینان 
برای تشکیل تیم های استارت آپی است. همچنین 
با ارائه گزینه های بیشتر جهت تشکیل تیم باعث 
باالتر رفتن ضریب موفقیت استارت آپ ها می شود.

خدمت به اکوسیستم کارآفرینی

معرفیاستارتآپ

آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن 
بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد 

جهان را از آن خود کرد. 
به گزارش پارس نیوز، آمانس��یو اورتگا، مالک ش��رکت 
زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، 

عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد. 
آمانس��یو اورتگا، مالک ش��رکت خرده فروش��ی زارا در 
نهایت توانس��ته ج��ای بیل گیتس را در صدر فهرس��ت 
میلیاردره��ای جهان بگیرد. خالص دارایی وی هم اکنون 
به 85 میلیارد دالر رسیده که 200میلیون دالر از میزان 

ثروت بیل گیتس بیشتر است. 
پیش از این اورتگا سه بار این عنوان را به دست آورده 
ب��ود، اما طی 24 س��اعت مج��ددا به رتبه ه��ای پایین تر 
س��قوط کرده بود. این نخستین باری است که مالک این 
ش��رکت مد و لباس توانس��ته در صدر جدول ثروتمندان 

جهان قرار بگیرد و رتبه نخست را حفظ کند. 
جف بزوس، مدیرعامل ش��رکت آمازون در ماه آگوست 
2017، برای مدت کوتاهی ب��ه ثروتمندترین فرد جهان 
تبدیل ش��د، اما اکنون با 82 میلی��ارد دالر ثروت به رده 

سوم تنزل یافته است. 

اورتگا عالوه بر ش��رکت زارا، مالک شرکت های دیگری 
نظیر زارا هوم، ماس��یمو دوتی، برشکا، ایوشو، پول اند بیر، 

استرادیواریوس و اوترکو نیز است. 
اورتگا کار خود را به عنوان منش��ی یک فروش��گاه آغاز 
کرد و س��پس در س��ال 1۹75 به همراه همسر سابقش 
ش��رکت ایندیتکس را تأسیس کرد. این دو نفر توانستند 
این شرکت را به یک برند تجاری بین المللی تبدیل کنند. 
اورتگا متولد اسپانیاست و تحصیالت دبیرستان خود را 
به اتمام نرس��انده است. وی 25 سال تمام بدون رفتن به 

تعطیالت کار کرده است. 

برای مطالعه 777 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توجه داشته باش��ید که افراد 
بس��یاری بدون توجه به نیاز مخاطب��ان وارد بازارهایی 
ش��دند و محص��والت و خدمات��ی را ارائ��ه کردن��د که 
مشتری نداشته است، بنابراین نخستین اصل آن است 
ک��ه نیازهای مردم را شناس��ایی و برای یک نیاز واقعی 
خدمات ارائه کنید ی��ا محصولی تولید کنید. دوم آنکه 
اندازه بازار را برآورد کنید. یعنی اگر بازار خیلی کوچک 

است یا نسبت به تعداد محصوالت یا خدمات دهندگان 
بازار کوچک است وارد آن نشوید چون شکست خواهید 
خورد یا به اندازه کافی درآمد نخواهید داش��ت و بعد از 
مدتی دلسرد می شوید. سوم آنکه نرخ رشد بازار و آینده 
آن را تخمی��ن بزنید. اگر بازار رو به رش��دی می بینید 
ارزش س��رمایه گذاری در آن وج��ود دارد. اندازه گیری 
نرخ س��ود و برآورد هزینه های آن نیز بسیار مهم است. 
برای اینکه ببینید اساس��ا توانایی ورود به بازار را دارید 
یا خیر و با چه نرخ سودی روبه رو می شوید و برای شما 

راضی کننده است یا خیر؟ نکته بسیار مهم بعدی تمایز 
اس��ت. حتما باید رقبای خود را بررس��ی کنید و با یک 
تمایز خاص وارد بازار شوید. ارائه خدمات مشابه دیگران 
ممکن است نتیجه بخش نباش��د مگر اینکه بازار بسیار 
بزرگ و خدمات دهندگان کم باش��ند و شما سهمی از 
ب��ازار را در اختیار بگیری��د. همچنین عالقه و تخصص 
خ��ود را نیز در نظر بگیرید. اگر عاش��ق کارتان باش��ید 
سختی ها را راحت تر تحمل می کنید و احتمال موفقیت 

بیشتر است. 

