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آزادسازی قیمت ها به معنی حذف قیمت نیست

 حذف برچسب قیمت کاال
تهدید یا فرصت؟ 

لغو برچسب قیمت روی برخی گروه های کاالیی، یکی از دستورات مثبت نعمت زاده وزیر پیشین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص رقابتی ش��دن بازار مصرفی بود، زیرا در ش��رایط کنونی در هیچ فروش��گاه و مغازه ای 
چی��زی به عنوان رقابت وجود ندارد. زمزمه های حذف قیمت گذاری بر کاال، از زمان جنگ تحمیلی آغاز ش��د، اما 
این کار به واس��طه جنگ تحمیلی و لزوم کنترل قیمت ها و نظارت های دقیق برای جلوگیری از آش��فتگی بازار به 
دلیل ش��رایط اضطراری جنگی در آن برهه از زمان انجام نش��د. اما پایان جنگ، پایان قیمت گذاری دستوری در 

ایران نبود و این سریال تا به امروز ادامه دارد. این قیمت گذاری در شرایطی ادامه ...

 تازه ترین گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«
درباره شاخص »رقابت پذیری جهان«

 10 اقتصاد رقابتی
برتر جهان را بشناسید
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خروج سالیانه 10میلیارد مترمکعب آب  با کیفیت از آسمان کشور

آب دزدی ابرها از ایران

قدرت اعتماد سازی در مدیریت
حفظ تعادل میان کار و خانواده

بهترین راه برای تبدیل هواداران به مشتریان
برندینگ  یا برندسازی چیست؟ 

10 تکنیک برای خلق یک شعار تبلیغاتی تاثیرگذار 
Spotify  سلف سرویس تبلیغات در

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک از برنامه های خود
برای سفر به مریخ می گوید

یادداشت

یادداشت

یادداشت

 نگاه مشتاقانه جهانی به ایران
پس از برجام

پ��س از برجام، ن��گاه جهانی  
همکاری ه��ای  و  ای��ران  ب��ه 
مشترک و حضور در بازار ایران 
مش��تاقانه اس��ت. امروز شاهد 
خیل عظیم کش��ورها، بانک ها 
و سرمایه گذاران مختلف جهان 
برای اعطای خط��وط اعتباری 
به ای��ران و س��رمایه گذاری در 
زیربخش ه��ای مختلفی  که در 
ایران وجود دارد هستیم. ما در 
ایران، با توج��ه به اینکه انرژی 
ارزان، نی��روی کار ارزان و مواد 

اولیه مورد نیاز صنایع 
وجود دارد...

صندوق های ب��ا درآمد ثابت، 
می توانن��د ب��ه بخش��ی از بازار 

دارای��ی ک��ه تمایل به 
5سرمایه گذاری...

هدایت جریان نقدینگی به 
داالن های مفید سرمایه گذاری
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در حالـی که تهدید اخیر ترکیه برای جلوگیری از صادرات نفت 

اقلیم کردستان و درخواست عراق برای بایکوت خرید 
نفت این منطقه، به افزایش قیمت های...

نفت برنت به باالترین قیمت خود در 2سال گذشته رسید

آیا همه پرسی کردستان عراق به افزایش 
مستمر قیمت نفت منجر می شود؟ 

هف��ت مهر ماه را به پاسداش��ت زحم��ات نیروهای 
آتش نش��انی ای��ران در تم��ام ادوار روز آتش نش��انی 
می خوانند تا اش��ارتی ابدی باش��د به جان فشانی های 
مردان آتش و فوالد. بی شک تأمین ایمنی شهروندان از 
اساسی ترین دغدغه های شهرداری محسوب می شود، 
از همین رو همواره آتش نش��ان ها در حالت آماده باش 
به سر می برند. فرآیند عملیاتی ایشان معموال از چشم 
عموم دور می مان��د، به واقع در حریق وقتی همه فرار 

می کنند، آنها تازه وارد صحنه می شوند. 
توجه عمومی در ایران به مباحث ایمنی بعد از حادثه 
تلخ پالس��کو، جهش چشمگیری داشته و بیش از هر 
زمان دیگ��ری اهمیت موضوع را باززنده س��ازی کرده 
است. بی شک همین دغدغه مندی عمومی اصلی ترین 

ابزار جهت بهبود کیفیت ایمنی عمومی است. 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و ش��هرکرد نیز 
ش��هروندان از این نگرش بی بهره نبوده اند و آشکارا با 
محورهای اصلی ایمنی همراهی می کنند، از همین رو 
انگیزه نیروهای آتش نش��انی نیز جهت خدمات رسانی 
بیش��تر، صدچندان شده اس��ت. حال در این هنگامه 
تاریخی، بیش از هر زمان دیگری این پرس��ش مطرح 
می شود که چقدر متولیان و مدیران استانی به اهمیت 
موضوع ایمنی اش��راف دارند و اساس��ا آیا خود را یک 
آتش نشان می دانند؟ وقتی تمام شهروندان و مدیران، 
مسئولیت پذیری را س��رلوحه خود قرار دهند از هیچ 
کوششی در جهت ارتقای سطح ایمنی عمومی کوتاهی 
نخواهند کرد و تمام همت حقیقی و حقوقی خود را به 
کار خواهند بست تا شعار هر شهروند، یک آتش نشان 
به معنی واقعی کلمه محقق شود. همین ایده آموزش 
کودکان را نیز تضمین می کند. نسلی نو که شهروندان 
آین��ده را می س��ازند در صورت��ی که از پای��ه با مبانی 
آتش نشانی آشنایی داشته باشند، بی شک در کلیتی به 
هم پیوسته شهر را از خالء هایی که ایمنی را به خطر 

می اندازد خالی می کنند. 
هفت مهر بهانه ای شده است تا بار دیگر و اما این بار با 
جدیت بیشتری مطالبه گری در خصوص تأمین ایمنی 
ش��هروندان را مطرح کنیم. در ش��رایط فعلی همگان 
نسبت به فداکاری آتش نش��ان ها آگاهی و به کیفیت 
زحمات ایش��ان اش��راف دارند، اما تا چه حد مدیران 
استانداری و دیگر ارگان ها در بهبود کیفیت تجهیزات 

آنها همکاری کرده اند؟ 
س��ازمان آتش نشانی ش��هرداری شهرکرد در جهت 
افزای��ش آگاهی ش��هروندان و ترویج فرهنگ ایمنی و 

پیشگیری امسال دست به ابتکاری زده و نمایشگاهی 
متن��وع را با بخش ه��ای مختلف از قبیل نمایش��گاه 
تجهیزات ایمنی، اطفای حریق، امداد و نجات، حوادث 
جاده ای و... غرفه ک��ودکان و نمایش آثار کاریکاتور با 

محوریت آتش نشانی برپا کرده است. 
در حاشیه این نمایش��گاه ثبت نام از آتش نشان های 
داوطلب نیز صورت می گیرد که ش��هروندان می توانند 
از این طری��ق به صورت جدی با مبانی آتش نش��انی 
آشنا شوند. این نمایشگاه که در زمین ایستگاه قدیمی 
آتش نش��انی واقع در بلوار حافظ برپا شده است، جان 
دوباره ای را به این زمین که جزو نوستالژی های مردم 

شهرکرد به شمار می رود، داده است. 
م��ردم ای��ن تکه از ش��هر را ج��زو جدا نش��دنی از 
آتش نشانی می دانند و سال ها با دیدن آن حس امنیت 
کرده اند. حال این زمین محلی برای آشنایی بیشتر با 
خدمات آتش نشانی محسوب می شود. امید است هیچ 
وق��ت مردم به جای این ایس��تگاه قدیمی، چیزی جز 
یک واحد مجهز آتش نشانی را نبینند، حقیقتا بعضی 
مکان ها هویت تاریخی شهر را تشکیل داده اند و هیچ 

کس محق نیست با چنین تصوری بازی کند. 
هفت مهر به ما گوشزد می کند که کمبود امکاناتی از 
قبیل نردبان آتش نشانی، آن هم در مرکز استان که در 
بخش زیادی از حوادث استانی نقش تعیین کننده ای 
را ایفا کرده اس��ت، یک جور کمبود فاجعه آمیز است. 
چگونه انتظار داریم بش��ود به شهری که روز به روز بر 
تعداد ساختمان های مرتفعش افزوده می شود خدمات 
ایمن��ی ارائه داد، وقتی حتی یک نردبان مناس��ب در 
اختیار نیروها نیس��ت؟ از طرفی مگر زمان آن نرسیده 
که با توجه به مثال حضور شهرک منظریه و گسترش 
شهر، به ترویج فرهنگ ایمنی توجه بیشتر نشان داده 

شود؟ 
خب! آیا بدون تأمین بودجه و امکانات چنین مهمی 
صورت پذیر است؟ صدا و سیما آیا موظف نیست در این 

خصوص با آتش نشانی همکاری داشته باشد؟ 
امر تعیین کننده دیگر توجه به الزاماتی است که در 
مورد جذب نیروهای انسانی توانمند در مجموعه مطرح 
اس��ت. قطعا برای خدمات رس��انی معنادار و صحیح، 
خصوصا در مباحث بحرانی از قبیل آتش نشانی، جذب 
نیروهای انسانی حرف اول را می زند. تا چه حد به این 
حساس��یت واقف بوده ایم و مقدم��ات جذب نیروهای 

توانمند برای آتش نشانی را فراهم کرده ایم؟ 
بیای��د به بهانه هفت مهر توجه بیش��تری به ارزش 
آتش نش��ان ها داشته باش��یم و اجازه ندهیم ایشان با 

امکانات کم به حوادث اعزام شوند... 

هفت مهر، سالروز آتش نشانی

ضرورت های توجه به مردان آتش و فوالد ف��رود عس��گری، مع��اون وزی��ر اقتص��اد و رئیس 
 کل گم��رک ایران گفت که بس��تر گمرک��ی تجارت 
30 میلیارد دالری هدف گذاری ش��ده برای مبادالت 
اقتصادی بین ایران و ترکیه را به شکل مطلوب فراهم 

می کنیم.
 عس��گری در گفت وگو با ایرنا افزود: دو کشور برای 
گس��ترش حجم تجارت خ��ود تا س��قف 30 میلیارد 
دالر هدف گ��ذاری کرده ان��د و ع��الوه ب��ر حوزه های 
سیاس��ت گذاری اقتصادی و تجاری، در حوزه گمرکی 
نیز اقداماتی برای تحقق این هدف آغاز ش��ده اس��ت. 
وی هدف از سفر خود به ترکیه را بررسی نحوه تحقق 
این هدف و نیز رایزنی در خصوص تس��هیل تجارت و 
روان سازی واردات و صادرات گمرکی کشور ذکر کرد 
و ادامه داد: در نشس��تی که با مع��اون وزیر گمرک و 
تجارت ترکیه و همچنین مع��اون وزیر اقتصاد ترکیه 
در ارتباط با موضوعات گمرکی ایران با ترکیه داشتیم 
در ای��ن زمینه به بحث و تبادل نظ��ر پرداختیم. وی 
مبادل��ه الکترونیک��ی اطالع��ات واردات و صادرات را 
از م��وارد مهم مذاک��ره با طرف ه��ای ترکیه ای اعالم 
ک��رد و گفت: این امر نهایی ش��ده و در آینده نزدیک 
اجرا می ش��ود و پس از اجرا، اطالعات اظهارنامه های 
صادرات و واردات ترکیه و ایران به صورت الکترونیکی 
بین طرفین مبادله می ش��ود. وی همچنین با اشاره به 
تأکید دو کش��ور در این مذاکرات نس��بت به موضوع 
ایج��اد دروازه مش��ترک م��رزی بیان ک��رد: ما اعالم 
کردیم که با هم��کاری نزدیک اطالعات��ی و امنیتی، 
اگر مش��کلی نیز در امور گمرک��ی رخ داد، طرفین به 
س��رعت یکدیگر را مطل��ع کنند ت��ا در امور گمرکی 
م��ردم خللی ایجاد نش��ود. وی اضافه کرد: براس��اس 
مذاک��رات با طرف ت��رک، مقرر ش��د تأییدیه گواهی 

مب��دا کاالها به صورت الکترونیک��ی بین گمرکات دو 
کش��ور حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر شود. وی 
ادامه داد: به این ترتیب، دیگر نیازی به تأیید اس��ناد 
توسط سفارتخانه و کنس��ولگری طرفین نخواهد بود 
و با توجه به این تصمیم، طرفین موضوع درخواس��ت 
تأییدیه اصالت گواهی مبدا توسط کنسولگری ها را به 
حال��ت تعلیق درآورده اند که ای��ن امر موجب کاهش 
هزینه صادر کنندگان خواهد شد. وی همچنین گفت: 
ترکیه در تجارت خارجی ایران جزو کش��ورهای مهم 
محس��وب می ش��ود، به طوری که همواره یکی از پنج 
کش��ور اول صادرات و واردات ایران بوده اس��ت. وی 
بیان کرد: س��ال گذش��ته میزان صادرات ما به ترکیه 
ح��دود 3.7 میلیارد دالر بود و در این خصوص ترکیه 
رتبه س��وم را در صادرات ایران داشت. وی همچنین 
اضافه کرد: پارس��ال واردات ایران از ترکیه نیز حدود 
2.4 میلیارد دالر بوده و چهارمین کش��ور مهم طرف 
تج��اری ای��ران در واردات کاال بود. رئیس کل گمرک 
ایران اظهار کرد: امس��ال نیز پیش بینی می ش��ود تراز 
واردات و صادرات ما با ترکیه مثل س��ال گذش��ته به 
نف��ع ایران مثبت باش��د. وی مرز ب��ازرگان را یکی از 
مرزهای مهم بین ای��ران و ترکیه عنوان کرد و افزود: 
جمهوری اس��المی ایران برای س��هولت کار و تسهیل 
ورود و خ��روج کااله��ا و کامیون ها، مرز ب��ازرگان را 
به دو دس��تگاه ایکس ری مجهز کرده که دو دس��تگاه 
دیگر نیز تا 27 دی ماه س��ال جاری نصب و راه اندازی 
می ش��ود. وی همچنین با اش��اره ب��ه نصب تجهیزات 
راه بن��د و اطالعات خ��وان در گمرک ب��ازرگان افزود: 
ت��الش می کنیم ک��ه توقف کامیون ه��ای حمل بار را 
در م��رز بازرگان کاهش دهیم. عس��گری همچنین با 
اش��اره به انجام مذاکره برای افزایش س��اعات کار در 

م��رز بازرگان و اعالم آمادگی ایران برای ارائه خدمات 
ش��بانه روزی در این مرز گفت: دو کشور در این زمینه 
توافق کردند که این تصمیم عملی شود. وی مدیریت 
واحد مرزهای کش��ور را یکی از تصمیمات مهم ایران 
در س��ال های اخیر ذکر و اضافه ک��رد: مدیریت واحد 
مرزی بر عهده سازمان گمرک کشور گذاشته شده تا 
با هماهنگ��ی الزم با ارگان های مختلف درگیر با امور 
مرزی، مش��کالت سابق صادرات و واردات را که ناشی 
از ع��دم هماهنگی دس��تگاه های مرتبط با امور مرزی 
ب��ود، رفع کن��د. وی بیان کرد: ما در ح��وزه ترانزیت 
کاال نیز به دنبال تس��هیل و تس��ریع امور هس��تیم و 
بن��ا داریم از م��رز ب��ازرگان تنها به عن��وان مرز تردد 
کامیون ها اس��تفاده ش��ود و با توجه به ظرفیت کمی 
و کیف��ی گمرکات مراکز اس��تان ها، عملیات ترخیص 
کاالها در دیگر اس��تان ها انجام شود. وی همچنین به 
آغاز توس��عه و تجهیز گمرک رازی و ِسُرو در مرز بین 
ایران و ترکیه اش��اره کرد و گف��ت: با مقامات گمرک 
ترکی��ه درباره این دو مرز نیز مذاکره ش��د و بنا داریم 
با هماهنگی س��ازمان حمل و نقل و پایانه ها، نسبت به 
ارتقای کیفی و تجهی��ز این دو مرز گمرکی نیز اقدام 
کنی��م. وی اضافه کرد: از جمله م��وارد دیگر مذاکره 
ب��ا ط��رف ترکیه ای، اختص��اص یک خط وی��ژه برای 
کاالهای صادراتی ترکیه در مرز بازرگان به سمت قطر 
بود و آنها از ایران خواس��تند که با اعمال تس��هیالت 
ترانزیتی برای ارس��ال س��ریع تر کاالهای ترکیه ای به 
کش��ور قطر، همکاری نزدیکی انجام شود. در مرزهای 
ایران و ترکیه س��ه گمرک مرزی بازرگان � گوربوالغ، 
رازی � کاپی کوی و س��رو � اس��ندره فعال است. قرار 
است دو واحد گمرکی جدید نیز در مرزهای دو کشور 

ایجاد شود. 

رئیس کل گمرک: 

بستر گمرکی تجارت 30 میلیارد دالری ایران و ترکیه را فراهم می کنیم

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش 25 برابری هزینه های سالمت در 15 سال
اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که هزینه های 
س��المت در ایران در سال ۱3۸۵ معادل 42۸7 میلیارد 
و 237 میلیون و ۹00 هزار تومان برآورد ش��ده اس��ت. 
این میزان در سال ۱3۹4، 27برابر شده و به عدد ۱0۸ 
هزار و 7۱ میلیارد و 7۱۸ میلیون تومان رس��یده است. 
به گزارش ایسنا، اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که در سال ۱3۹4 مجموع هزینه های سالمت در ایران 
مع��ادل ۱0۸ هزار و 7۱ میلی��ارد و 7۱۸ میلیون تومان 
بوده اس��ت که بررسی هزینه های ملی سالمت برحسب 
عاملی��ن تأمین مالی آن نش��ان می ده��د از این میزان 
40 ه��زار و ۶۹ میلی��ارد و ۹43 میلی��ون و ۵00 هزار 

توم��ان آن را خانوارها تأمی��ن کرده اند که 37 درصد از 
هزینه های کل س��المت را شامل می شود. گفتنی است 
سهم دولت عمومی معادل ۵7 هزار و 3۹میلیون و ۶00 
ه��زار تومان یا ۵2درص��د کل هزینه ه��ای درمان بوده 
اس��ت. بیمه تکمیلی اعم از ش��رکت های بیمه تکمیلی 
دولتی و خصوصی نیز س��همی معادل ۵۹44 میلیارد و 
3۱۹ میلیون و ۹00هزار تومان داشته اند که 0.۵درصد 
از کل هزینه های س��المت را تشکیل می دهند. بررسی 
هزینه های س��المت در س��ال ۱3۸۵ نشان می دهد که 
کل هزینه ه��ای س��المت در آن س��ال مع��ادل 42۸7 
میلی��ارد و 237 میلیون و ۹00 هزار تومان بوده اس��ت 

که از این میزان سهم خانوار به عنوان عامل تأمین مالی 
آن مع��ادل 22۹۸ میلی��ارد و 4۶7 میلیون و ۱00 هزار 
تومان بوده است که سهم ۵3 درصدی از کل هزینه های 
س��المت را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. تأمین مالی 
دولت عمومی نیز معادل ۱۸۵3 میلیارد و 4۸2 میلیون 
و ۶00 ه��زار توم��ان بوده که س��هم 43 درصدی را به 
خود اختصاص می دهد. در آن س��ال تأمین مالی هزینه 
سالمت توسط بیمه های تکمیلی نیز معادل ۶4 میلیارد 
و ۱۱0 میلیون تومان بوده اس��ت که سهم ۱.4 درصدی 
را از کل هزینه های س��المت آن سال به خود اختصاص 

داده است. 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

محمدرضا محمدی



تازه ترین گزارش مجمع جهانی 
اقتص��اد، 10 اقتص��اد رقابتی برتر 
جه��ان را معرف��ی ک��رده اس��ت؛ 
آمری��کا،  س��وییس،  کش��ورهای 
سنگاپور، هلند، آلمان، سوئد، فنالند 
و انگلس��تان، هنگ کنگ و ژاپن به 
ترتیب رقابتی ترین اقتصادهای دنیا 
هستند. سوئیس در این رتبه بندی 
ب��رای شش��مین س��ال، در رتب��ه 
نخست ایس��تاده است؛ اقتصاد این 
کش��ور انعطاف پذیر است، بازار کار 
آن قوی اس��ت و مشاغل در جذب 
فناوری جدید در سطح خوبی عمل 
می کنند. ش��هروندان س��وییس از 
سطح باالیی از بهداشت عمومی و 
آموزش و پرورش برخوردار هستند 
و کس��ب و کار در این کشور، سطح 
باالی��ی از پیچیدگی و ن��وآوری را 
نش��ان می ده��د.  آمری��کا نیز در 
رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در 
حالی رتبه دوم را به دس��ت آورده 
که این کش��ور در سال گذشته در 
جایگاه هفتم قرار گرفته بود؛ با این 
ح��ال بزرگ ترین اقتصاد جهان در 
بهبود بهره وری و نوآوری به خوبی 
عمل می کند، ام��ا در زمینه کالن 
اقتصادی عملکرد خوبی نداش��ته 
و در زمین��ه س��المت و آم��وزش 
ابتدایی ضعیف عمل کرده اس��ت.  
رتبه س��وم نیز به سنگاپور رسیده 
است؛ با اینکه نمره کالن اقتصادی 
سنگاپور با افزایش بدهی های دولت 
افت ک��رده، ام��ا زیرس��اخت های 
حمل ونق��ل، بازار کار و بخش مالی 
این کشور بسیار کارآمد بوده است. 
همچنین پس از سوییس، آمریکا و 
سنگاپور، پنج کشور اروپایی هلند، 
آلمان، سوئد، فنالند و انگلستان در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند و دو 
کشور آس��یایی هنگ کنگ و ژاپن 
نی��ز در رتبه های نه��م و دهم دنیا 

ایستاده اند. 

برآیند آینده اقتصاد جهان
اقتصاده��ای جه��ان تقریبا 10 
سال پس از بحران اقتصادی، هنوز 
ش��کننده هستند؛ رش��د آهسته و 
در عین حال پایدار طی چندس��ال 
گذش��ته ادامه دار بوده و پیش بینی 
می شود این رش��د در سال 2017 
ب��ه 3.5 درصد برس��د، با این همه 
در حال��ی که رش��د اقتص��ادی در 
جه��ان بای��د موجب خوش��حالی 
ش��ود، اما آخرین گ��زارش مجمع 
جهان��ی اقتص��اد درباره ش��اخص 
»رقابت پذیری جهانی« نشان دهنده 
برخی مش��کالت در آینده اس��ت. 
این گزارش نشان می دهد که یک 
ده��ه پس از بح��ران مالی جهانی، 
بخش مالی همچنان آس��یب پذیر 
افزایش س��طوح بدهی های  است. 
خصوص��ی در اقتصادهای نوظهور 
و رشد بازار س��رمایه نامنظم، تنها 
دو برآیندی اس��ت که اقتصاددانان 

نگران آن هستند. 

شاخص »رقابت پذیری جهانی«
گ��زارش رقابت پذی��ری جهانی 
 Global Competitiveness(
Report(  ی��ک گزارش س��االنه 
اس��ت که از س��ال 2005 میالدی 
توس��ط مجم��ع جهان��ی اقتصاد 
هرس��اله منتشر می ش��ود. در این 
گزارش، کشورها براساس شاخص 
رتبه بندی  جهانی«  »رقابت  پذیری 
می ش��وند. محاس��به این شاخص 
براس��اس آخرین تحقیقات نظری 
و تجربی اس��ت ک��ه در آن، حدود 
90 متغیر مختلف مورد اندازه گیری 
ق��رار می گیرند. حدود دو س��وم از 
این متغیرها براس��اس نظرسنجی 
بنگاه ه��ای  اجرای��ی  مدی��ران  از 
اقتص��ادی و یک س��وم باقیمان��ده 
براس��اس داده های آماری کشورها 

اندازه گیری می شوند. 
برخی ش��اخص های دیگر نیز به 
طور س��االنه توسط س��ازمان های 
می ش��وند  محاس��به  مختل��ف 
ب��ه  زی��ادی  ش��باهت های  ک��ه 
ش��اخص»رقابت پذیری جهان��ی« 
دارن��د؛ از جمل��ه این ش��اخص ها 
به عنوان نمونه می توان به شاخص 
فضای کس��ب و کار، شاخص آزادی 
محی��ط  رتبه بن��دی  اقتص��ادی، 
کسب و کار و شاخص رقابت پذیری 
IMD اشاره کرد. این شاخص ها نیز 
به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر 
رشد اقتصادی کشورها می پردازند، 
اما شاخص »رقابت پذیری جهانی« 
از جامع تری��ن شاخص هاس��ت که 
طیف وس��یعی از عوامل تاثیرگذار 

بر رقابت پذیری را در نظر می گیرد. 
گ��زارش  بهت��ر،  بی��ان  ب��ه 
مجمع  جهان��ی«  »رقابت پذی��ری 
جهان��ی اقتص��اد در مقایس��ه ب��ا 
گ��زارش مش��هور بان��ک جهان��ی 
موس��وم به »انجام کسب وکار« به 
لحاظ ابع��اد و مولفه ه��ای محیط 
کسب وکار جامع تر و از نظر اتکای 
به مبانی علمی در روش شناس��ی 
و گ��ردآوری اطالع��ات دقیق ت��ر 
اس��ت. بانک جهانی در س��ال های 
اص��الح »محی��ط حقوقی«  اخیر 
کس��ب و کار را مح��ور توصیه های 
خود به کش��ورهای درحال توسعه 
س��هولت  ش��اخص  و  داده  ق��رار 
کس��ب وکار را با ه��دف کاهش بار 
قوانی��ن و مقررات و دیوانس��االری 
اداری در زمینه های مختلف مانند 
مالی��ات، تج��ارت خارج��ی، ثبت 
مالکیت و ... طراحی کرده اس��ت. 
اما ش��اخص رقابت پذیری جهانی 
به ابعاد مختلف محیط کسب وکار 
می پردازد و ب��ه یک بُعد یا محیط 
خ��اص اکتفا نمی کند، ل��ذا عالوه 
بر ارزیابی جزئی��ات، معیاری برای 
تعیین اولویت های کالن اصالحات 
با توجه به ش��رایط و مقتضیات هر 

کشور فراهم می کند. 
طب��ق تعری��ف مجم��ع جهانی 
اقتص��اد، رقابت پذیری مجموعه ای 
از نهاده��ا، سیاس��ت ها و عوامل��ی 
اس��ت که س��طح به��ره وری یک 
کش��ور را تعیین می کنند. س��طح 
بهره وری نیز به نوبه خود سطح رفاه 
اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را 
مشخص می کند. به عبارت دیگر، 
می ت��وان گف��ت اقتصادهای��ی که 

رقابت پذیرتر هستند، سطح باالتری 
از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد 

می کنند. 
ارکان دوازده گانه رقابت پذیری

شاخص »رقابت پذیری جهانی« 
)GCI( با تحلی��ل مجموعه ای از 
مولفه های مختلف و متعدد از جمله 
تکنولوژیکی  پیش��رفت  آم��وزش، 
بومی و وارداتی، ثب��ات در اقتصاد 
کالن، حاکمیت قانون، شفافیت و 
عملکرد مطلوب نهادها، پیش��رفته 
بودن بنگاه ها، شرایط تقاضا، اندازه 
بازار که هر یک ضمن برخورداری 
از ضرایب متفاوت، منعکس کننده 
جنب��ه خاص��ی از رقابت پذی��ری 
هس��تند، به تعیین رتبه هر کشور 
می پ��ردازد. ای��ن مولفه ه��ا تحت 
عنوان »ارکان رقابت پذیری« در 12 
گروه تقسیم بندی شده اند: نهادها، 
زیرس��اخت ها، ثب��ات در اقتص��اد 
کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، 
آم��وزش عالی و حرف��ه ای، کارایی 
بازار کاال، کارای��ی بازار نیروی کار، 
پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی 
تکنولوژیک، اندازه بازار و پیشرفته 

بودن بنگاه های تجاری و نوآوری.
شاخص رقابت پذیری هر کشور 
براس��اس تحلیل ای��ن 12 رکن به 
دس��ت می آید، اما در نهایت نتایج 
محاسبات برای هر یک از ارکان فوق 
نیز برای کاربردهای سیاست گذاری 
به صورت جداگانه گزارش می شود. 
البته ارکان مختلف، تاثیر متفاوتی 
بر رقابت پذیری کشورهای مختلف 
دارند. به عنوان مث��ال، بهترین راه 
افزایش رقابت پذیری برای کش��ور 
س��وییس با یک کش��ور آفریقایی 

یکی نیس��ت، زیرا این دو کش��ور 
در س��طوح متفاوت��ی از توس��عه 
قرار دارند. بنابراین برای محاس��به 
ش��اخص رقابت پذیری، کشورهای 
جهان به س��ه گروه تقس��یم بندی 
می ش��وند: کش��ورهای مبتنی بر 
منابع، کشورهای مبتنی بر کارایی 

و کشورهای مبتنی بر نوآوری. 
ش��اخص  در  همچنی��ن 
رقابت پذی��ری جهان��ی، ضرای��ب 
ه��ر ی��ک از ارکان رقابت پذیری با 
توجه به س��طح توسعه یافتگی هر 
یک از کش��ورها تعیین می ش��ود. 
به ای��ن ترتیب، هرچند تمامی این 
ارکان دوازده گانه برای توسعه همه 
کش��ورها اهمیت دارند، اما میزان 
اهمیت ه��ر یک از آنها به س��طح 

توسعه آنها بستگی دارد. 

ایران در کجای جهان ایستاده 
است؟! 

گزارش  جدیدتری��ن  براس��اس 
انتش��ار یافته در سال 2017، ایران 
از رتب��ه 74 در س��ال گذش��ته به 
رتبه 76 از میان 138 کشور مورد 
مطالعه تنزل یافت��ه و از میان 20 
کشور سند چش��م انداز 1404 در 
جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. 
همچنین این گزارش نشان می دهد 
ای��ران در می��ان ارکان دوازده گانه، 
بدتری��ن وضعی��ت را در »کارایی 
ب��ازار نیروی کار« ب��ا رتبه 134 و 
»پیشرفته بودن بازار مالی« با رتبه 
131 داش��ته و بهترین وضعیت را 
نی��ز در ارکان »اندازه بازار« با رتبه 
19 و »بهداشت و آموزش ابتدایی« 

با رتبه 49 داشته است. 
ارکان رقابت پذی��ری  در واق��ع، 
ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین 
رتبه جهانی در گزارش سال 2017 
عبارتند از: ان��دازه بازار با رتبه 19، 
بهداش��ت و آم��وزش ابتدایی رتبه 
49، زیرساخت ها رتبه 59، آموزش 
عال��ی و حرفه ای رتب��ه 60، ثبات 
اقتص��اد کالن رتب��ه 72، نوآوری 
رتب��ه 89، نهادها رتبه90، آمادگی 
تکنولوژیک رتبه97، پیشرفته بودن 
بنگاه های تجاری رتبه 109، کارایی 
بازار کاال رتبه 111، پیشرفته بودن 
بازار مالی رتبه 131 و کارا یی بازار 

نیروی کار رتبه 134. 
رتبه بن��دی ای��ران در این ارکان 
دوازده گانه نش��ان می ده��د ایران 
در رک��ن اندازه بازار همواره جایگاه 
خوب��ی در جهان و منطقه داش��ته 
و رون��د رو به بهبود مس��تمری در 
آموزش عالی و حرفه ای مش��اهده 
می شود، اما چالش های همیشگی 
و تقریب��ا ب��دون تغیی��ر در ارکان 
کارای��ی بازار کار، پیش��رفته بودن 
بازاره��ای مالی، کارای��ی بازار کاال، 
آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت ها 
)حمل ونقل هوای��ی( و روند نزولی 
در ارکان نوآوری و پیش��رفته بودن 
بنگاه ه��ای تجاری نش��ان از عدم 
تالش موثر دولت در بهبود وضعیت 

این حوزه ها دارد.  

تازه ترین گزارش »مجمع جهانی اقتصاد« درباره شاخص »رقابت پذیری جهان«

10 اقتصاد رقابتی برتر جهان را بشناسید

بررس��ی ها نش��ان می ده��د 
درآم��د  از  عم��ده ای  بخ��ش 
ایران��ی از مح��ل  خانواره��ای 
تامی��ن  خدمات��ی  مش��اغل 

می شود. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
در بخ��ش مش��اغل مربوط به 
کمتری��ن  آب«  و  گاز  »ب��رق، 
خانواره��ای  اش��تغال  می��زان 
ایرانی و بخش »عمده فروش��ی، 
خرده فروشی، هتل و رستوران« 
بخش عمده ای از تامین درآمد 
خانواره��ای ایران��ی را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. س��هم 
بخش مش��اغل مربوط به برق، 
ک��ه  مش��اغلی  از  آب  و  گاز 

ش��اغالن حاضر در خانوارهای 
ایرانی در دست دارند تنها 0.9 

درصد است. 
از این ح��وزه، کمترین  پس 
س��هم به بخ��ش کش��اورزی، 
جنگلداری  ش��کار،  دامپروری، 
و ماهیگیری برمی گردد. س��هم 
ای��ن بخ��ش از ح��وزه فعالیت 
تنها ایرانی   شاغالن خانوارهای 

 3.9 درصد اس��ت. این آمار به 
معنای سهم بخش های مختلف 
از ایج��اد اش��تغال در اقتص��اد 
بلکه س��هم بخش های  نیست، 
مختل��ف اقتص��اد از ش��اغالن 
حاض��ر در بخش ه��ای مختلف 
اقتصاد کشور را نشان می دهد. 

در  بخش خدم��ات  بزرگ��ی 
اقتص��اد ای��ران س��بب ش��ده 
اس��ت بخش مهم��ی از درآمد 
ح��وزه  از  ایران��ی،  ش��اغالن 
تامین شود.  مش��اغل خدماتی 
خانواره��ای  از  18.2درص��د 
بخ��ش  در  ش��اغالنی  ایران��ی 
صنعت و معدن دارند و س��هم 
بخش حمل ونق��ل، انبارداری و 
نی��ز 12درصد اعالم  ارتباطات 

شده است. 
ه��ر چن��د ساخت وس��از در 
ی��ک ده��ه اخی��ر ب��ا رکودی 
فراگی��ر مواج��ه ب��وده اس��ت، 
می دهد  نش��ان  بررس��ی ها  اما 
س��هم اش��تغال زایی این حوزه 

 13.4 و  باالس��ت  همچن��ان 
درص��د از خانواره��ای ایران��ی 
ش��اغالنی در حوزه س��اختمان 
دارن��د. همچنی��ن21.3 درصد 
از ش��اغالن خانوارها در بخش 
خدم��ات عموم��ی، اجتماعی و 
شخصی و 7.5 درصد در بخش 
خدم��ات مالی، بیم��ه، ملکی، 
حقوقی و تجاری حضور دارند. 

این آمار، گویای سهم شاغالن 
خانوارها در بخش های مختلف 
اقتصادی است و نشان می دهد 
ک��ه ک��دام ح��وزه اقتص��ادی، 
بیش��ترین س��هم را در تامین 
ایرانی  خانواره��ای  درآمدهای 
داراس��ت. این آم��ار که داللت 

بر وضعیت اش��تغال خانوارهای 
ایرانی در س��ال گذش��ته دارد، 
حاکی است که بیشترین تعداد 
افراد ش��اغل بی سواد با سهمی 
مع��ادل 1.9 درص��د در بخش 

ساختمان حضور دارند. 
از سوی دیگر، بیشترین افراد 
ابتدایی  با تحصی��الت  ش��اغل 
 تا متوس��طه با س��همی معادل

بخ��ش  در  درص��د   16.5  
عمده فروش��ی، خرده فروش��ی، 
هتل و رستوران فعالیت دارند. 
س��هم بخش خدمات عمومی، 
اجتماعی و شخصی از شاغالن 
دارای تحصیالت دانشگاهی نیز 

14.5 درصد است. 

سهم بخش های اقتصادی در تامین درآمدهای خانوارهای ایرانی

بیشترین درآمد ایرانی ها از کدام مشاغل است؟ 

گزارش2

آب

 خروج سالیانه 10میلیارد مترمکعب آب 
با کیفیت از آسمان کشور

آب دزدی ابرها از ایران
»ساالنه 10 میلیارد مترمکعب آب باکیفیت، سوار 
بر ابرها از کش��ور م��ا خارج می ش��ود و ما همچنان 
نس��بت به فرصتی که از دست می رود، بی توجهیم.« 
این س��خنان، بخش��ی از درد دل های »فرید گلکار« 
مدیرعام��ل مرکز ملی تحقیق��ات و مطالعات باروری 

ابرهاست.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، بح��ران آب روز ب��ه روز چهره 
واضح تری از خود برای ما آش��کار می سازد و ابعادی 
 مختل��ف از زندگ��ی م��ا را تح��ت تاثیر خ��ود قرار 
می دهد، در این ش��رایط راهکارهای��ی مانند بهینه 
س��ازی مصرف، انتقال آب و همچنین شیرین سازی 
آب دریاه��ا مورد توج��ه قرار می گیرد، ام��ا در کنار 
این راهکارها، روش های دیگ��ری نیز وجود دارد که 
نسبت به استفاده از آنها غفلت می کنیم؛ یکی از این 

راهکارها، استفاده از منابع آب جوی است.
فناوری بارورسازی ابرها به عنوان شاخه ای از علم 
تعدیل وضع هوا، مجموع��ه ای از فناوری های ایمن، 
علم��ی و ثابت ش��ده ب��رای افزایش ب��ارش، کاهش 
خس��ارت های تگرگ و مه اس��ت که با قدمتی بیش 
از 60 س��ال در 40 کش��ور جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ش��یوه افزایش بارش برای نخستین بار 
در ایران از س��ال 1354 تا 1357 توسط یک شرکت 
کانادایی در حوضه آبریز س��دهای کرج و جاجرود به 

کار گرفته شد.
پ��س از انقالب مرک��ز ملی تحقیق��ات و مطالعات 
ب��اروری ابره��ا از س��ال 1357 در وزارت نی��رو و با 
هدف دس��تیابی به فناوری افزای��ش بارش از طریق 
بارورسازی ابرها تاس��یس و تاکنون نیز اقداماتی در 
این زمینه انجام شده است اما در عمل توجه چندانی 
از ط��رف سیاس��ت گذاران و مجریان نس��بت به این 

فناوری دیده نمی شود.
فرید گل��کار، مدیرعام��ل مرکز مل��ی تحقیقات و 
مطالع��ات ب��اروری ابره��ا، در م��ورد مزیت های این 
فن��اوری می گوید: »تولید آب با اس��تفاده از فناوری 
بارورس��ازی ابره��ا، کم هزینه تری��ن روش تامین آب 
اس��ت، به طوری ک��ه میانگین هزینه اس��تحصال هر 
متر مکعب آب فقط 100 ریال اس��ت. در پروژه های 
اس��تحصال آب با استفاده از روش باروری ابرها، هیچ 
تخریب زیس��ت محیطی وج��ود ن��دارد؛ آب از هیچ 
نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نمی ش��ود؛ آبی بس��یار 
با کیفیت و از همه مهم تر، آبی که وجود ندارد تولید 

می شود.«

بارورسازی ابرها، به صرفه ترین روش
او درباره هزینه اجرای راهکارهای طبیعی مقابله 
با خشکسالی می گوید: »هزینه استحصال هر یک 
هزار متر مکعب آب از طریق شیرین کردن آب های 
ش��ور 2 هزار دالر، انتقال بین حوضه ای 400 دالر، 
تغذیه مصنوعی سفره های آب های زیرزمینی 230 
دالر، تصفی��ه فاضالب ها 230 دالر و بارورس��ازی 
ابرها فقط 15 دالر است. بنابراین بین راهکارهای 
طبیع��ی مقابله با خشکس��الی، بارورس��ازی ابرها 
مق��رون به صرفه ترین راهکار در س��ال های آینده 
اس��ت. ضمن اینک��ه برخ��ی راهکاره��ای دیگر، 
خس��ارات جانب��ی گس��ترده ای به هم��راه خواهد 
داش��ت؛ به عنوان نمونه انتق��ال آب بین حوضه ای 
پیامدهای زیس��ت محیطی و اجتماعی گسترده ای 
دارد؛ شیرین س��ازی آب دریا و برگرداندن نمک به 
دریا که االن اتفاق می افتد، تبعاتی زیست محیطی 

خواهد داشت.«

تجربه سایر کشورها
بارورسازی ابرها در حالی در ایران مورد بی توجهی 
مس��ئوالن قرار گرفته اس��ت که کشورهای زیادی از 
این روش برای جلوگیری از بروز بحران آب استفاده 
می کنن��د؛ بارش باران در بعضی از این کش��ورها 10 
برابر بیشتر از بارش های کنونی ایران است. به عنوان 
نمونه، استرالیا با متوسط بارش بیش از 9 برابر نسبت 
به ایران از س��ال 1947 پروژه های بارورسازی را آغاز 
کرد؛ چین نیز با بارش سه برابری نسبت به ایران، از 
س��ال 1958. همچنین تایلند با 30 درصد مساحت 
ایران، 9.6 برابر ایران بارش دارد. اکنون هشت مرکز 
عملیاتی و چهار مرک��ز تحقیقاتی با 23 هواپیما، در 
این کشور به بارورسازی ابرها اختصاص یافته است.