راه اندازی کسب و کار

پرسش: سرمایه ای جمع آوری کرده ام و قصد راه اندازی یک کسب و کار را دارم، اما نمی دانم قبل از راه اندازی به چه نکاتی 
باید توجه کنم و اساسا وارد چه نوع کسب و کاری شوم. اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید. کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )۸(
مردم از شما اعتماد می خرن

در ش��ماره های قبل به محورهای��ی که باید در 
راه اندازی یک کار تولیدی توجه شود اشاره کردیم 
و مقدماتی هم درباره کار خدماتی گفتیم. در این 
ش��ماره می خواهم به آخرین موض��وع مهم دیگر 
درب��اره موفقیت در راه اندازی کار خدماتی اش��اره 

کنم. 
ششم: دانش و اطالعات اولیه 

 یه مش��اور امالک خودش ساختمون نمی سازه 
اما می تونه مش��اور خوبی برای افرادی باش��ه که 
می خوان خونه بخرن. تو اگه یه بنگاه مسکن داری 
باید بتونی اطالعات دقیقی از نحوه و شیوه معامله 
داش��ته باش��ی. از قانون معام��الت در ایران خبر 
داشته باش��ی. آپارتمانی رو که می خوای بفروشی 
کاماًل دیده باشی و با ضعف ها و قوت های آپارتمان 
آشنا باش��ی. علت اینکه بعضی ها در کار خدماتی 
موفق نیستند به این خاطره که این کسب و کار رو 

سرسری می گیرن. 
مشاور امالکی که دگمه پیرهنش تا نافش بازه و 
یک زنجیر به کلفتی انگشتان شست تو گردنشه و 
صداش��و تو گلو می ندازه، نمی تونه اعتماد مشتری 
رو جل��ب کن��ه. ب��اور کن م��ردم از ش��ما اعتماد 
می خ��رن، صداق��ت می خرن، دوس��تی می خرن، 
صمیمت می خرن، راس��تی می خ��رن وگرنه تو یه 
محله کوچک ده بیس��ت تا بنگاه امالک هس��ت. 
چرا باید از تو خرید کنن. خدمات کار تو باید اون 
قدر باال باش��ه که خریدار بتونه بهت اعتماد کنه. 

قبولت داشته باشه. 
به مشاور امالک میگی اسکلت ساختمون چیه؟ 
میگی اس��کلت بتنی. بعد میری متوجه میشی که 
اسکلت ساختمون فلزیه. میگم: این ویال دوبلکسه؟ 
میگه چه دوبلکسی! بعد میری میبینی فلت فلته. 
از مش��اور بنگاه می پرسی این آپارتمان چقدر وام 
داره؟ میگه سی میلیون، میگم چند درصده میگه 
14درص��د. میریم با مالک حرف می زنیم می بینی 
اوالً بیس��ت میلیون وام داره و بعدش 28درصده. 
خب به جای اینکه تو بنگاه بشینی تخته نرد بازی 
کنی این اطالعات رو جمع کن. قرار نیس��ت فیل 
هوا کنی. با کمی وقت گذاش��تن میش��ه اطالعات 

خدمات رو به دست آورد. 
دوس��ت ما می خواست ماش��ین بخره، رفتیم تو 
یه نمایش��گاه اتومبیل. باور کن از 10 تا سوالی که 
ما پرس��یدیم ۹ تاش رو یا الکی جواب داد یا دروغ 
گفت. چون اون ماش��ینی که تو نمایشگاه بود مال 
یکی دیگه از دوس��تامون بود و ما کاماًل آمارش��و 
داش��تیم، می خواس��تیم بدونیم اگه آدم خوبی اند 
ازش��ون خرید کنیم. هر چی گفت دروغ بود. خب 
با این حال این نمایش��گاه باید مورد اعتماد مردم 
واق��ع بش��ه و ازش خرید کنن؟ خب چ��را دروغ 
میگی مگه با دروغ می ش��ه برای همیش��ه پولدار 
شد. ش��اید یه بار سرمون کاله بره اما دفعه بعدی 