بارورسازی ابرها در ایران
اس��تفاده از این فناوری در ای��ران چندان پررنگ 
نیس��ت؛ با اینکه دودهه از آغاز فعالیت های مرتبط با 
بارورس��ازی ابرها در ایران می گذرد و این فناوری در 
کش��ور بومی شده، هنوز نتوانسته است جای خود را 

در مدیریت منابع آب کشور باز کند.
مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها در پایان، محدودیت های اعتباری را بزرگ ترین 
چال��ش پیش روی این ط��رح در ای��ران می داند: »با 
اینک��ه نتیجه بخش بودن این طرح ها در بس��یاری از 
مناطق کشور اثبات شده است و می تواند منشا تولید 
آب��ی با کیفیت و کم هزینه باش��د، ام��ا چندان مورد 
توجه قرار نگرفته است. در بودجه ساالنه، فقط 100 
میلیارد ری��ال)10 میلیارد تومان( برای این طرح در 
نظر گرفته می ش��ود که در عمل، فقط 10 درصد آن 

تخصیص پیدا می کند.«

دریچه

 سهم ایران از بازار 
۲0 میلیارد دالری گل در جهان

میزان گردش مالی صادرات گل در جهان، 20میلیارد 
دالر برآورد می ش��ود که سهم ایران از این بازار تنها 

24 میلیون دالر است. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، تولید گل 
از نمون��ه فعالیت ه��ای اقتصادی درآمدزا به ش��مار 
م��ی ورد ک��ه متاس��فانه در ایران آن چن��ان که باید 
م��ورد مطالع��ه و حمایت ق��رار نگرفته اس��ت. البته 
ط��رح این موضوع به معنای نادیده انگاش��تن مطلق 
این ظرفیت ویژه و بالقوه نیس��ت و با در نظر گرفتن 
گردش مالی 24میلیون دالری گل در کش��ور به این 
واقعی��ت پی خواهیم برد که به ه��ر ترتیب اقدامات 
و دس��تورکارهایی برای حصول توفیق در این عرصه 
مدنظ��ر ق��رار گرفته، اما با احتس��اب گ��ردش مالی 
20میلی��ارد دالری ب��ازار گل در جه��ان و فرصت ها 
و توانمندی ه��ای مرتب��ط با این بخ��ش در ایران به 
عمق نارس��ایی موجود در بهره وری حداکثری از این 

ظرفیت پی خواهیم برد. 
طبق آمار اکنون حدود 6 هزار و 500 هکتار مزرعه 
گل و گیاه زینتی در کش��ور وج��ود دارد که بیش از 
2هزار هکتار از این میزان در قالب گلخانه و بیش از 
4 هزار هکتار نیز به صورت فضای باز تعریف می شود. 
اگرچه در کل کش��ور تولید گل و گیاه با ضعف هایی 
همراه است، اما در این میان استان مازندران به عنوان 
یک��ی از قطب های تولید گل و گیاه زینتی به ش��مار 
می رود و در طول س��الیان اخیر میزان فعالیت ها در 
این عرصه با افزایش هر چه بیش��تری همراه ش��ده 

است. 
ب��ه اعتقاد فعاالن ای��ن عرصه، یکی از مش��کالت 
موج��ود ب��رای توس��عه فعالیت ها در ای��ن حوزه به 
فقدان سیستم حمل و نقل مناس��ب برای جابه جایی 
گل ها باز می گردد؛ امری ک��ه با عنایت به عمر کوتاه 
گل و ش��رایط خاص و نگهداری آن، ضرورت تامین 
و فراهم س��ازی مناس��ب آن اجتناب ناپذی��ر به نظر 

می رسد. 
در همین زمینه، فرخ عش��ایرپور از توزیع کنندگان 
گل در غرب اس��تان تهران، با اشاره به معضل قیمت 
تمام ش��ده باالی تولید گل در کشور گفت:  »هزینه 
تمام شده باالی این محصول در مقایسه با کشورهای 
صاح��ب نام تولی��د گل، باعث ق��درت مانور محدود 
ای��ران در بازارهای جهانی می ش��ود و انتظار می رود 
ب��ا رویکرد علمی و لحاظ ش��دن حمایت مضاعف از 
س��وی دس��تگاه های ذی ربط، هزینه ه��ای مذکور با 
کاه��ش قابل توجهی همراه ش��ود که ب��ه طور قطع 
در چنی��ن ش��رایطی، امکان رقابت هر چه بیش��تر و 
ایجاد ظرفیت های افزون ت��ر برای نقش آفرینی ایران 
در بازار گل جهان به نحو شایسته تری تامین و فراهم 

خواهد شد.«
او ادامه داد: »با نیم نگاهی به گزارش های منتش��ر 
ش��ده در خصوص میزان سرانه مصرف گل در جهان 
)150 شاخه( و مقایس��ه آن با سرانه مصرف گل در 
کشور )قریب به 20 شاخه در سال( به عمق تفاوت ها 
می رس��یم که در صورت افزایش میزان مصرف گل، 
رونق هر چه بیشتری در این حوزه حاصل می شود.«

ای��ن توزیع کننده گل در غرب اس��تان تهران بیان 
کرد:  »یکی از دالیل اصلی این تفاوت و فاصله جدی 
در میزان س��رانه مصرف گل، به کاهش قدرت خرید 
مردم و مش��کالت اقتصادی بازمی گردد، زیرا خانوار 
ایرانی در ش��رایط موج��ود اقتص��ادی، خرید گل را 
به عنوان اولویتی اصلی تلقی نمی کند و به نوعی این 
محص��ول در زمره کاالهای تش��ریفاتی قرار گرفته و 

ضرورت جدی برای تهیه آن به شمار نمی رود. 
بازنگری در کشت گل و گیاه زینتی

هادی ایزدی، کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی 
نیز با اش��اره به لزوم بازنگری در ش��یوه کشت گل و 
گیاه زینتی در کش��ور گفت: »متاس��فانه تمایل قابل 
توجهی از فعاالن این حوزه به شیوه های سنتی باعث 
کندی رش��د و پیشرفت در توس��عه فعالیت ها، نتایج 
و ثمرات س��ازنده هر چه بیش��تر در این عرصه شده 

است.«
وی اف��زود: »در صورت فراگیری ش��یوه های نوین 
کش��ت گل و گی��اه، تولیدکنندگان ای��ن عرصه نیز 
درآمد هر چه بیش��تری خواهند داشت که می طلبد 

در این خصوص، ضریب آموزش ها تقویت شود.«
ایزدی در تش��ریح دیگر مشکالت و نارسایی های 
موجود در این عرصه ادامه داد:  »عدم آشنایی کافی 
با بازاریابی حرفه ای ب��رای نقش آفرینی مطلوب در 
عرصه صادرات گل و گیاه زینتی از دیگر مشکالتی 
اس��ت که در صورت حل و فصل آن و دس��تیابی به 
موفقیت های هر چه بیش��تر در این خصوص شاهد 
اش��تغال زایی فزاینده ت��ری در این بخ��ش خواهیم 

بود.«
ای��ن کارش��ناس کش��اورزی گف��ت: »حض��ور در 
نمایشگاه های بین المللی و به موازات آن تالش برای 
کاهش هزینه های تولید، دو مولفه ای است که باید در 
دس��تور کار قرار گیرد و بی گمان در سایه تحقق این 
ام��ر می توان در فروش و عرضه گل و گیاه زینتی در 
آن سوی مرزها به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد، 
در غیر ای��ن  صورت با توجه به فضای حاکم اقتصادی 
کش��ور و عدم اقبال عمومی مناسب برای خرید این 
محصول در بازارهای داخلی و فقدان توان کافی برای 
رقابت در بازارهای جهانی، افق و چش��م انداز روشنی 

برای این فعالیت پیش بینی نمی شود.«
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امسال 919کیلومتر راه آهن در 
کشور بهره برداری می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که امسال 919 
کیلومت��ر راه آهن ب��ا اعتبار 2 ه��زار و 100 میلیارد 
تومان در کش��ور ب��ه بهره برداری می رس��د. خیراهلل 
خادمی روز چهارش��نبه در حاش��یه بازدید از شبکه 
راه های اس��تان مازندران در گفت وگ��و با ایرنا افزود: 
میزان اعتبار ابالغی شبکه ریلی کشور در سال جاری 
نس��بت به س��ال قبل 70 درصد بیش��تر شده است. 
مدیرعامل ش��رکت توسعه و زیرس��اخت حمل و نقل 
کش��ور دلیل این افزایش اعتب��ار را توجه ویژه دولت 
تدبیر و امید و مجلس ش��ورای اس��المی به موضوع 
زیرس��اخت ش��بکه ریلی کش��ور اعالم کرد. خادمی 
همچنین گفت: س��اخت 9 هزار کیلومتر شبکه ریلی 
جدید در دولت دوازدهم برنامه ریزی شده که 3هزار 
و 400 کیلومت��ر از آن در حال اجراس��ت. وی افزود: 
تاکنون طرح مطالعاتی 4هزار و 500 کیلومتر شبکه 
ریل��ی به اتمام رس��یده و طرح مطالعات��ی یک هزار 
کیلومتر دیگر هم در دس��تور کار ق��رار دارد. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: طرح هایی که امسال به 
بهره برداری می رس��ند مربوط به استان های همدان، 
آذربایج��ان ش��رقی، آذربایجان غربی، کرمانش��اه و 
گیالن هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به مازندران سفر 
کرده است تا از طرح های راه سازی این استان بازدید 

کنند. 

انتخاب راه آهن به عنوان دستگاه 
برتر ملی در حوزه گردشگری

همزمان با روز جهانی گردش��گری، شرکت راه آهن 
به عن��وان دس��تگاه برت��ر ملی در حوزه گردش��گری 
انتخاب ش��د. به گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از 
راه آه��ن ایران، در مراس��م گرامیداش��ت روز جهانی 
گردش��گری که در سالن اجالس س��ران کشورهای 
اس��المی و باحضور فعاالن صنعت گردشگری برگزار 
ش��د، ش��رکت راه آهن به دلی��ل فعالیت های صورت 
گرفت��ه در راه ان��دازی قط��ار گردش��گری داخلی و 
خارجی، به عنوان دس��تگاه برتر مل��ی انتخاب و لوح 
تقدیری از س��وی رئی��س س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، ب��ه مدیرعامل راه آهن 

اهدا شد. 

خداحافظی با جهش قیمت مسکن
یک کارشناس بازار مس��کن گفت که به طور قطع 
تا پایان دولت دوازدهم جهش��ی در قیمت مس��کن 
اتف��اق نمی افت��د، بلکه رون��د صع��ودی معامالت را 
هم��راه با افزای��ش منطقی قیمت ها ش��اهد خواهیم 
بود. عباس ش��وکتی اظهار ک��رد: بنده قبال هم اعالم 
ک��ردم که رک��ودی در بازار مس��کن وج��ود ندارد و 
همی��ن حاال ب��ازار در وضعیت رونق به س��ر می برد. 
رش��د 7درصدی قیمت مس��کن و ۶درصدی صدور 
پروانه های س��اختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی 
و سیاس��ت های تقویت تقاضا توسط دولت است. وی 
افزود: مسئله اصلی این است که عده ای از سازندگان 
سنتی همچنان منتظر رونقی شبیه سال های قبل از 
سال 1391 هستند که یک شبه قیمت ها چند برابر 
و روز به روز از قدرت خرید مردم کاس��ته می ش��د، 
درحالی که با توجه به سیاس��ت های دولت دوازدهم 
و ش��ناختی که بنده از وزیر محترم راه وشهرس��ازی 
دارم، به هیچ وجه اس��یر جریان سازی ها نخواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، این کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه قطعاً در نیمه دوم س��ال تعداد کس��انی که از 
تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم اس��تفاده 
می کنن��د افزایش می یابد، خاطرنش��ان کرد: اگر چه 
دولت یازده��م عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت 
مس��کن داش��ت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن 
نیازمند تسهیالت به مراتب بیشتری است و با تزریق 
هدفمند این تس��هیالت در قالب صن��دوق پس انداز 
خان��ه اولی ها و بافت های فرس��وده ش��هری تورمی 
اتفاق نمی افتد. ش��وکتی با ابراز خرسندی از مصرفی 
ش��دن مس��کن در کش��ور گفت: برخی س��ازندگان 
از ن��گاه مصرفی مس��ئوالن به صنعت س��اختمان و 
مس��کن واهمه دارند، چرا که تصور می کنند با حذف 
س��فته بازی و کاه��ش ت��ورم نمی توان در ای��ن بازار 
فعالیت کرد، درحالی که جامعه ما س��االنه ۸00 هزار 
واحد مس��کونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی 
برای تمامی فعاالن این عرصه اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاست هایی در 
جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی 
واحدهای مس��کونی فعلی اهتمام ورزد، چراکه طبق 
آمارها حدود 24 میلیون خانوار در مقابل 27 میلیون 
مس��کن داریم و این در حالی است که گفته می شود 
4 میلی��ون خانوار به صورت فش��رده در 1.3 میلیون 
مس��کن زندگی می کنند. به گفته ش��وکتی، شرایط 
موجود نش��ان می ده��د واحدهای م��ازاد در اختیار 
متقاضیان واقعی مس��کن قرار ن��دارد که دولت باید 
با اتخاذ سیاس��ت هایی در جهت استقرار خانواده های 
فاقد مس��کن در 4.7 میلیون واحد مسکونی خالی و 

نیمه خالی اقدامات الزم را انجام دهد. 

3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
6 مهر 1396

شماره 893

در حال��ی ک��ه تهدی��د اخی��ر ترکی��ه 
ب��رای جلوگیری از ص��ادرات نفت اقلیم 
کردس��تان و درخواس��ت ع��راق ب��رای 
بایک��وت خری��د نف��ت این منطق��ه، به 
افزای��ش قیمت ه��ای نف��ت در روزهای 
گذش��ته کمک کرد، اما تص��ور نمی رود 
تح��والت اخیر ب��ه عام��ل بلندمدت در 
حمایت از قیمت ها تبدیل ش��ود. ترکیه 
پس از اینکه اقلیم کردس��تان همه پرسی 
اس��تقالل را برگزار کرد، تهدید کرد مانع 
صادرات نفت اقلیم کردستان خواهد شد 
که از خاک این کش��ور انجام می ش��ود، 
درحالی ک��ه بغ��داد خواس��تار بایک��وت 
بین المللی فروش نفت اقلیم کردس��تان 
شده است. مردم کردستان عراق به اتفاق 
آرا در همه پرسی روز دوشنبه به استقالل 
رأی داده ان��د. به گزارش ایس��نا، رئیس 
جمه��ور ترکیه تهدید کرد: صادرات نفت 
اقلیم کردس��تان را که از طریق خط لوله 
به بندر س��یهان ترکیه منتقل می ش��ود، 
مس��دود خواه��د ک��رد. حیدرالعب��ادی، 
نخس��ت وزیر عراق گفت که کش��ورهای 
خارجی نبای��د از کردس��تان عراق نفت 
خریداری کنند و اس��تدالل کرد که اگر 
فروش نفت تح��ت نظارت دولت مرکزی 

عراق انجام نشود، غیرقانونی است. عراق 
از کش��ورهای همسایه و سایر کشورهای 
جهان خواست در زمینه مبادی ورودی و 
نفت با دولت فدرال عراق همکاری کنند. 

تولید روزانه بیش از 600 هزار بشکه 
نفت 

اقلی��م کردس��تان بی��ش از ۶00 هزار 
بش��که در روز ی��ا ح��دود 15درص��د از 
کل تولی��د ع��راق، نفت تولی��د می کند. 
بح��ث برانگیزترین بخ��ش تحت کنترل 
کردستان، میادین نفتی پیرامون کرکوک 
اس��ت که کرده��ا به دنب��ال حمله گروه 
داعش و اش��غال این بخش ها توسط این 
گروه تروریس��تی، در سال 2014 کنترل 
آن را به دست گرفتند. آیهام کامل، مدیر 
بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه 
اوراس��یا در مصاحبه ب��ا بلومبرگ، گفت: 
عمده فاینانس اقلیم کردس��تان از طریق 
صادرات نفت تأمین می شود که عمده آن 
از طریق خط لوله ای ب��ه مدیترانه انجام 
می ش��ود که از ترکیه عب��ور می کند. اگر 
ترکیه ب��ه تعطیلی ص��ادرات نفت اقلیم 
کردس��تان اقدام کند، اقتصاد این منطقه 
فل��ج خواهد ش��د. تحلیلگ��ران کومرس 

بان��ک در یادداش��تی نوش��تند: اگر این 
بایکوت موفقیت آمیز باش��د، حدود 500 
هزار بشکه در روز نفت از رسیدن به بازار 
ب��از می ماند. تهدید بایک��وت و همچنین 
مس��دود ش��دن احتمالی جریان نفت از 
طری��ق ترکیه، ب��ه افزایش قاب��ل توجه 
قیمت های نفت در دو روز گذشته منجر 
ش��د. نفت برنت به باالی 5۸دالر در هر 
بش��که صعود کرد که باالترین قیمت در 

بیش از دو سال گذشته بود. 

دورنمای انرژی اقلیم کردستان
به گفته آنتونی اس��کینر، مدیر شرکت 
انگلیس��ی وریس��ک مپل کرافت، ترکیه 
می تواند خط لوله حامل نفت کردس��تان 
را مس��دود کند، اما آن��کارا از تعرفه هایی 
که برای اجازه انتقال نفت برای صادرات 
دریاف��ت می کند، س��ود می ب��رد. بغداد 
نفوذ کمت��ری دارد بنابرای��ن اگر ترکیه 
تهدیداتش را عملی نکند، رأی اس��تقالل 
ممک��ن اس��ت به دول��ت کردس��تان در 
مذاکرات با بغداد بر س��ر تقس��یم درآمد 
که همواره نس��بت به آن شکایت داشته 
و م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت��ه، اهرم��ی 
فراهم کن��د. دولت عراق س��ال ها تالش 

کرده ص��ادرات نف��ت اقلیم کردس��تان 
را متوق��ف کن��د، اما موفق نبوده اس��ت. 
براس��اس گ��زارش اویل پرای��س، دولت 
اقلیم کردس��تان همچنی��ن اخیرا برخی 
از اختالفاتی را که با ش��رکت های انرژی 
فعالیت  کننده در این منطقه داش��ت حل 
کرده اس��ت و به س��اماندهی بدهی های 
خود پرداخته و پرداخت هایی را به برخی 
شرکت های حفاری انجام داده است. غول 
نفت��ی روس نفت به تازگ��ی اعالم کرده 
قصد دارد یک میلیارد دالر در کردستان 
ب��رای احداث یک خ��ط لوله گاز طبیعی 
س��رمایه گذاری کن��د و همچنین صدها 
میلیون دالر وام به دولت اقلیم کردستان 
داده ک��ه با ف��روش آتی نف��ت پرداخت 
خواهند ش��د. توافق ه��ای اخیر دورنمای 
ان��رژی اقلیم کردس��تان را تقویت کرده 
اس��ت. مخالفت پیرامون رأی همه پرسی 
کردستان عراق به اوج خود رسیده که به 
معنای آن اس��ت که عامل حمایت کننده 
برای باال رفتن قیمت های نفت را باید در 
جای دیگری جست وجو کرد و خریداران 
نف��ت نمی توانن��د پیش بین��ی افزای��ش 
قیمت ه��ا را بر مبنای اخت��الل عرضه از 

سوی اقلیم کردستان بنا نهند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان لرس��تان با بیان اینکه محصوالت 
ف��والد مبارکه باکیفیت ت��ر و با قی���مت 
تمام ش������ده ک����مت��ر از نمونه های 
مش��ابه خارجی اس��ت، گف��ت: دولت به 
پش��توانه صنایعی همچون فوالد مبارکه 

از واردات جلوگیری کند. 
محمدرض��ا صفی خانی ک��ه به اتفاق 
هیأت همراه از ش��رکت ف��والد مبارکه 
بازدی��د می ک��رد، در پاس��خ به س��وال 
خبرنگار فوالد درخصوص اهداف بازدید 
از ش��رکت فوالد مبارکه اظهار کرد: ما 
به همراه نمایندگی مرکز خدمات فوالد 
مبارکه به این ش��رکت آمدیم تا ضمن 
عرض خداقوت به کارکنان این شرکت، 
راه های تعامل بیشتر واحدهای صنعتی 
استان لرستان با فوالد مبارکه را بررسی 
کنیم تا در نهایت س��هم استان لرستان 
را در استفاده از محصوالت این شرکت 
ارتق��ا دهیم. وی در جواب این س��وال 
که ش��رکت فوالد مبارک��ه و نقش آن 
در تولی��د ملی را چطور ارزیابی کردید، 
گفت: ظرفیت ف��والد مبارکه، مدیریت 
منس��جم و پویایی ش��رکت در همه جا 
به خوبی مش��اهده می ش��ود و می توان 
گفت یکی از پشتوانه های خوب کشور، 
فوالد مبارکه است. در ادامه وی افزود: 
با توجه به اینکه یکی از سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومت��ی تقویت زنجیره تولید 
ف��والد اس��ت و به عنوان اه��داف اصلی 
به آن توجه ش��ده، بنابراین با توجه به 
س��اختاری که در فوالد مبارکه اس��ت 
و ظرفیت های توس��عه ای ک��ه در حال 

اجراس��ت، هم در ایجاد اش��تغال و هم 
تولید می ت��وان به آن تکیه کرد. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
لرس��تان در مورد اینک��ه هم اکنون در 
استان لرستان چه میزان از محصوالت 
فوالد مبارکه اس��تفاده می ش��ود، بیان 
کرد: در ح��ال حاضر 24 واحد صنعتی 
استان لرستان از تولیدات فوالد مبارکه 
اس��تفاده می کنند و یک مرکز خدمات 
ه��م در اس��تان داری��م و ب��ا توجه به 
اینک��ه می خواهی��م زنجی��ره تولید را 
در واحده��ای صنعت��ی و به ویژه فلزی 
بیشتر حمایت و تقویت کنیم، در حال 
رایزنی با مدیران ش��رکت برای ارتقای 
س��هم اس��تان لرس��تان از محصوالت 
این ش��رکت هس��تیم. وی درخصوص 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه گفت: 
کیفیت محصوالت این ش��رکت بسیار 
عال��ی اس��ت، به گون��ه ای ک��ه رضایت 
کام��ل مصرف کننده را در پ��ی دارد. با 
توجه به توس��عه های اجراشده در فوالد 
مبارک��ه و ظرفیت این ش��رکت، باید از 
واردات جلوگیری ش��ود. در عین حال 
با توجه به اینک��ه در واحدهای کنترل 
کیفیت و تحقیق و توسعه فوالد مبارکه 
به ط��ور جدی ب��ه کیفی��ت محصوالت 
توج��ه می ش��ود و قیم��ت تمام ش��ده 
محصوالت این ش��رکت کمتر از مشابه 
خارجی اس��ت، ب��ه نظر می رس��د باید 
بی��ش از پی��ش ب��ه ارزش تولید داخل 
توج��ه ش��ود. صفی خانی یادآور ش��د: 
با توجه ب��ه اینکه روز ب��ه روز ظرفیت 
تولید و تنوع محصوالت فوالدمبارکه در 

حال افزایش اس��ت، باید حمایت جدی 
از تولی��د داخلی مدنظر ق��رار گیرد. در 
این خصوص باید با اس��تفاده از اعمال 
تعرفه ه��ا و ابزارهای مختل��ف از تولید 
داخلی حمایت شود تا هیچ گاه در هیچ 
یک از کارخانه ه��ای تولید فوالد دپوی 
محصول نداشته باشیم و همواره تقاضا 

برعرضه پیشی داشته باشد.
 

راه دستیابی به تولید 7.5 میلیون 
تن فوالد مذاب در فوالد مبارکه 

هموار شد
با پایان یافتن انجام اصالحات اساس��ی 
روی کوره های 3 و 4 واحد فوالدس��ازی 
فوالد مبارکه، مس��یر دس��تیابی به تولید 
7.5 میلی��ون ت��ن فوالد م��ذاب و تولید 
7.2 میلی��ون ت��ن اس��لب در کوره های 
ق��وس الکتریکی و ریخته گری مداوم این 
شرکت هموار شد. این خبر را محمدعلی 
توحیدی، مدیر تولید فوالد شرکت فوالد 
مبارک��ه داد و در ای��ن خص��وص گفت: 
ناحیه فوالدسازی با توجه به اهداف عالی 
سازمان، در جهت افزایش تولید و ایمنی 
و همچنین پاسخگویی بیشتر به نیازهای 
مش��تریان، عملیات یکسان سازی بدنه و 
س��قف کوره های 3 تا ۶ با س��ایر کوره ها 
را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داد. وی با 
بیان اینکه این کار با انجام اقدامات الزم 
روی کوره ش��ماره 3 و از اواس��ط تیرماه 
9۶ شروع شد، افزود: در گام بعدی، انجام 
اصالح��ات الزم روی کوره ش��ماره 4 در 
اوایل مردادماه با موفقیت و دقیقا مطابق 
برنامه زمانبندی و اولویت تهیه شده و با 

کمترین توقف اضطراری پس از استارت 
ب��ه انج��ام رس��ید. در همی��ن خصوص، 
غالمرضا سلیمی، رئیس کوره های قوس 
الکتریک��ی فوالد مبارکه نی��ز با تأکید بر 
اینک��ه نظ��ارت کل این پ��روژه بر عهده 
مدیریت و کارشناسان ناحیه فوالدسازی 
ب��ود، گفت: با انج��ام این پ��روژه، عالوه 
ب��ر کاه��ش توقف��ات و کم ش��دن زمان 
آماده سازی بدنه کوره ها، مزایای دیگری 
از قبی��ل بهب��ود کیفی��ت ف��والد مذاب 
تحویل��ی به خط��وط بعدی، پیش��گیری 
از تداخ��ل امور و کاهش مصارف نس��وز، 
کاهش آس��یب به پانل های آبگرد بدنه و 
بهبود در مصارف عمده کوره، نظیر انرژی 
و الکترود نیز به دست آمد. وی با تأکید بر 
اینک��ه این فعالیت در آینده نزدیک روی 
کوره های 5 و ۶ فوالدسازی نیز عملیاتی 
خواهد ش��د، افزود: به یاری خداوند و با 
همکاری مدیریت و کارکنان فوالد، طبق 
برنامه زمانبندی شده در سال 97 شاهد 
تولی��د 7.5 میلیون تن ف��والد مذاب در 
کوره های ق��وس الکتریکی فوالد مبارکه 
خواهی��م ب��ود. توحی��دی در خاتم��ه از 
حمایت های مدیریت عالی سازمان جهت 
تس��ریع در انجام این پروژه ارزش��مند و 
همچنین از واحدهای مهندسی کارخانه، 
تعمی��رگاه مرک��زی،  قرارداده��ا،  ام��ور 
تعمیرات مرکزی و همچنین مسئوالن و 
کارشناسان و کارکنان فوالدسازی شامل 
تولید و تعمی��رات کوره ها، خدمات فنی 
فوالدس��ازی و همچنین پیمانکارانی که 
در به ثمر رس��یدن این پ��روژه همکاری 

داشتند، تشکر و قدردانی کرد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان: 

دولت به پشتوانه صنایعی همچون فوالد مبارکه از واردات جلوگیری کند

نفت برنت به باالترین قیمت خود در 2سال گذشته رسید

آیا همه پرسی کردستان عراق به افزایش مستمر قیمت نفت منجر می شود؟ 

حمل و نقل ریلی

مسکن

یادداشت

صنعت

نفت

 نگاه مشتاقانه جهانی به ایران
پس از برجام

پ��س از برجام، نگاه جهانی  ب��ه ایران و همکاری های 
مش��ترک و حضور در بازار ایران مش��تاقانه است. امروز 
ش��اهد خیل عظیم کش��ورها، بانک ها و سرمایه گذاران 
مختل��ف جهان برای اعطای خط��وط اعتباری به ایران 
و س��رمایه گذاری در زیربخش ه��ای مختلف��ی  که در 
ایران وجود دارد هس��تیم. ما در ایران، با توجه به اینکه 
ان��رژی ارزان، نی��روی کار ارزان و م��واد اولیه مورد نیاز 
صنای��ع وجود دارد، نیاز به ن��وآوری و تکنولوژی و نیاز 
به سرمایه گذاری که با همکاری مشترک می تواند شکل 
بگیرد، داریم. ایران در هاب منطقه ای از نظر ترانزیت و 
انتقال کاال به کشورهای همسایه قرار دارد. در بخش های 
مربوط به همکاری های حمل و نقل ریلی هم با توجه به 
برنامه های توس��عه که در بحث توسعه حمل و نقل ریلی 
وج��ود دارد، ایران خواهان وصل ش��دن به حمل و نقل 
ریلی کشورهای مختلف است و زمینه همکاری در این 
موض��وع وجود دارد. بخش دیگ��ری که ما عالقه مندیم 
و دولت محترم هم در این راس��تا در تالش اس��ت تا به 
نوعی از آلودگی هوا جلوگیری ش��ود، بحث انرژی های 
تجدید پذیر اس��ت. ایران در حال حاضر 2هزار میلیارد 
دالر پروژه های س��رمایه گذاری نوشته شده و آماده دارد 
و در بخش های مختلف این اس��تعداد وج��ود دارد که 

سرمایه گذاری خارجی در این پروژه ها صورت گیرد. 
منبع: ایرنا

ارزش صادرات صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشتی به 2.9 میلیارد 

دالر رسید
مدیر کل صنای��ع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت 
صنع��ت،  مع��دن و تجارت گف��ت برنام��ه صادراتی این 
بخش در س��ال 1395 از نظر ارزش��ی ح��دود 3 میلیارد 
دالر پیش بینی ش��ده بود که ارزش صادرات محقق شده 
2.95۸میلیارد دالر بوده است. به گزارش »فرصت امروز« 
از رواب��ط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی 
صادق��ی نیارکی با اش��اره به صادرات این دس��ته کاالیی 
گفت: در این زمینه صنایع غذایی حدود 13درصد، صنایع 
دارویی حدود 31 درصد و صنایع آرایش��ی و بهداش��تی 
حدود ۸درصد در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد 
صادراتی داشته  اند. به گفته وی، صنایع غذایی با صادرات 
حدود 2.5 میلیارد دالر و س��هم حدود ۸5.5درصدی در 
رتبه اول، صنایع آرایشی و بهداشتی با صادرات حدود 242 
میلیون دالر و سهم حدود ۸ درصد در رتبه دوم و صنایع 
دارویی با صادرات حدود 192 میلیون دالر و سهم حدود 
۶.5درصد رتبه س��وم از نظر ارزش صادرات این بخش را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین سهم صادرات بخش 
صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی کشور در سال 1395 
از کل ارزش صادرات غیرنفتی کش��ور )بدون احتس��اب 
میعان��ات گازی( حدود ۸درص��د و از کل ارزش صادرات 
کاالیی کشور حدود 14.۶درصد برآورد شده است. صادقی 
نیارکی با برشمردن کشورهای هدف صادراتی این صنایع 
افزود: از نظر ارزش��ی به حدود 20 کشور جهان، بیش از 
10 میلیون دالر صادرات داش��ته ایم و کشورهای عراق و 
افغانستان بیشترین س��هم صادراتی را به خود اختصاص 
داده اند. مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت 
صنع��ت،  معدن و تجارت از رش��د 15درص��دی صادرات 
کاالهای نهایی بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی 
کش��ور از لحاظ ارزشی در سال گذشته خبر داد و اضافه 
کرد: باتوجه به ارزش افزوده باالتر کاالهای نهایی نسبت 
به کاالهای واسطه ای، این میزان رشد از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. گفتنی است سهم صادرات کاالهای نهایی 
بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کشور در سال 95 
نسبت به سال 94، حدود ۸2درصد و کاالهای واسطه ای 

حدود 1۸ درصد بوده است. 

رشد 100درصدی صادرات نفت 
ایران به دهلی

س��فیر هند در ایران از رش��د 100درص��دی صادرات 
نف��ت ایران به هند خبر داد و گف��ت که اعتباری معادل 
550 میلیون دالر از س��وی هند برای ایران گشایش شد. 
سوراب کومار در گفت وگو با مهر، در خصوص اعطای خط 
اعتباری از محل فروش نفت ایران به هند گفت: در حال 
حاضر، دو خط اعتباری توس��ط هند در پروژه های ایران 
عملیاتی شده که یک خط اعتباری 400 میلیون دالری 
در پ��روژه اح��داث خط آهن هند به ای��ران وجود دارد و 
خط اعتباری دیگر نیز ش��امل پروژه 150 میلیون دالری 
بندر چابهار اس��ت که در مجم��وع 550 میلیون دالر را 
دربرمی گیرد. وی در خصوص افزایش صادرات نفت ایران 
به هند نیز گفت: البته پاسخ به این سوال را به دلیل نوسان 
نرخ ارز، نمی توان با احتساب دالر داد، اما در سال گذشته 
میالدی 27 میلیون متریک نفت از ایران خریداری کردیم 
که این رقم برای سال 2015 میالدی 13 میلیون متریک 
ثبت شده اس��ت؛ بنابراین صادرات نفت ایران به هند در 
سال گذشته میالدی، تقریبا 100 درصد افزایش را نشان 
می دهد که بخشی از آن به دلیل برجام و بخش دیگری از 

آن به استراتژی ذخیره نفت هند برمی گردد. 

محمدرضا کرباسی
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران



برخ��ی  قیم��ت روی  برچس��ب  لغ��و 
گروه ه��ای کاالی��ی، یکی از دس��تورات 
مثب��ت نعم��ت زاده وزیر پیش��ین وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در خصوص 
رقابتی ش��دن ب��ازار مصرفی ب��ود، زیرا 
در ش��رایط کنون��ی در هیچ فروش��گاه و 
مغازه ای چی��زی به عن��وان رقابت وجود 

ندارد. 
ب��ه گ��زارش آن��ا، زمزمه ه��ای حذف 
قیمت گ��ذاری ب��ر کاال، از زم��ان جنگ 
تحمیلی آغاز ش��د، اما این کار به واسطه 
جن��گ تحمیلی و ل��زوم کنترل قیمت ها 
و نظارت ه��ای دقیق ب��رای جلوگیری از 
آش��فتگی بازار به دلیل شرایط اضطراری 
جنگی در آن برهه از زمان انجام نشد. اما 
پایان جنگ، پایان قیمت گذاری دستوری 
در ای��ران نبود و این س��ریال تا به امروز 
ادامه دارد. این قیمت گذاری در شرایطی 
ادامه پی��دا کرد که اغل��ب کارخانه های 
تولی��دی، پس از پی��روزی انقالب، دیگر 
تح��ت مدیریت بخش خصوص��ی فعالیت 
نمی کردن��د و ب��ه زی��ر بلی��ت مدیریت 
دولتی رفت��ه بودند، بنابرای��ن تبعیت از 
ای��ن قانون ب��رای آنها حکم نان ش��ب را 
داشت و البته عدم تمکین از این دستور 
توس��ط کارخانه های غیردولتی، ش��رایط 
بدت��ری برای تعداد مح��دودی از فعاالن 
بخش خصوصی به جامانده از گذشته رقم 

می زد. 
در این ش��رایط و با س��خت تر ش��دن 
فعالی��ت بخش خصوص��ی و همچنین با 
اج��رای اصل 44 قانون اساس��ی با هدف 
قدرت بخش��ی به این بخ��ش در اقتصاد، 
نظام قیمت گذاری  دس��توری دولت پس 
از چندین سال اجرا، به فکر تغییر شرایط 

افتاد. 
ام��ا نکته مهم آن اس��ت ک��ه با وجود 
تأکید بر تغییر شرایط برای ایجاد فضای 
رقابت��ی در اقتص��اد به منظ��ور فعالیت 
بخش خصوص��ی در برخی م��وارد کار از 
کار گذش��ته و برای اعمال این تغییرات 
دیگر دیر بود زیرا بس��یاری از کارخانه ها 
در ش��رایط غیررقابتی مجب��ور به تولید 
ب��ا قیمت مصوبی ش��دند ک��ه نتیجه آن 
ب��ه تعطیلی کش��اندن خط��وط تولید و 

سرانجام کل کارخانه بود. 
ب��ا این حال برای حف��ظ قدرت رقابت 
و ت��الش برای حفظ واحده��ای تولیدی 
 فع��ال در اواخ��ر مردادم��اه، محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دولت یازدهم مصوب��ه ای را به واحدهای 
مختلف اقتصادی ابالغ کرد که براس��اس 
آن، تولیدکنن��دگان بای��د قیمت گذاری 
کاال را حذف کنند. طبق این مصوبه، در 
برخی گروه های کاالیی تولیدکننده روی 
کاالی خود قیم��ت نمی گذارد و این کار 
را به توزیع کننده نهایی واگذار می کنند. 
نعمت زاده در حالی این مصوبه را ابالغ 
کرد که این نخستین بار نبود بحث حذف 
برچسب قیمت از کاال توسط تولید کننده 
مط��رح می ش��ود. پی��ش از ای��ن نی��ز 
هم��واره طرح این موضوع با س��روصدای 
مخالفان زی��ادی همراه ب��ود؛ مخالفانی 
که مدع��ی بودند انتقال نصب برچس��ب 
از تولیدکنن��دگان به توزیع کنندگانی که 
تعداد آنها ده ها برابر تولیدکنندگان است 
س��بب ایجاد تورم، گران فروشی و کاهش 
نظارت ها در نهایت عدم امکان برخورد با 