هم هست. 
ی��ک روز ب��رای خری��د آپارتمان ب��رای یکی از 
دوس��تام رفتیم یه بن��گاه امالک. مش��اور امالک 
خ��ودش خونه را ندی��ده، میگم نور گی��ری خونه 
چط��وره، خوبه؟ میگه آقا عال��ی عالی. می گم هر 
دو تا خوابش نور گی��ری داره. می گه اکازیون. نگو 
و نپرس. بعد به اتف��اق می ریم می بینیم آپارتمان 
اصاًل دو خوابه نیس��ت، یه خوابه است. یه خوابش 
ه��م اصاًل پنجره نداره. می گم ش��ما که می گفتید 
حرف نداره. پش��ت سرش��و می خارونه و من و من 
می کنه و میگه چیزه با اون آپارتمان کوچه باالیی 
اش��تباه گرفتم. بعداً متوجه می شم طرف خودش 

نخستین باره که میاد اینجا رو ببینه. 
حاال ت��و فکر می کنی آدم ب��ه همچی آدم هایی 
می تون��ه اعتماد کن��ه و از اونا خون��ه بخره؟ بعد 
بعضی مش��اورا می گن بازار خرابه مردم نمی خرن. 
خب یکی از علت ه��ای نخریدن خودتی. تو باعث 
نخریدن و رکود بنگاه می ش��ی. برو کنار تا یه نفر 
بااخالق و باادب و باصداقت و بانزاکت بیاد تو این 
کار. اون وق��ت نتیجه کار رو ببی��ن. کار خدماتی 
۹0درصد به شخص خدمات دهنده برمی گرده که 

بتونه اعتماد طرف رو جلب کنه. 
ت��و که دمپای��ی ابری پاته و زنجی��ر تو گردن و 
داری ت��و بنگاه قلیون می کش��ی واقعاً توقع داری 
مش��تری بیاد س��راغ تو؟ ت��ازه بعض��ی بنگاه های 
ساحلی شمال، غروبا یه تخت میذارن بیرون مغازه 
و جمع می ش��ن قلیون می کشن و تخته نرد بازی 
می کنن. آدم نمی دونه این مصیبت کسب و کار رو 
به کی بگه. واقع��اً مصیبته و باید زار زار برای این 

کسب و کار و این کاسبا گریه کرد. 
مغازه محل کس��به، جای تخته نرد بازی کردنه؟ 
ج��ای قلیون کش��یدنه؟ بع��د وقتی ازش س��وال 
می کنی وضع خریدوفروش ویال چطوره؟ بادی به 

غبغب میندازه و میگه افتضاح عمو، افتضاح. 
ب��ازار  ت��و همی��ن وضعی��ت کس��ادی  ح��اال 
خریدوفروش مس��کن و ویال یه س��ری از بنگاه ها 
و مش��اوران مثل عسل می فروشن. می دونی چرا؟ 
واس��ه اینکه اصول ب��ازی رو بلدند. دروغ نمی گن. 
اطالعات درست دارن. به مشتری احترام میذارن. 
فقط به فکر حق کمیس��یون نیستند. در سال های 
رک��ود فروش مس��کن در ته��ران هر م��اه حدود 
15ه��زار معامله میش��د اما بعض��ی بنگاه ها ماه ها 
یک معامله هم نمی کردند و بعضی ها ماهی 10 تا 
معامله انجام می دادند. برای اینکه بازار مس��کن و 

اصول و قواعد فروش را یاد گرفته بودند. 

تختهسیاه

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

بابک بهی
DBA باگرایش بازاردانی )مارکتینگ(
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