خاطیان می شود. 
البته این طرح موافقانی را نیز دارد. در 
مقاب��ل مخالفان حذف برچس��ب قیمت، 
تعدادی از کارشناس��ان معتقدند که این 
کار س��بب انگی��زه در تولیدکنن��دگان و 
ایجاد رقاب��ت در بازار می ش��ود، اقدامی 
که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا 

است. 
با این حال طرح حذف برچسب قیمت 
توسط تولیدکنندگان مخالفان قدرتمند و 
جدی دارد که در صف اول آن نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی ایس��تاده اند که 
می توانند بر دول��ت و وزارتخانه های تابع 

آن، تأثیرگذار باش��ند، چند نمونه از نوع 
ن��گاه و نگ��رش نماین��دگان مجلس در 
مواجهه با این طرح که در دیگر سایت ها 

منتشرشده به شرح زیر است: 
طبق گفته حمیدرض��ا فوالدگر رئیس 
کمیس��یون ویژه تولید مل��ی و نظارت بر 
اج��رای اص��ل 44 قانون اساس��ی، درج 
قیمت روی بس��ته بندی کاالها در بیشتر 
کشورها رعایت می شود. تولیدکنندگان با 
درج قیم��ت روی محصوالت، در برابر آن 
به مش��تریان خود پاسخگو خواهند بود و 
ای��ن موضوع از دالی��ل درج قیمت روی 

کاال در کشورهای مختلف دنیا است. 
نادر قاضی پور، س��خنگوی کمیس��یون 
وی��ژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
44 قانون اساس��ی، نیز معتقد اس��ت که 
ساالنه میلیاردها تومان پول برای نظارت 
در کش��ور هزین��ه می ش��ود، بنابراین با 
ح��ذف قیم��ت از روی کاال این س��وال 
پی��ش می آید ک��ه تعزی��رات حکومتی و 
سازمان بازرسی بر چه مبنایی می توانند 
مس��ئولیت خود را انجام داده و تش��کیل 

پرونده دهند. 
همچنین عبداهلل رضیان، دیگر نماینده 
مردم در مجلس و عضو کمیسیون صنایع 
تأکید می کند که نمی توان قیمت را روی 
تمامی محصوالت حذف کرد، زیرا برخی 
از کااله��ا مص��رف عام داش��ته یا قش��ر 
آس��یب پذیر جامع��ه مصرف کننده عمده 
آن به ش��مار می رون��د. بنابراین باید فضا 
و ش��رایطی تعریف شود که موجب ایجاد 
ش��رایط سخت برای این قش��ر از جامعه 

نشود. 
علی  اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس، نی��ز حذف برچس��ب نرخ روی 
کاالهای غذایی را به ضرر مردم دانسته و 
معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ 
مواد غذای��ی در بازار باید حداقل یک نرخ 
پایه تعیین شود که دستگاه های نظارتی 
بتوانن��د ب��ا نظ��ارت ویژه ن��رخ کاالهای 

غذایی را در بازار کنترل کنند. 
عضو  ش��اهرودی،  سیدحسن حسینی 
اقتص��ادی  هی��أت رئیس��ه کمیس��یون 
مجلس، معتقد است عده ای فروشگاه های 
بزرگ و بازار کس��ب وکار را با چند بقالی 
س��نتی زمان قدی��م اش��تباه گرفته اند، 
چراک��ه مصرف کننده در فروش��گاه های 
ب��زرگ که ش��خصی پاس��خگوی قیمت 
نیست نمی تواند قیمت کاالها را مقایسه 
و متناسب باقدرت خرید خود اجناس را 

خریداری کند. 
عضو  محم��د حس��ن نژاد،  همچنی��ن 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی معتقد اس��ت حذف برچس��ب 
قیم��ت کاال ها، دس��ت فروش��نده را باز 

می گذارد تا هر قیمتی دلش خواس��ت به 
مصرف کننده تحمیل کند.

اظه��ارات نماین��دگان مجلس نش��ان 
می ده��د که کف��ه مخالفت ه��ا به حذف 

برچسب قیمتی سنگینی می کند. 
به گفت��ه تعدادی از کارشناس��ان این 
مخالفت ها در حالی مطرح می ش��ود که 
براس��اس تصمیم  گیری وزارت صمت در 
دول��ت یازده��م ابتدا گروه ه��ای کاالیی 
مانند بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت؛ 
چیپس، اس��نک و س��ایر تنق��الت، مواد 
سلولوزی مانند دس��تمال، حوله کاغذی 
و... ازاین پ��س در ب��ازار از قیمت گذاری 
دولتی منع می ش��دند و عرض��ه و تقاضا 
در ب��ازار، قیمت این کاالها را مش��خص 
می کرد، بنابراین نگرانی از فشار به اقشار 
ضعیف جامعه حداقل در مرحله نخس��ت 

اجرای این طرح وجود ندارد. 
نکته دیگر این اس��ت ک��ه در مکانیزم 
جدید قیمت گ��ذاری، حلق��ه نظارت در 
این طرح به فراموشی سپرده نشده، زیرا 
کارخانه های متش��کل از این س��ه گروه 
کاالیی بای��د قیمت تمام ش��ده کاالهای 
خ��ود را براس��اس بازار رقابتی به ش��کل 
کام��ال کانالیزه و بدون حضور واس��طه و 
با »صدور فاکتور«، در اختیار شرکت های 
توزیع کننده قرار دهند تا این ش��رکت ها 
طب��ق همان فاکتور ارائه ش��ده از س��وی 

کارخان��ه و لح��اظ کردن ضریب س��ود 
خرده فروش��ی که توس��ط هی��أت عالی 
نظ��ارت تعیین ش��ده، قیمت ه��ای اصلی 
را برای عرضه به مش��تریان اعالم کنند؛ 
ضریب س��ود خرده فروشی نیز بستگی به 
گروه های کاالیی داش��ته ک��ه از 10 الی 

15درصد در نظر گرفته شده است. 
از س��وی دیگ��ر نظ��ام قیمت گ��ذاری 
در ایران، نظامی شکس��ت خورده اس��ت، 
زی��را فعالیت های دس��توری هیچ گاه در 
اقتص��ادی که مردم ح��ق انتخاب دارند، 
ب��ه ثمره نخواهد نشس��ت، مردم بهترین 

بازرس و ناظر در بازار هستند. 
به طور مثال اگر در یک فروشگاه بزرگ 
چن��د نوع دس��تمال کاغذی ک��ه در یک 
س��طح کیفی، اما ب��ا قیمت های متفاوت 
وجود داش��ته باشد، مردم طبیعتا کاالیی 
را ک��ه قیم��ت ارزان تری داش��ته باش��د 
انتخ��اب می کنن��د. در این ش��رایط اگر 
غیررقابتی  قیم��ت  متوجه  کارخانه داری 
خود شود، نسبت به اصالح سریع قیمت 
خ��ود اقدام ک��رده و ش��اید توزیع کننده 
کاالی خ��ود را نیز تغییر دهد، زیرا جلب 
رضایت و داش��تن ب��ازار بزرگ ت��ر برای 

تولیدکنندگان اهمیت بیشتری دارد. 
فروش��گاه ها  از  بس��یاری  ام��روزه 
»فروش��گاه های متوس��ط خرده فروش��ی 
نظیر افق ک��وروش، هفت، جانبو، امیران 
و... « با درک موضوع مارجین »حاش��یه 
سود« باال در قیمت تمام شده کاالها، در 
راستای مش��تری مداری و جذب مشتری 
جدید گام برداشته و تخفیف های باالیی 
را روی کاالهای عرضه ش��ده در فروشگاه 
خود لح��اظ می کنند که متأس��فانه این 
تف��اوت و تنوع تخفی��ف روی قیمت یک 
کاال، ناش��ی از همان ضعف قیمت گذاری 
در نظ��ام ف��روش کاال در ب��ازار کش��ور 
اس��ت، ام��ا در عکس این قضی��ه، برخی 
از فروش��گاه ها نی��ز تا ری��ال آخر قیمت 
درج ش��ده روی کاال را از مش��تریان خود 
دریافت می کنن��د، بنابراین حق انتخاب 
و خری��د را بای��د به مش��تری داد تا برند 

دلخواه مصرفی خود را انتخاب کند. 
از س��وی دیگ��ر مس��ئوالن منتقد به 
ای��ن ط��رح باید در نظر داش��ته باش��ند 
که بس��یاری از کاالها در فروش��گاه ها با 
تخفیف ه��ای 30 ت��ا 60درص��دی برای 
مش��تریان حساب می ش��ود و مسئوالن 
وزارت صمت نیز با درک این موضوع که 
هیچ کاالیی آن قدر مارجین س��ود واقعی 
ن��دارد که تخفی��ف 30درص��دی بر آن 
اعمال شود، به سمت حذف قیمت گذاری 
از سوی کارخانه و انتقال قیمت گذاری به 

شبکه توزیع حرکت کرده است. 

آزادسازی قیمت ها به معنی حذف قیمت نیست

حذف برچسب قیمت کاال؛ تهدید یا فرصت؟  افزایش سقف برداشت از خودپرداز در 
۳ استان کرمانشاه، ایالم و خوزستان

خدمات بانکی برای زائران اربعین
دبی��رکل بان��ک مرکزی با اش��اره ب��ه توانمندی 
بی نظی��ر ش��بکه بانک��ی کش��ور در ارائ��ه خدمات 
بانک��داری الکترونیک در س��طح منطقه، از آمادگی 
کامل بانک های کش��ور برای خدمت رسانی به زائران 

اربعین حسینی در سال جاری خبر داد. 
به گزارش »فرصت امروز«، س��ید محمود احمدی 
در نشس��ت هماهنگ��ی با ش��بکه بانکی ب��ه منظور 
بررسی راهکارهای گس��ترش کمیت و کیفیت ارائه 
خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی که با حضور 
نمایندگان کمیته زیرس��اخت ستاد اربعین حسینی 
و س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات برگزار شد، گفت: 
برنامه ری��زی الزم برای نصب، راهب��ری و نگهداری 
امکانات پرداخت الکترونیک اعم از خودپرداز، پایانه 
فروش، کیوسک و نظایر آن در نقاط مرزی خسروی، 
مهران، ش��لمچه و چزابه؛ برقراری کشیک فعال در 
ش��عب و باجه های اس��تان های ایالم، کرمانش��اه و 
خوزستان؛ انجام عملیات منظم پول رسانی، خدمات 
مالی و پرداخت در اس��تان های مذکور انجام ش��ده 

است. 
عضو هیأت عام��ل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه 
هیچ مش��کلی در تامی��ن وجه نقد الزم م��ورد نیاز 
زائران در ایام مراس��م اربعین حسینی وجود ندارد، 
ادامه داد: تالش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو 

در اختیار کلیه زائرین قرار داده شود. 
مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این 
نشس��ت با بیان اینکه زیرس��اخت ها و امکانات فنی 
الزم ب��رای ارائه خدم��ات بانک��داری الکترونیک در 
مناطق مرزی وجود دارد، از افزایش س��قف برداشت 
نقدی از دس��تگاه های خودپرداز ت��ا مبلغ 5میلیون 

ریال در اس��تان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان که 
تردد زائران اربعین در آنها انجام می شود، خبر داد. 

حکیمی در این خصوص گف��ت: همانند برخی از 
مواقع خاص مانند ایام نوروز، به منظور افزایش رفاه 
زائران گرامی، در ایام مراسم اربعین حسینی بانک ها 
صرفا در اس��تان های یاد شده که تردد زائران از آنجا 
انجام می شود، مجاز هستند نسبت به تنظیم منوی 
برداشت وجه تا مبلغ 5میلیون ریال به صورت درون 

بانکی اقدام کنند. 
در ادام��ه این نشس��ت نمایندگان ش��بکه بانکی 
با اش��اره به تجربیات سال های گذش��ته، به تشریح 
اقدامات انجام ش��ده به منظور ارتقای خدمت رسانی 
ش��بانه روزی به زائران اربعین حسینی پرداختند و 
با توجه به پیش بینی افزایش تعداد زائرین در س��ال 
جاری، در خصوص فراه��م بودن کلیه امکانات الزم 
برای حصول آس��ایش زائران اربعین حس��ینی ابزار 

اطمینان کردند. 

تامین ارز مسافری برای زائران 
اربعین

در حالی کمتر از یک م��اه دیگر زائران اربعین به 
کشور عراق سفر خواهند کرد که در راستای تسهیل 
اس��تفاده از خدمات بانکی برنامه ریزی هایی از سوی 
بان��ک مرکزی صورت گرفته ک��ه بانک ها موظف به 
انجام آن ش��دند. به گزارش ایس��نا، بر این اساس 
هماهنگی های انجام ش��ده تا ش��بکه بانکی بتواند 
خدمات��ی با کیفی��ت به زائران اربعی��ن ارائه کند، 
برنامه ریزی هایی ب��رای نصب، راهبری و نگهداری 
امکان��ات پرداخ��ت الکترونیک اع��م از خودپرداز، 
پایانه فروش، کیوسک و نظایر آن در مناطق مرزی 
خس��روی، مهران، ش��لمچه و چزابه انجام ش��ده 
اس��ت. همچنین برقراری کشیک فعال در شعب و 
باجه های اس��تان های ایالم، کرمانشاه و خوزستان 
و انجام عملیات منظم پول رس��انی، خدمات مالی 
و پرداخ��ت در این اس��تان ها در دس��تور کار قرار 

گرفته است. 
بر این اس��اس، یکی از برنامه هایی که برای زائران 
اربعین اجرایی خواهد شد، تأمین ارز مسافری برای 
آنهاس��ت آن هم در ش��رایطی که از ۲0 شهریورماه 
به طور کلی ارز مس��افرتی که با ن��رخ مبادله ای ارائه 
می شد، از مجموعه مقررات ارزی حذف شده است. 
بنابراین حدود ۲00 دالر ارز مبادله ای که در حال 
حاضر با قیمت حدود 33۷0 تومان عرضه می ش��ود، 
در اختیار مس��افران اربعین قرار خواهد گرفت. البته 
بان��ک مرکزی اعالم ک��رده بود که در نظ��ر دارد تا 
بتوان��د پرداخت ارز ب��رای زائ��ران را در قالب دینار 
انج��ام دهد که تاکن��ون اعالمی مبنی ب��ر نهایی و 
اجرایی ش��دن این سیاست از س��وی بانک مرکزی 
وجود نداش��ته اس��ت. زائرانی ک��ه از راه های هوایی 
و زمین��ی در گردهمای��ی اربعین ش��رکت می کنند 
می توانن��د حداکث��ر ۲00دالر آمری��کا را با گذرنامه 
معتبر و بلیت مسافری از طریق بانک های ملی، ملت 

و سامان تهیه کنند. 

آگهی دعوت
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شناسه ملی 140039056۷۷ جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و در ساعت 9 
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خبرنــامه

همایش سراسری مدیران و رئیسان 
شعبه های بانک پاسارگاد برگزار شد

همای��ش سراس��ری مدی��ران، رئیس��ان و معاونان 
شعبه های بانک پاس��ارگاد با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیأت مدیره، هیأت عامل، سرپرستان مناطق، رئیسان و 
معاونان شعبه ها و مدیران واحدهای ستادی برگزار شد. 

به گ��زارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، در این 
همای��ش که در س��الن  همایش های دانش��گاه خاتم 
برگزار ش��د، در خصوص موفقیت های بانک پاسارگاد 
در س��ال 1395 و 6 ماهه اول س��ال 1396، تحقق 
اهداف، مشتری مداری و حضور موفق در صحنه های 
بین المللی توضیح داده ش��د. همچنین اهداف تعیین 
ش��ده و برنامه های آتی این بانک برای حفظ پیشرو 
ب��ودن در صنع��ت بانک��داری و ارتقا بی��ش از پیش 

تشریح شد. 
براس��اس این خبر، در این همایش بر لزوم رعایت 
کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات بانک مرکزی، 
همانن��د گذش��ته تأکید مج��دد ش��د. همچنین در 
خص��وص اهمیت مش��تری مداری و ایج��اد محیطی 
امن ب��رای مش��تریان به عنوان یک��ی از ویژگی های 
مهم و اساسی بانک پاسارگاد توضیح داده شد. چراکه 
بی ش��ک مشتریان ترجیح می دهند با خیالی آسوده، 

در بانکی امن و مطمئن سپرده گذاری کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.908دالر آمریکا

4.۷06یورو اروپا

5.۲5۷پوند انگلیس

1.08۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۲3.900مثقال طال

1۲0.951هر گرم طالی 18 عیار

1.۲1۲.000سکه بهار آزادی

1.۲44.100سکه طرح جدید

646.000نیم سکه

366.000ربع سکه

۲48.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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نماگر ب��ورس اوراق بهادار تهران در ادامه 
نخستین رش��د پاییزی خود، در آخرین روز 
کاری هفته توانس��ت رش��د 190 واحدی را 
رقم بزند و به س��طح 85هزار و 819واحدی 
برس��د. در معامالت روز چهارش��نبه توسعه 
معادن و فلزات، آس��ان پرداخت پرش��ین و 
معدنی و صنعتی گل گهر به ترتیب 50، ۳1 
و ۳0 واحد تأثیر مثبت بر دماسنج بازار سهام 
بیشترین نقش افزاینده را روی شاخص کل 
داش��تند. در طرف مقابل معدنی و صنعتی 
چادرمل��و، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
و مل��ی صنای��ع مس ای��ران س��عی کردند 
شاخص کل را به سمت پایین هدایت کنند. 
آیفک��س نیز 0.۷ واحد رش��د کرد و به رقم 
9۶1رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران 
به رقم 119میلیارد تومان بالغ ش��د و حجم 
معامالت عدد 58۲میلیون س��هم را تجربه 
کرد. از جمله نمادهای تأثیرگذار در نوسانات 
آیفکس فوالد هرمزگان جنوب، پتروشیمی 

مارون و صنایع ذوب آهن اصفهان بود. 
بازار سهام زیر سایه معامالت 

حقوقی ها
بورس تهران در حالی زیر سایه معامالت 
درون گروهی حقوقی ها شاهد پیشرو شدن 
گروه معدنی ه��ا هم زمان با تقویت تقاضا از 
س��وی معامله گران حقوقی ب��ود که تداوم 
حجم خرید سهام باعث شد تا شرکت های 

حاض��ر در بازار اول ب��ورس نیز مورد توجه 
خری��داران قرار گیرند. در گ��روه اطالعات 
و ارتباط��ات ام��ا هم زمان با ت��داوم عرضه 
تدریجی تنها حقوقی این سهم، جمع آوری 
سهام از سوی معامله گران حقیقی هم زمان 
با ت��الش صندوق ذخی��ره فرهنگیان برای 
جمع آوری این س��هم از بازار به تداوم صف 
خری��د پایدار آن انجامی��د. در گروه فلزات 
اساسی نیز حمایت سهامدار حقوقی به رغم 
افزایش عرضه از سوی معامله گران حقیقی 
به متعادل ش��دن قیمت »فوالد« در دامنه 
نوس��ان مثبت قیمتی منتهی ش��د. در این 
گ��روه آلومتک ب��ا اقبال خری��داران اغلب 
حقیق��ی روبه رو ب��ود. در گ��روه معدنی ها 
اما برخی تک س��هم های همزمان با تداوم 
معامالت درون گروهی، همس��و با حمایت 
خری��دار حقوقی توانس��تند در میانه دامنه 
نوس��ان مثبت قیمتی دیده ش��وند. این در 
حالی بود که سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات به عنوان اصلی ترین هلدینگ شرکت  
سنگ آهنی با وجود معامالت درون گروهی 
و افزایش عرضه در این سهم با صف خرید 
پایدار حدود ۳0میلیون سهمی و در سقف 
کامل قیمتی به کار خود پایان داد. آخرین 
روز معامالتی هفته بازار س��هام به نس��بت 
پرحجم بود که زیر سایه معامالت حقوقی ها 
همچنان ش��اهد تحرک نوس��ان گیرها در 
تک س��هم های کوچک برخوردار از س��هام 

شناوری پایین در بازار دوم بود. 

با گروه های بازار سهام
روز چهارشنبه در گروه فرآورده های نفتی 
۲۴میلیون سهم به ارزش بیش از 8میلیارد 
تومان در ۲ هزار و 9۳۳ نوبت دادوستد شد. 
در این گروه قیمت نهایی س��هم ها نوس��ان 
چندانی نداش��ت و کمتر از ی��ک درصد به 
س��مت باال یا پایین نوس��ان ک��رد. در اکثر 
نماده��ای گ��روه محصوالت ش��یمیایی نیز 
نوس��ان قیمت پایانی س��هم عموما به یک 
درصد نمی رس��ید. در این گروه 15میلیون 
س��هم به ارزش نزدیک ب��ه 5میلیارد تومان 
م��ورد دادوس��تد قرار گرف��ت. همچنین در 
گروه قند و ش��کر 11میلیون سهم با قیمت 
مجموعا بیش از س��ه میلیارد و 500میلیون 
تومان در 189۴ نوبت مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. در ای��ن گ��روه اکثر نماده��ا روند 
کاهش��ی در قیمت پایان��ی را تجربه کردند. 
ارزش معامالت بورس تهران نیز رشد داشت 
و به رقم ۳0۴میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معامالت ع��دد 81۶میلیون س��هم و اوراق 
مال��ی را تجربه کرد. تعداد معامالت نیز رقم 

۶5هزار و 1۲۳نوبت را تجربه کرد. 

معامالت درون گروهی زیر ذره بین
در آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه و در 
ب��ازار دوم بورس ته��ران که ب��ه معامالت 
اختصاص  درون گروهی س��هامداران عمده 
دارد، 1۴میلیون س��هم سرمایه گذاری آتیه 
دماوند به ارزش کمتر از ۳.5 میلیارد تومان 

بازارگردانی ش��د. همچنین در پتروشیمی 
پردیس بیش از 10 میلیون س��هم به ارزش 
کمتر از ۶.5 میلیارد تومان بازارگردانی شد. 
در فرآورده های نسوز آذر بیش از 11میلیون 
س��هم ب��ه ارزش کمتر از ۳میلی��ارد تومان 
کد به کد ش��د و فوالد مبارکه اصفهان نیز 
ش��اهد کد به کد ش��دن 10میلیون س��هم 
به ارزش کمتر از ۲میلیارد تومان از س��وی 
س��هامدار عمده خ��ود ب��ود. در عین حال 
10میلیون س��هم ریل س��یر کوثر به ارزش 
۳میلیارد تومان به کدهای انتقالی سهامدار 
عمده انتقال یافت. معدنی صنعتی گل گهر 
نیز ش��اهد کد به کد ش��دن اندکی بیش از 
۷میلیون س��هم به ارزش کمتر از ۲میلیارد 
تومان بود. ۶میلیون س��هم توسعه معادن و 
فلزات به ارزش کمتر از یک میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی میان س��هامداران عمده 
همراه شد و در تجارت الکترونیک پارسیان 
نیز 5میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 1.5 
میلیارد تومان کد به کد ش��د. در عین حال 
۴میلیون س��هم آس��ان پرداخت پرشین به 
ارزش بی��ش از 5میلی��ارد تومان کد به کد 
ش��د. بیش از ۳میلیون س��هم پتروشیمی 
زاگرس نیز ب��ه ارزش ۶.5 میلی��ارد تومان 

بازارگردانی شد. 
در بازار معامالت بلوکی سهام نیز ۳۷۴.5 
میلیون حق تقدم خرید سهام بانک حکمت 
ایرانی��ان به ارزش بی��ش از ۲میلیارد تومان 

روی صفر تابلو کد به کد شد. 

حضور پررنگ حقوقی ها در معامالت بازار سهام

بورس تهران با سبزپوشی به تعطیالت رفت

صندوق های ب��ا درآمد ثابت، می توانند 
به بخش��ی از بازار دارایی ک��ه تمایل به 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه و صنعت 
دارند و نیازمند کنترل باالتری بر ریسک 
س��رمایه گذاری هستند، پاس��خ دهند. با 
توجه به تصویب قانون توس��عه ابزارهای 
مالی جدید در سال 1۳88 که به منظور 
تسهیل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی برای حرکت اقتص��اد از دولتی 
ب��ه خصوصی ش��کل گرف��ت، صندوق ها 
به عنوان ابزار مالی جدید به بازار سرمایه 
در ایران معرفی شدند تا بتوان در هر دو 
س��وی حاکمیتی و اجتماع منافع بازار را 
تأمین کرد. گردش پول و س��رمایه نقش 
بدیهی و بسزایی در رشد و توسعه صنایع 
مختلف و ایجاد اش��تغال در جامعه دارد. 
با توج��ه به نیاز کنونی جامع��ه ایران به 
تولید ش��غل و گردش چرخ های صنعت، 
امروزه نیاز مدیریت گردش پول و هدایت 
آن به داالن های س��رمایه گذاری صحیح، 
نمود بیش��تری پیدا کرده اس��ت. با رشد 
نقدینگ��ی و پول در گردش در بازار پولی 
ای��ران، مدت هاس��ت زنگ خط��ر نیاز به 
هدای��ت این جریان عظی��م نقدینگی به 
داالن ه��ای مفید س��رمایه گذاری به صدا 
درآمده اس��ت. اما متأس��فانه نوع سنتی 
به صورت سپرده گذاری  س��رمایه گذاری 
در بانک ه��ا و وام دهی به دالیل مختلف 
ت��وان پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای جدید 
ب��ازار را ندارد. از این دالی��ل می توان به 
گستردگی س��اختار بانکی و بوروکراسی 
و محدودیت های بانک ها اش��اره کرد که 

امکان کاه��ش هزینه های مراودات پولی 
ب��رای بانک ها را عم��ال تضعیف می کند. 
از س��وی دیگ��ر نق��ش کم س��پرده گذار 
انتخاب نوع س��رمایه گذاری، دس��ت  در 
بانک های س��نتی را ب��رای انتخاب روش 
س��رمایه گذاری بازتر و دست سپرده گذار 
را بسته تر کرده است؛ این وضعیت امکان 
انتخاب س��ود س��رمایه گذاری براس��اس 
ریسک قبول ش��ده را برای سرمایه گذار 
غیر ممکن می کند. در این شرایط قاعدتا 
سرمایه گذاران به دنبال راه های جایگزینی 
خواهن��د ب��ود تا نق��ش پر رنگ ت��ری در 
انتخ��اب مح��ل س��رمایه گذاری بازی و 
ریس��ک کنترل ش��ده و دلخواهی را نیز 
برای س��رمایه گذاری خود تعریف کنند. 
صندوق های س��رمایه گذاری ت��وان ارائه 
هر دو این ویژگی ها را به س��رمایه گذاران 
دارند. اصوال صندوق های س��رمایه گذاری 
به دلیل ماهیت مس��یر س��رمایه گذاری، 
یعن��ی س��رمایه گذاری در بازار های مالی 
و صنای��ع، دارایی های م��ردم را از وام ها 
با اهداف نامش��خص به سرمایه گذاری در 
صنعت کشور و به تبع آن رشد و بالندگی 
صنایع و ایجاد اش��تغال هدایت می کنند. 
همین ایجاد اشتغال باعث افزایش ثروت 
مردم و در نهایت بهبود ش��رایط زندگی 
آحاد جامعه در چرخه خود خواهد ش��د. 
از س��وی دیگر ریس��ک قابل قبول و در 
نتیجه ب��ازده مورد انتظار س��رمایه گذار، 
به انتخاب خود وی تعیین می ش��ود. لذا 
صندوق ها می توانند س��رمایه های خرد و 
کالن را توامان و در کنار هم در س��بدی 
از س��رمایه گذاری ها وارد کنند و ریسک 
سرمایه گذاری را تا حد زیادی در کنترل 
خود داشته باشند و از سوی دیگر امکان 

ب��ازده باالتر را ب��ه انتخاب خ��ود فراهم 
آورند. ویژگی مطلوب نظام عرضه و تقاضا 
برای تصحیح سودهای نامتناسب در بازار 
س��رمایه و صندوق های س��رمایه گذاری 
هم صادق و جاری اس��ت. با تغییر س��ود 
بانکی در نظام بانکی کش��ور قطعا س��ود 
ارائ��ه ش��ده از س��وی صندوق ه��ا نیز با 
تغییراتی مواجه خواهد ش��د. باید توجه 
داش��ت که صندوق ها تعیین کننده سود 
بانکی نیس��تند و نقش آنها تنها به عنوان 
یک��ی از ارکان بازار پ��ول در کنار ارکان 
دیگر قابل تعریف است. سود صندوق های 
ب��ا درآمد ثابت می توان��د در میان مدت و 
بلند مدت به تعادلی با س��ود بانکی برسد، 
ام��ا این تع��ادل لزوما به معن��ای برابری 
سودها نیست. سود صندوق های با درآمد 
ثابت بس��تگی ش��دیدی به ریسک مورد 
انتخاب س��هامداران و اعض��ای صندوق 
دارد. ممکن است با انتخاب ریسک باالتر 
س��ود بیش��تری ارائه ش��ود یا با انتخاب 
ریس��ک پایینتر س��ود کمتری ارائه شود 
و این ویژگ��ی متمایز کنن��ده صندوق ها 
از بانک هاس��ت ک��ه ت��وان انتخ��اب نوع 
سرمایه گذاری را به سرمایه گذار می دهد. 
مدیر صندوق یکی از ارکان تعریف ش��ده 
صندوق اس��ت و کارمزد آن نیز در زمان 
ایج��اد صن��دوق تعیین می ش��ود. قطعا 
تعیی��ن کارم��زد مدیر صن��دوق تابعی 
از ب��ازده م��ورد انتظ��ار و ت��وان ایجاد 
بازده آن س��رمایه گذاری اس��ت. کاهش 
س��ود س��پرده اگر در میان و بلند مدت 
منج��ر ب��ه کاهش ب��ازده م��ورد انتظار 
صندوق های س��رمایه گذاری ش��ود یا با 
انتخاب ریس��ک های باالت��ر بنا بر قاعده 
بازار س��رمایه بازده باالتری را تس��هیل 

کن��د، کارمزد مدیر صن��دوق نیز به تبع 
آن تعادل خواهد رسید. سازمان بورس و 
اوراق بهادار طی ابالغیه هایی که تاکنون 
منتشر کرده فهرستی از دستورالعمل ها، 
قوانین و بخشنامه هایی که صندوق ها را 
در ب��ازار نظام مند می کنند معرفی کرده 
اس��ت. اصوال صندوق ها تاب��ع قوانین و 
نظامنامه های س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار هس��تند و این گون��ه قوانین در 
راهنمای اعطای مجوز تأسیس و فعالیت 
صندوق های س��رمایه گذاری برش��مرده 
ش��ده اند. اما از نقطه نظر رعایت قوانین 
ابالغی بان��ک مرکزی بای��د گفت بانک 
مرکزی ب��ا توجه به ویژگ��ی حاکمیتی 
و کنت��رل نظ��ام پول��ی کش��ور توانایی 
تأثیر گذاری ب��ر عملک��رد صندوق ها را 
داراس��ت. یکی از این نوع تأثیر گذاری ها 
همین کاهش س��ود بانکی اس��ت. حتی 
اگ��ر در کوتاه م��دت صندوق ه��ا کاهش 
چش��مگیری در س��ود ارائه ش��ده خود 
نداشته باشند در میان مدت و بلند مدت 
نیازمند ایجاد و حرکت به س��مت تعادل 
در ب��ازار مال��ی خواهند ب��ود و به عنوان 
یک��ی از بازیگ��ران در ب��ازار پولی تحت 
تأثیر تصمیمات بان��ک مرکزی خواهند 
بود. ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور 
با تعیین نوع و حجم رابطه مالی بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری ب��ا صندوق های 
س��رمایه گذاری، در پی تقنین و هدایت 
صندوق ها به صورت غیر مس��تقیم است 
ک��ه با توجه به ماهی��ت حاکمیتی بانک 
مرکزی به صورت طبیعی در حال اعمال 
نظ��ارت و کنترل بر ب��ازار پولی و مالی 

کشور است. 
منبع: سنا

هدایت جریان نقدینگی به داالن های مفید سرمایه گذاری

خبر

فرآیند انتقال شرکت ها به تابلو »ج« 
بازار پایه ادامه دارد

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در خصوص 
آخرین وضعیت ب��ازار پایه و انتقال برخی نمادها به تابلو 
»ج« این بازار گفت: تاکنون نماد معامالتی 19 ش��رکت 
بر این اس��اس که اظهارنظر حسابرسی نسبت به آخرین 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده آنها در سامانه کدال 
از نوع»مردود« یا »عدم اظهارنظر« بوده شناس��ایی شده 
است. بهنام محسنی در گفت و گو با میزان، با یادآوری این 
موضوع که راه اندازی بازار پایه در راس��تای اجرای تبصره 
بند »ب« ماده 99 قانون برنامه پنجم توس��عه بوده است 
که طبق آن باید تمامی امور مربوط به شرکت های سهامی 
عام از قبیل ثبت، نقل و انتقال، مبادله سهام و... از طریق 
بازار سرمایه صورت گیرد، به تغییرات دستورالعمل جدید 
اشاره و بیان کرد: اوایل سال 95 شاهد مصوبه هیات مدیره 
سازمان بورس برای اجرایی شدن دستورالعمل جدید بازار 
پای��ه و طبقه بندی این بازار به س��ه تابلو معامالتی مجزا 
بودیم که اجرای آن به پایان س��ال 95 موکول ش��د زیرا 
اطالع رس��انی به ناشران، س��هامداران و به طور کلی بازار 
امری زمان بر بود. به گفته وی، اواخر س��ال 95 به غیر از 
تابلو الف بازار پایه که ش��رکت هایی مانند فرابورس ایران، 
بورس کاال، سپرده گذاری مرکزی، بورس انرژی و به طور 
کلی تش��کل های خود انتظام بازار سرمایه در آن فرآیند 
پذیرش را طی می کنند، نماد معامالتی باقی ش��رکت ها 
در تابل��و ب ب��ازار پایه معامالت خود را آغ��از کردند و با 
ارائه مهلت چندماهه به این ناش��ران اعالم شد در صورت 
رعایت معیارهای مدنظر در این تابلو باقی مانده و در غیر 
این صورت به تابلو ج بازار پایه منتقل می شوند. محسنی 
با بیان اینکه از ش��هریورماه جاری کار انتقال ناش��ران به 
تابل��وی ج این بازار را آغاز کرده ای��م، از ادامه این فرآیند 
خب��ر داد و اع��الم کرد: برای فرآیند انتق��ال به تابلوی ج 
بازار پایه ابتدا از صورت های مالی عدم اظهارنظر حسابرس 
آغاز کردیم، سپس ناشرانی که نوع اظهارنظر حسابرس در 
مورد صورت های مالی آنها مردود بوده و در نهایت ناشرانی 
که بیش از سه مرتبه اطالعات مورد نظر در دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان 

را ارائه نکرده اند.

عرضه 24 هزار تن قیر و عایق 
رطوبتی در تاالر صادراتی

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران، روز چهارشنبه 5 مهر 
ماه، ش��اهد عرضه ۲۴ هزار و 580 ت��ن انواع قیر و عایق 
رطوبتی ب��ود. طی این روز و در ت��االر مذکور ۲۴ هزار و 
۴۳0 ت��ن قیر و 150 تن عایق رطوبتی عرضه ش��د. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در 
این روز عرضه ۳9 هزار و 100 تن قیر، ۲۴ هزار تن وکیوم 
باتوم، 5 هزار و 800 تن گوگرد و 1۳ هزار و 198 تن مواد 
شیمیایی را تجربه کرد. تاالر محصوالت کشاورزی هم در 
روز چهارشنبه، میزبان عرضه 15۷ هزار قطعه جوجه یک 
روزه، ۲۶۳ هزار و ۷50 تن گندم خوراکی، ۴هزار تن گندم 
دورم، ۲0 تن مرغ منجمد، یک هزار تن شکر خام و ۲۲5 
تن ش��کر س��فید بود. بازار فرعی بورس کاال نیز طی این 
روز ش��اهد عرضه ۲5تن روغ��ن کارکرده لکوموتیو، ۳۲۶ 

تن ضایعات فلزی و یک هزار تن کنسانتره فسفات بود.

معامله بیش از 8هزار تن انواع 
فرآورده های هیدروکربوری

ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان کاالهای برش 
سنگین پتروشیمی شازند، س��وخت کوره سبک و برش 
سنگین پتروش��یمی تبریز، آیزوریس��ایکل پاالیش نفت 
تهران، متانول پتروش��یمی ش��یراز و حالل ۴10 پاالیش 
نف��ت ش��یراز در رینگ داخل��ی و ح��الل ۴0۲ پاالیش 
نف��ت تبریز و حالل ۴0۲ پاالیش نفت اصفهان در رینگ 
بین المل��ل بود. حج��م کل معام��الت صورت گرفته انواع 
فرآورده ه��ای هیدروکرب��وری 8هزار و ۴۶ ت��ن به ارزش 
بی��ش از 1۲8 میلی��ارد و ۴95 میلیون ریال بود. از نکات 
مهم معامالت می توان به رقابت ش��دید خریداران متانول 
پتروشیمی شیراز، س��وخت کوره سبک و برش سنگین 
پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی اشاره کرد. همچنین در 
رینگ بین الملل، خریداران حالل ۴0۲ پاالیش نفت تبریز 
جه��ت خرید 1،800 مترمکعب از این محصول به رقابت 
ش��دید پرداختند و ۳هزار مترمکعب حالل ۴0۲ پاالیش 

نفت اصفهان نیز با موفقیت به معامله انجامید.

افزایش 91 میلیارد ریالی ارزش بازار 
»وبهمن« طی یک ماه

ش��رکت س��رمایه گذاری بهمن صورت وضعیت 
پورتف��وی ی��ک ماه��ه منتهی ب��ه ۳1 ش��هریور 
ماه 9۶ را حسابرس��ی نش��ده و با س��رمایه معادل 
۲هزار و ۷50 میلیارد ریال منتش��ر کرد. ش��رکت 
س��رمایه گذاری بهمن با انتشار عملکرد یک ماهه 
خود اعالم کرد در ماه گذش��ته تعدادی از س��هام 
چند ش��رکت بورسی را با بهای تمام شده ۲هزار و 
۳0۷ میلی��ارد و 18۶ میلیون ریال و ارزش بازار۲ 
هزار و ۳88 میلیارد و 9۴۶میلیون ریال در س��بد 

سهام خود داشت. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که دوده صنعتی 
گرف��ت. ق��رار  گ��روه  ای��ن  دوم  جای��گاه  در  پ��ارس 

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۴.۴1۶۴.99هاي وب
۳.۶1۷۴.99شدوص
1.9۶5۴.9۷فایرا
۳.۲15۴.9۳چدن
951۴.85خزر

۳.۷58۴.8۳لبوتان
8۷1۴.81وخارزم

 بیشترین درصد کاهش
قند نقش جهان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند لرستان در رده دوم این گروه ایستاد. لوله و ماشین سازی ایران 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.99(۷.8۲۲قنقش
)۴.5۳(5.۷۲9قلرست
)۴.۳8(۷.۷9۷فلوله
)۴.۳۲(1.08۴وصنا
)۴.11(۴.988لسرما
)۴.11(۲.۷08کترام
)۳.8۶(9.۳58قصفها

پرمعامله ترین سهم
سرمایه گذاری خوارزمی پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. داده گستر 
گرف��ت. ق��رار  ب��اال  ه��ای  رده  در  ه��م  نوی��ن  عص��ر 

تعداد دفعهقیمتنام

115.0۶۷ 8۷1وخارزم
5۶.۶۳8 1۲08خساپا

5۴.۲08 ۴۴1۶هاي وب
۴۳.11۲ ۳۲15چدن

۳۶.1۳۷ 1۶01ومعادن
۲۳.195 ۳0ثاختح
۲1.۲۴8 19۷5فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را تولیدی داده 
گس��تر عصر نوین ب��ه خود اختصاص داد. آس��ان پرداخت 
پرش��ین رتبه دوم را به دس��ت آورد. تولیدی چدن سازان 
هم در باالی جدول بیش��ترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
۲۳9.۳81 ۴۴1۶هاي وب

188.۶۶۳ 1۳۶10آپ
1۳8.۶15 ۳۲15چدن

100.۲۷5 8۷1وخارزم
۶8.۴1۴ 1۲08خساپا
5۷.859 ۶۲۴۲ومعادن
۴1.95۴ 1۶01فوالد

بیشترین سهام معامله شده
تولیدی چدن سازان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که داده گستر عصر نوین 

در این گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۳۲1558۶۲چدن
۴۴1۶5۲5۶های وب
1۲08۳۷۶5خساپا
8۷1۲581وخارزم

1۳۶10۲09۳آپ
19۷51995فوالد

1۶011۲۳0ومعادن

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
50۴۲1008ددام
5008100۲وآذر
1۶558۲8کساپا

1۳81۶90خکمک
۳۲۲5۶۴5کحافظ
۲۴81۶۲0خمحور
۲1805۴5شپارس

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

۴19۲1.99کگاز
8۷1۲.۳۲وخارزم
150۶۲.۷9واعتبار

15۶8۳.۴8ما
18۳۶۳.5۴وبانک
1191۳.5۷پردیس
108۴۳.59وصنا

نماگر بازار سهام

محسن فاضلیان
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه 

بانک مسکن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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بررس��ی ها نش��ان می دهند ۱۰ خطر 
احتمال��ی وجود دارد که می تواند منش��أ 
بروز تهدیدات ش��بکه ای به حساب آید، 
ام��ا آنچه از ظواهر امر پیداس��ت، اعتماد 
کاربران به شبکه های اجتماعی سرمنشأ 

بروز تمامی خطرات در این فضاست. 
به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون 
تعام��ات مج��ازی و همچنی��ن رون��ق 
فضاه��ای مج��ازی در دس��ترس عموم 
از قبیل ش��بکه های اجتماعی ش��اهدیم 
که ش��یوه های زندگ��ی و نحوه تعامل در 
زندگی ش��خصی مردم نیز تغییر کرده و 
این تغییرات در یک نقط��ه ثابت نمانده 
و با ش��یوع خ��ود اکنون در ح��ال تغییر 

زندگی حرفه ای مردم است. 
در حقیقت این بس��ترهای اجتماعی و 
مجازی نقش مهمی نی��ز در نحوه انجام 
تعامات ش��غلی و تجاری ایفا می کنند، 
اما این به معنای توزیع بسترهای امنیتی 
بر بس��تر آنها نیس��ت و با ریسکی که به 
دنبال خود دارند، می توانند در بسیاری از 
اوقات تهدیدی برای صدها میلیون کاربر 

شبکه های مختلف اجتماعی باشند. 
مهاجمان شبکه های اینترنتی با دیدن 

رونق چنین ش��بکه هایی، زمینه را برای 
سوءاستفاده های بیش��تر آماده می بینند 
و س��عی می کنند ب��ا ترفندهایی جدید، 
کاربران س��اده را قربانی منافع ش��خصی 

خود کنند. 
کرم های شبکه های اجتماعی که یکی 
از این تهدیدات به شمار می روند، همچون 
Koobface هستند که محققان امنیتی 
 botnet درب��اره آن گفته اند بزرگ ترین
م��ی رود هرچن��د  ب��ه ش��مار   ۲.۰ وب 
تهدیدی مانند Koobface با ش��کل ها 
و صورت ه��ای متف��اوت، تعریف معمول 

»کرم« را به چالش می کشد. 
باید آگاه بود که انتش��ار این کرم روی 
شبکه های اجتماعی هر روزه سیستم های 
بیشتری را به Botnet  بزرگ خود اضافه 
می کند و حساب های کاربری بیشتری را 
برای ارس��ال هرزنامه های بیشتر و درگیر 
کردن سیستم های بیشتر سرقت می کند. 
سرقت هویت که سرآمد تمامی جرائم 
و تخلف��ات رایان��ه ای اس��ت نی��ز امروزه 
فض��ا را ب��رای ورود خود به ش��بکه های 
اجتماعی باز دیده اس��ت، به عنوان مثال 
پیش از این ش��اهد بودی��م ایمیلی برای 

کارب��ران فیس بوک ارس��ال می ش��د که 
از آنه��ا می خواس��ت در لینک��ی ک��ه به 
ظاهر متعل��ق به فیس بوک ب��ود الگین 
کنن��د اما این لین��ک در حقیقت متعلق 
ب��ه fbaction ب��ود که به این وس��یله 
اطاعات حس��اب های کاربران فیس بوک 

را سرقت می کرد. 
جالب اس��ت ک��ه در مقال��ه امنیت در 
رایانه که روی س��ایت مرکز ماهر منتشر 
ش��ده و اطاعات این گزارش برگرفته از 
آن اس��ت، آمده که شبکه های اجتماعی 
به یک بردار مهم برای تروجان ها تبدیل 
ش��ده اند و کافی اس��ت کاربران تنها یک 
کلی��ک کنند تا به یکی از قربانیان زئوس 
ک��ه یک��ی از مش��هورترین و بزرگ ترین 
تروجان ه��ای بانکی بوده اس��ت، تبدیل 

شوند. 
این تروجان با اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماع��ی زندگ��ی تازه ای یافته اس��ت. 
URL Zone  نی��ز ی��ک تروجان بانکی 
دیگ��ر اس��ت ک��ه حت��ی از زئ��وس نیز 
هوش��مندتر ب��وده و ق��ادر اس��ت ارزش 
ب��رای  را  قربان��ی  بانک��ی  حس��اب های 
تصمیم گیری در مورد اولویت سرقت آن 

حساب مشخص کند. 
نش��ت داده ه��ا و جری��ان اطاع��ات 
ش��بکه های  در  محرمان��ه  و  ش��خصی 
اجتماع��ی نیز از دیگر مواردی به ش��مار 
می رود که سوءاستفاده های فراوانی علیه 
آنها انجام می ش��ود، زی��را در حال حاضر 
مهم تری��ن کار در ش��بکه های اجتماعی، 
»به اش��تراک گذاردن« داده های مختلف 

با دیگران است. 
کاربران باید بس��یار هوش��یار باش��ند 
کوت��اه ش��ده  لینک ه��ای  فری��ب  ک��ه 
از  کارب��ران  برخ��ی  زی��را  نخورن��د  را 
 URL کوتاه کنن��ده   س��رویس های 
 )مانن��د bit. ly و tinyurl( اس��تفاده 
می کنند تا URL ه��ای طوالنی را برای 
فضاهای کوچک و محدود، مناسب سازی 
کنند البته همیشه نباید خوشبین بود به 
دلی��ل اینکه آنها می توانن��د لینک مورد 
نظ��ر را به گونه ای مبهم کنن��د تا قربانی 
متوجه نوع آدرس نش��ود و آگاهی نیابد 
در حال کلیک ک��ردن روی لینک نصب 
بدافزار اس��ت یا لینک یک ویدئو در یک 
وب س��ایت معتبر که مورد نظر وی بوده 

است. 

کش��مکش های لفظ��ی میان مقام��ات ایرانی و 
مدیران تلگرام، داس��تان دنباله داری اس��ت و این 
ب��ار درحالی که دادس��تانی ته��ران از اعام جرم 
علیه تلگرام خبر داده، مدیرعامل این پیام رس��ان 
مثل همیشه س��اکت نمانده و از این موضوع ابراز 

شگفتی کرده است. 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر پیام رسان تلگرام 
ب��ا به عضویت گرفتن ۵۸ درصد از افراد باالی ۱۸ 
س��ال جامعه ایرانی و اشغال ۶۰ درصد از ترافیک 
پهنای باند کش��ور، مهم ترین پیام رس��ان در ایران 

محسوب می ش��ود و اگرچه مس��ئوالن ارتباطات 
و دیگ��ر مقامات قضایی به دنب��ال جایگزینی یک 
پیام رس��ان بومی هستند، این ش��رایط هنوز مهیا 

نشده است. 
با وجود این، هر از گاه��ی اخباری از نارضایتی 
مس��ئوالن داخلی از فعالیت ه��ای تلگرام به گوش 

می رسد. 
در تازه ترین مورد از این ابراز نارضایتی ها، عباس 
جعفری دولت آبادی - دادس��تان ته��ران - با بیان 
اینکه علیه مدیریت تلگرام اعام جرم ش��ده و این 

پرون��ده به ناحیه  امور بین الملل دادس��رای تهران 
ارجاع ش��ده است، گفت: اینکه شبکه تلگرام خود 
را تابع قوانین غربی  می داند، مانع از رس��یدگی به 

این اعام جرم نخواهد بود.
 به موجب این اعام جرم، ش��بکه تلگرام عاوه 
بر ارائه خدمات به گروه های تروریس��تی از جمله 
گروه داعش، به بستری مناسب برای فعالیت سایر 
گروه های مجرمانه س��ازمان یافته تبدیل ش��ده و 
ارتکاب جرائم هرزه نگاری کودکان، قاچاق انسان و 

مواد مخدر را ترویج و تسهیل کرده است. 

دعوای لفظی ادامه دار ایران و تلگرام 

عضو باشید، اما اعتماد نکنید! 
اخبار

محدودیت ۱۴۰ کاراکتری توییتر 
برطرف شد

شبکه اجتماعی توییتر به طور آزمایشی محدودیت ۱۴۰ 
کاراکتری خود را برای برخی کاربران برطرف کرده تا آنها 
بتوانند از ۲۸۰ کاراکتر برای نگارش مطالب خود استفاده 
کنند.  به گزارش ایتنا از مهر، جک دورس��ی، مدیرعامل 
توییتر سال گذشته اعام کرده بود که ممکن است توییتر 
محدودیت قبلی ۱۴۰ کاراکتری خود را برطرف کند، ولی 
از اعام جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود. 
این تغییر از روز سه ش��نبه اعمال شده و برخی کاربران 
منتخب که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، از این پس 
می توانن��د مطالب و پس��ت های خود را ب��ا حداکثر ۲۸۰ 
کاراکتر ارس��ال کنند. تعداد کاربران یادش��ده فعًا بسیار 
محدود اس��ت. تع��داد کل کاربران توییت��ر ۳۲۸ میلیون 
نفر است و توییتر می گوید قابلیت یادشده برای درصدی 
یک رقمی از کاربران اعمال شده است. بنابراین چندمیلیون 
نفر برای این بررس��ی به طور تصادفی انتخاب شده اند که 
تمام��ی زبان های موجود در توییتر و از جمله فارس��ی را 
دربرمی گیرن��د. محدودیت ۱۴۰ کاراکت��ری توییتر برای 
کاربران برخی زبان ها آزاردهنده و برای برخی چندان مهم 
نبوده است. به عنوان مثال کاربران چینی، کره ای و ژاپنی 
که با کاراکترهای محدودی می توانند به راحتی اظهارنظر 

کنند به این موضوع چندان اهمیت نمی دادند. 

چین به قطب اینترنت اشیا بدل 
می شود

بررس��ی و تحلیل هایی که به تازگی انجام شده، نشان 
می دهند بازار اینترنت اشیا در کشور چین تا سال ۲۰۱7 

میادی تحولی عظیم را شاهد خواهد بود. 
به گزارش ایتن��ا از رایورز به نقل از وب س��ایت خبری 
تحلیلی digitimes، اینترنت اش��یا بدون ش��ک یکی از 
بزرگ ترین و رو به رش��دترین بازارهای فناوری در جهان 
است و کشورهای مختلفی به دنبال افزایش سهم خود در 
این بازار هستند. با این  وجود به نظر می رسد چینی ها قصد 
دارند این بازار را نیز کامًا به تصرف خود دربیاورند و بدین 
منظور، س��رمایه گذاری های سنگینی در این زمینه انجام 
داده اند که انتظار می رود به زودی به ثمر نشسته و بازدهی 
داش��ته باشد. براس��اس تحلیل های انجام ش��ده، تا سال 
۲۰۲۰ میادی بازار ۲۰۰ میلیارد دالری اینترنت اشیا در 
چین شکل خواهد گرفت و این کشور به بزرگ ترین بازار 

اینترنت اشیا در تمامی جهان بدل خواهد شد. 
رق��م دقیق تخمین زده ش��ده در ای��ن تحلیل ها، ۱.۵ 
تریلیون یوان چین ب��وده که معادل ۲۲7 میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون دالر آمریکاست. 
جالب اس��ت بدانید که بازار اینترنت اش��یا در چین در 
پایان س��ال ۲۰۱۶ میلیاردی تنها 9۰۰ میلیارد ین یعنی 
نزدیک به ۱۳۶ میلیارد دالر بوده اس��ت و بدین  ترتیب در 
بازه زمانی نزدیک به س��ه س��ال پیش رو، شاهد دو برابر 

شدن قدرت و وسعت این بازار خواهیم بود. 
البته تحلیل های یادشده براساس گزارش ساالنه توسعه 
اینترنت اشیای کشور چین است که به طور منظم توسط 
مرک��ز خدمات و اطاعات اقتصادی این کش��ور منتش��ر 

می شود. 
در این میان، وجود ۳۶ ش��رکت بزرگ اینترنت اش��یا 
در بازار اوراق بهادار ش��نزن موجب ش��ده سود سهام این 
ش��رکت ها به رقم شگفت انگیزی برس��د. لذا دور از ذهن 
نیست که به زودی شاهد حضور محصوالت و دستگاه های 
اینترنت اشیای چینی در تمامی خانه های جهان باشیم که 
البته ممکن است در مورد کیفیت این محصوالت -مانند 

گذشته- جای بحث و تردید وجود داشته باشد. 
ش��ایان ذکر است که دولت چین اخیراً اینترنت اشیا را 
رس��ماً یکی از اه��داف آینده خود اعام کرده اس��ت و به 
همین دلیل نیز بسیاری از شرکت ها با حمایت دولت سراغ 

سرمایه گذاری عمده در این بازار رفته اند. 

بیل گیتس گوشی اندرویدی دارد
بیل گیتس، مدیرعامل س��ابق شرکت مایکروسافت در 
مصاحبه ای که با فاکس نیوز داش��ته اعام کرده است از 

یک گوشی اندرویدی استفاده می کند. 
به گزارش بولتن نیوز، بیل گیتس دقیقا مدل گوش��ی 
مورد اس��تفاده خود را ذکر نکرده اما با توضیحاتی که در 

مورد کاربرد آن داده، می توان مدل آن را حدس زد. 
او در مصاحب��ه خ��ود اذعان داش��ته که گوش��ی مورد 
اس��تفاده اش دارای چندین نرم افزار مایکروسافت است، از 
این رو می توان حدس زد که مدیرعامل س��ابق ش��رکت 
مایکروس��افت از گلکس��ی اس ۸ مایکروس��افت ادیشن 

استفاده می کند. 
مایکروس��افت اوایل س��ال جاری گوش��ی سامسونگ 
گلکس��ی S8 را در فروشگاه های خود ارائه کرد که شامل 
برنامه هایی مانن��د Office، OneDrive، Cortana و 

Outlook است. 
هر گوشی اندرویدی می تواند از این برنامه ها پشتیبانی 
کند، اما S8 سفارش��ی مایکروسافت نش��ان می دهد که 
این ش��رکت در آینده می تواند این برنامه ها را برای سایر 

دستگاه های اندرویدی نیز ارائه دهد. 
بیل گیتس همانطور که قبا نیز به اس��تفاده از آیفون 
و آیپاد عاقه ای نداش��ت، همچنان به اس��تفاده از آیفون 
عاقه ای ندارد، اما در مصاحبه خود از استیو جابز به عنوان 

یک نابغه یاد کرده است. 
جالب است بدانید وی که ثروتمندترین فرد جهان است 

در حال حاضر از رایانه ویندوزی استفاده می کند.

اخبار

شبکه کتاب الکترونیک کودکان ایران 
افتتاح می شود

مدیر شبکه کتاب الکترونیک کودکان ایران از افتتاح آن 
همزمان با روز جهانی کودک خبر داد. 

علی محمد پور، مدیر شبکه کتاب الکترونیک کودکان 
ایران در گفت وگو با مهر با اشاره به آماده افتتاح شدن این 
شبکه با عنوان اختصاری»دانی« عنوان کرد: دانی شبکه 
کتاب الکترونیک کودکان ایران است که با هدف دسترسی 
راحت تر بچه های ایرانی به کتاب و محتوای سالم طراحی 

شده است. 
وی افزود: این ش��بکه با بیشتر ناش��ران کودک کشور 
قرارداد بسته است تا کتاب های این ناشران را در دسترس 
کودکان قرار بدهد و از منظر مخاطب نیز کودکان کمتر از 

۱۲ سال را مورد توجه قرار داده است. 
محمد پور افزود: دانی کمک می کند تا محتوای کودک 
به ساده ترین ش��کل، به راحت ترین شکل و با ارزان ترین 

قیمت به دست مخاطب در همه جای ایران برسد. 
از س��وی دیگر این ش��بکه برای ناشران نیز مفید است 
چون فرصت تازه ای برای درآمد ناش��ران از آثارشان ایجاد 

می کند.
وی با بی��ان اینکه »کتاب در دس��ترس همه  کودکان 
ایران« ش��عار انتخاب ش��ده برای این شبکه است، درباره 
ضرورت شکل گیری آن گفت: دسترسی به کتاب کودک 
در ایران بس��یار س��خت اس��ت. باالی ۶۰درصد کودکان 
ایران��ی به هیچ گونه کت��اب کودک دسترس��ی ندارند. از 
طرف دیگر بیشتر کتابفروشی های کشور هم کتاب کودک 
نمی فروشند. درحالی که در شهرهای مرکزی دسترسی به 
کتاب بس��یار بیشتر است و همین باعث شکاف محتوایی 
بین ش��هرهایی مثل تهران با شهرستان ها شده است. به 
همین خاطر دسترس��ی الکترونیکی ارزان به محتوا باعث 
رش��د اطاعات��ی و محتوایی کودکان ش��هرهای دیگر و 
نیز روس��تاها می ش��ود، به خصوص که االن ضریب نفوذ 
اینترنت در ایران نزدیک 9۰ درصد است و حتی روستاها 
هم دسترس��ی به اینترنت دارند. وی افزود: شبکه دانی با 
اکثر ناش��ران برای ارائه محتوا قرارداد بس��ته است و فعًا 
نیز ۲۵۰۰ عنوان کتاب در آن فعال و در دس��ترس است 
که در ش��ش ماه آینده به چهار هزار عنوان خواهد رسید. 
از سوی دیگر این شبکه با همکاری ناشران بیشتر کتاب ها 
را نی��ز صوتی کرده که به ارتباط گرفتن بیش��تر با کتاب 
کمک می کند. محمدپور درباره ویژگی های منحصربه فرد 
این سامانه نیز گفت: در این سیستم کتاب دانلود نمی شود 
و تحت سرور به صورت امن به نمایش در می آید. همچنین 
در این سیستم فروش کتاب وجود ندارد، بلکه مخاطب با 
پرداخت حق اش��تراک ماهانه به تمام کتاب ها دسترسی 

پیدا می کند.

واتس اپ کامال مسدود شد
طبق گزارش های منتش��ر ش��ده، کش��ور چین به طور 
کامل اپلیکیشن پیام رسان محبوب و کاربردی واتس اپ را 
فیلتر و مسدود کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت 
phonearena، دول��ت چی��ن ک��ه س��ابقه زی��ادی در 
فیلترینگ و مسدود کردن شبکه های محبوب اجتماعی و 
پیام رسان دارد، این بار به طور کلی شمشیر خود را در برابر 
پیام رس��ان پرطرفدار واتس اپ از رو بسته و به کلی آن را 
فیلتر کرد. چین پیشتر هم برخی از امکانات و ویژگی های 
این پیام رس��ان تماس ویدئویی و تماس صوتی را مسدود 
کرده و آن را برای عموم مردم غیر قابل دسترسی کرده بود. 
بدیهی اس��ت دلیل مسدودسازی و فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی توسط این کشور آن است که محتوای غیرقانونی 
و خاف دولت و فرهنگ در این کش��ور منتش��ر نشود و 
همچنین نظارت بیش��تری بر کاربران و فعالیت های شان 
داشته باشند. چین همواره نسبت به برنامه ها، نرم افزارها، 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی که در غرب توسعه 
داده می شوند، حالتی تدافعی به خود گرفته و بسیاری از 
آنها نظیر فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و برخی 
سرویس های گوگل همچنان فیلتر و مسدود هستند. در 
ازای آن، چین همواره درصدد رش��د و توسعه برنامه ها و 
ش��بکه های اجتماعی داخلی و محلی است، چراکه بدین 
وس��یله خیلی راحت می تواند فعالی��ت کاربران را نظارت 
کند. خبر فیلترینگ پیام رسان واتس اپ به طور قطع برای 
آن دس��ته از کاربرانی که طرفدار این اپلیکیشن محبوب 

و کاربردی بوده اند، خبر ناخوشایندی محسوب می شود. 

در آینده قلب شما کلید موبایل تان 
می شود

اغلب سیستم های امنیتی بیومتریک یک ایراد کلی دارند؛ 
برای الگین کردن به آنها باید فعالیتی را انجام دهید، حال آن 
فعالیت می تواند قرار دادن انگش��ت روی پد تشخیص دهنده 
دستگاه باشد یا خیره شدن به سنسورهای تشخیص آن. اما اگر 
صرفاً با نزدیک شدن به یک دستگاه می شد فرآیند تشخیص 
هویت را انجام داد چطور؟ خوشبختانه باید بگوییم که چنین 
احتمالی چن��دان هم دور از ذهن نیس��ت، چراکه محققان 
اخیراً موفق به ابداع نوعی سیس��تم احراز هویت بیومتریک 
ش��ده اند که از شکل و اندازه قلب کاربر برای این منظور بهره 
می گیرد. سیستم ابداعی آنها از نوعی رادار سطح پایین داپلر 
برای اس��کن مستمر ابعاد قلب استفاده می کند و مادامی که 
فرد در موقعیت درس��ت قرار داشته باشد اجازه دسترسی را 
به شما می دهد. از آنجایی که جز در شرایط غیرعادی  )مثًا 
بیماری( قلب شما در طول زندگی بزرگسالی تان دستخوش 
تغییری نمی شود، می توان گفت که این روش درست مانند 

دیگر شیوه های ورودی بیومتریک ایمن است. 

تازه های فنــاوری

تصاویر ساعت معرفی نشده  مایکروسافت ایکس  باکس منتشر شد.
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انجم��ن قطعه س��ازان ای��ران 
به دنب��ال تصوی��ب طرح��ی در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
است که طبق آن، واردات قطعه 
به کش��ور زیر نظر ای��ن انجمن 

قرار خواهد گرفت. 
براس��اس ای��ن طرح ک��ه به 
تصوی��ب انجم��ن قطعه س��ازان 
رس��یده و  »مهر عدم س��اخت« 
ن��ام دارد، واردات ان��واع قطع��ه 
به کش��ور تنها در ص��ورت نبود 
نمونه مش��ابه داخلی و با تأیید 
ای��ن انجم��ن و البته زی��ر نظر 
وزارت صنع��ت، مج��از خواه��د 
ب��ود. به عبارت بهت��ر، طبق این 
طرح، قطع��ات خارجی فقط در 
صورت ممهور ش��دن به  »مهر 
 عدم ساخت«، حق ورود به کشور 
دارند و در غیر این صورت، امکان 
ثبت سفارش و واردات نخواهند 

داشت. 
ب��ه گ��زارش پرش��ین خودرو، 
طبق طرح مورد نظر، تشخیص 
اینک��ه چ��ه قطعاتی ب��ه »مهر 
عدم س��اخت« ممهور ش��وند، بر 
عهده انجمن قطعه س��ازان ایران 
اس��ت، هرچن��د وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز بر این فرآیند 
نظارت خواهد کرد. این طرح که 
فعاًل به ص��ورت پیش نویس تهیه 
ش��ده، قرار اس��ت ب��ه زودی در 
اختی��ار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار گیرد تا مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخان��ه نظ��ر نهایی را 
در مورد آن ارائ��ه کنند. به این 
ترتی��ب این امکان وج��ود دارد 
ک��ه در ص��ورت موافق��ت اولیه 
وزارت صنع��ت با ط��رح  »مهر 
عدم س��اخت«، چکش کاری های 
الزم روی آن انجام ش��ده و پس 
از تدوین آیین نام��ه نهایی، این 
طرح برای اجرا به دس��تگاه های 
ذی ربط از جمله گمرک کش��ور 

ابالغ ش��ود. آن طور که از طرح 
پیش نویس انجمن قطعه س��ازان 
برمی آید، این انجمن می خواهد 
عماًل واردات قطعات به کشور را، 
در دس��ت گرفته و آن را کنترل 

کند. 
به عبارت بهتر، هدف اصلی از 
طرح »مهر عدم ساخت«، کاهش 
ورود قطع��ه ب��ه کش��ور و طبعا 
استفاده هرچه بیشتر از تولیدات 
داخلی اس��ت، به نحوی که تا حد 
ام��کان از ورود قطع��ات دارای 
س��اخت داخل جلوگیری شود. 
در واقع انجمن قطعه س��ازان بر 
این باور اس��ت ک��ه بخش قابل 
توجهی از قطع��ات وارداتی، در 
داخل کشور به تولید می رسند، 
بنابرای��ن نبای��د وارد ش��وند. از 
نظر آنه��ا، واردات قطعه آن هم 
قطعاتی که دارای ساخت داخل 
هس��تند، عالوه بر خروج مقادیر 
فراوان��ی ارز، تعطیلی واحدهای 
تولیدی قطعه در کش��ور را نیز 

به دنبال داشته و خواهد داشت. 
ج��دای از اینک��ه نی��ت اصل��ی 
و واقع��ی انجم��ن قطعه س��ازان 
از ط��رح  »مهر عدم س��اخت«، 
راس��تای  در  واردات  کنت��رل 
حفظ تولی��د داخل و جلوگیری 
از خروج ارز اس��ت یا مس��ائلی 
دیگر، اما به هر حال نمی توان از 
رشد واردات قطعات به کشور به 
سادگی گذش��ت. نگاهی به آمار 
گمرک کشور نشان می دهد طی 
این س��ال ها واردات قطعه سیر 
صعودی به خود گرفته و به تبع 
آن، ارز فراوانی از کش��ور خارج 
شده اس��ت، آن هم در شرایطی 
که صدها واحد قطعه س��ازی در 

داخل وجود دارد. 
م��رور جزییات آم��ار واردات 
قطعه اما نتایج تلخ دیگری را نیز 
نمایان می کن��د، از جمله اینکه 
گاهی حتی س��اده ترین قطعات 
خودرو ب��ا پیش پ��ا افتاده ترین 
تکنولوژی س��اخت نی��ز وارد و 

از آن س��و بر تعداد قطعه سازان 
تعطیل ش��ده کشور اضافه شده 
اس��ت. در حال حاضر نزدیک به 
س��ه دهه از پایه گذاری صنعت 
قطعه در ایران می گذرد و گفته 
 می ش��ود هم اکن��ون نزدیک به 
95 درصد از قطعات خودروهای 
داخلی، بومی سازی شده اند. این 
در شرایطی است که آمار واردات 
قطعات به کشور گویای واقعیت 
تلخ دیگری بوده و ساخت داخل 
95درصدی را زیر سوال می برد. 
نگاه��ی ب��ه آمارهای منتش��ره 
نش��ان می ده��د واردات ان��واع 
قطعات منفصله به خصوص طی 
چن��د ماه گذش��ته، در مقاطعی 
ت��ا رده س��وم ج��دول کاالهای 
وارداتی نیز صعود کرده اس��ت. 
اگر نگاهی به آمار ماهانه واردات 
کاال بیندازیم، متوجه می ش��ویم 
در  منفصل��ه  قطع��ات  واردات 
برخی ماه ها حتی دومین رده از 
مجموع کل کاالهای وارد ش��ده 

را نیز به خود اختصاص داده، آن 
هم درحالی که صدها قطعه س��از 
ریز و درش��ت در ایران مشغول 

فعالیت هستند. 
همچنی��ن طی این س��ال ها 
برخ��ی  ک��ه  ش��ده  عن��وان 
قطعه س��ازان نی��ز ب��ه ج��ای 
تولی��د، راه واردات را در پیش 
گرفته و خود ریش��ه به تیشه 
ای��ن صنع��ت ب��زرگ زده اند. 
اوضاع به ش��کلی پی��ش رفته 
ک��ه توجی��ه تولی��د به نوع��ی 
کمرن��گ ش��ده و از همین رو 
واردات ب��ه لقم��ه ای چ��رب و 
قطعه سازان  برخی  برای  نرم تر 
کشور تبدیل ش��ده است. این 
موضوع جدای از اینکه اشتغال 
و داخلی سازی و خودکفایی را 
به طور مستقیم نشانه رفته، بر 
کیفیت خودروهای داخلی نیز 
اثر منفی گذاشته است. اینکه 
چرا برخی قطعه سازان به جای 
تولید، س��راغ واردات رفته اند، 
موضوعی اس��ت که بررسی آن 
مجال دیگ��ری را می طلبد، با 
این حال آنچه در این ش��رایط 
اهمی��ت وی��ژه ای دارد، تداوم 
روند صع��ودی واردات و اثرات 
منفی ای��ن ماجرا بر خروج ارز 
و صنعت قطعه کش��ور اس��ت. 
بدون ش��ک ادامه ای��ن روند، 
اثرات منفی بیشتری روی یکی 
از بزرگ تری��ن صنایع کش��ور  
)قطعه س��ازی( خواهد گذاشت 
و به طور مستقیم اشتغال را در 
این صنعت تهدید خواهد کرد. 
خروج بی رویه ارز در ش��رایط 
اقتصادی فعلی کشور نیز نکته 
منف��ی دیگری اس��ت که اگر 
رون��د واردات قطعه به کش��ور 
کنترل نش��ود، این موضوع به 
نوب��ه خود به خارج ش��دن ارز 

دامن خواهد زد. 

پ��س از ط��رح اخب��اری مبن��ی ب��ر 
ش��ماره گذاری مج��دد کاربراتوری ه��ا، 
تولیدکنن��دگان  س��ندیکای  رئی��س 
موتورسیکلت اعالم کرد: موتورهایی که 
در حال حاضر ش��ماره گذاری می شوند 
در س��ال گذشته تولید ش��ده و با توجه 
به اینکه ش��ماره پالک به این خودروها 
اختصاص یافته است، از این رو همچنان 

شماره گذاری ها ادامه دارد. 
ابوالفض��ل حج��ازی اظه��ار داش��ت: 
براس��اس توافق��ی که بین دس��تگاه ها 
مربوط��ه ص��ورت گرفته اس��ت به ازای 
شماره گذاری یک موتور باید یک موتور 
اس��قاط یا مبلغی ارائه و سپس پالک ها 

دریافت شود. 
وی با اش��اره به وجود دو لیست مجزا 
برای شماره گذاری کاربراتوری ها از سال 
گذشته تصریح کرد: هم اکنون حدود 68 
هزار دستگاه از لیست 120هزار دستگاه 
شماره گذاری  کاربراتوری  موتورسیکلت 
ش��ده و حدود 50 درص��د از این تعداد 
باقی مانده که همچنان پالک ها در حال 

تحویل است. 
وی تأکید کرد: موتورسیکلت هایی که 
س��ال گذشته ش��ماره به آنها اختصاص 
یافته، جزو تعهدات دولت است چرا که 
هزینه پالک از تولیدکننده اخذ ش��ده و 
در قبال آن ش��ماره اختصاص یافته، از 

این رو تا هر زمان پالک می تواند تحویل 
شود. 

وی گفت: متأس��فانه بازار س��نگینی 
شده اس��ت و امس��ال بعد از مدت 20 
سال کمترین تولید موتورسیکلت سال 
را ظرف ش��ش ماهه اول امس��ال شاهد 
بودیم. رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
امس��ال  کرد:  تصری��ح  موتورس��یکلت 
کمتر از 30 هزار دستگاه موتورسیکلت 
انژکت��وری تولی��د ش��ده اس��ت که تا 
حدودی به بازار عرضه شده اما به جهت 
عرض��ه گس��ترده کاربراتوری ها تاکنون 
استقبال چندانی از انژکتوری ها صورت 

نگرفته است. 

حج��ازی ب��ا توجه به طرح مس��ائلی 
در خص��وص خدم��ات پ��س از فروش 
موتورس��یکلت های انژکت��وری، اظه��ار 
داش��ت: آن گون��ه که مطرح می ش��ود 
خدم��ات پ��س از ف��روش ای��ن ن��وع 
موتورسیکلت ها مش��کل ندارد البته در 
راس��تای گس��ترش و توس��عه خدمات 
توافق نامه ای با چینی ها منعقد شده که 
منجر به این شده که شرکت های چینی 
دفتری را تأسیس کردند تا از این طریق 
خدمات پ��س از فروش ارائه می ش��ود 
البته به زودی کالس های آموزشی برای 

تعمیرکاران نیز برگزار می شود. 

تولید موتورسیکلت به پایین ترین حد خود ظرف 20 سال اخیر رسید

»مهرعدمساخت«دردستقطعهسازان
اخبار

 نزدیکی رنو فرانسه به مرز فروش
 ۱00 هزار دستگاه خودرو در ایران

فروش رنو فرانسه به ایران در هشت ماهه نخست سال 
جاری میالدی با رشد 82 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به 9961۷ دستگاه رسید. 
شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعالم کرد در هشتمین 
ماه س��ال جاری میالدی 14519 دس��تگاه از محصوالت 

خود را روانه بازار ایران کرده است. 
ف��روش رنو فرانس��ه به ایران در این ماه نس��بت به ماه 
قبل یعنی جوالی افت 13درصدی داش��ته اس��ت. رنو در 
جوالی 16۷33 دس��تگاه از محصوالت خود را روانه بازار 

ایران کرده بود. 
به گزارش پرشین خودرو، بر این اساس مجموع فروش 
رنو به ایران در هش��ت ماهه 201۷ نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل رشد 82 درصدی داشته و به 9961۷ دستگاه 
رسیده است. در ماه های ژانویه تا اگوست 2016 فروش رنو 

به ایران 54548 دستگاه اعالم شده بود. 
براس��اس این گزارش، فروش رنو به ایران در 12 ماهه 
سال 2016 نسبت به سال قبل از آن رشد 110 درصدی 

داشت و به 108536 دستگاه رسید. 
رنو در سال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ 
بر 33هزار دستگاه و در سال 2013 بالغ  بر 39هزار و 600 

دستگاه از محصوالت خود را به ایران فروخته بود. 
 

خودروسازان باید به دنبال توسعه بازار 
باشند

عضو هیأت مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت ایران 
می گوی��د ک��ه با وجود مباح��ث زیادی ک��ه در ارتباط با 
حمایت از تولید و اش��تغال در کش��ور مطرح می شود اما 
همچنان بخش مهمی از موان��ع در فضای تولید برطرف 

نشده است. 
آرمان خالقی اظهار داشت: هر چند اختصاص تسهیالت 
و کاهش سود های بانکی، گام مهمی در جهت حمایت از 
تولید است، اما الزم است فضا و شرایط برای سرمایه گذاری 

در حوزه های تولیدی نیز فراهم شود. 
وی با اش��اره به چرخه باطل سودهای بانکی بر جریان 
تولید گف��ت: این چرخه باطل باید در جایی قطع ش��ود 
ضمن اینکه اثرات تورمی کاهش نرخ س��ود س��پرده های 

بانکی را در تولید نمی توان منکر شد. 
وی تأکید کرد: به هر میزان نرخ پول باال نگه داشته شود 
تورم هم س��یر صعودی خواهد داشت، بنابراین با تصمیم 
کاهش س��ود س��پرده ها و اعمال آن قطع��اً در جایی این 

چرخه قطع خواهد شد. 
وی گف��ت: البته باید نظارت ش��ود که همزمان با اقدام 
دولت تولیدکننده نیز به دنبال افزایش بهره وری و کاهش 
قیمت تمام شده تولید باشد تا مصرف کننده نیز سود ببرد. 
وی تصریح کرد: تا هنگامی که به تولید کننده مواد اولیه 
اس��تاندارد داده نش��ود و نقدینگی طبق عرف بین المللی 
در اختی��ار آنها ق��رار نگیرد و همزمان سیس��تم اداری و 
بوروکراس��ی طبق استانداردهای رقبا نباشد، نباید منتظر 
تولید با ارزش افزوده باالتر، ضایعات کمتر و کیفیت باالتر 

و رقابتی بود. 
وی با توجه به نبود جریان تولید رقابتی در کشور افزود: 
دولت باید جس��ارت این را داشته باشد که در جاهایی که 
مربوط به خودش است ورود کرده و کنترل و مراقبت کند. 
این فعال در حوزه صنعت کش��ور همچنین با توجه به 
اختصاص تسهیالت 30 میلیاردی به بخش های تولیدی و 
تأثیر آن بر جریان تولید گفت: تزریق تسهیالت اختصاصی 
دولت برای بخش��ی های تولیدی و صنعتی، رقم مناسبی 
جهت دس��تیابی به رونق و بازس��ازی واحدهای تولیدی 
اس��ت. خالقی افزود: مطمئنا با سرعت بخش��ی در جذب 
تس��هیالت و نوس��ازی واحدهای تولیدی است که زمینه 
کار مشترک و امکان تولید محصوالت با کیفیت و رقابتی 
فراهم شده و موجب حضور تولیدات شرکت های داخلی در 

بازار های بین المللی خواهد شد. 

تالش برای رضایتمندی مشتریان از 
خدمات خودرویی

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در برنام��ه راهبردی 
صنعت خودرو، افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات 
پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی را هدف گذاری 

کرده است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��فندماه سال گذشته  
)1395( ویرای��ش دوم »برنامه راهب��ردی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت« را تدوین و مصوب کرد. 
در ای��ن برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توس��عه 
بخش صنعت و معدن کشور پیش بینی شده که بخشی از 
آن نیز در رابطه با»برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. 
در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه 
توسعه و گس��ترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه 
ایران در حوزه های مختلف پیش بینی شده که از جمله آن 
افزایش رضایت مصرف کنندگان از خدمات پس از فروش 

خودروهای داخلی و وارداتی است. 
در ای��ن برنامه هدف گذاری ش��ده که تا س��ال 1404 
شاخص رضایت مصرف کنندگان از خدمات پس از فروش 
خودرو باید به س��طح 820 امتیاز از 1000 امتیاز افزایش 

یابد. 
ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت که در س��ال 1394 
ش��اخص رضایتمندی مصرف کنندگان از خدمات پس از 
فروش خ��ودرو برابر با 689 امتی��از از 1000 امتیاز بوده 

است. 

اخبار

تولید خودرو چگونه دارای توجیه 
اقتصادی می شود؟ 

برای موفقیت در امر ص��ادرات، کاهش هزینه های 
تولید باید پیگیری شود تا توان صادراتی و همچنین 
ق��درت رقابتی خودروس��ازان برای رقاب��ت با رقبای 
خارجی باال رود، در غیر این  صورت نمی توان امیدواری 
چندانی برای موفقیت در عرصه ص��ادرات خودرو به 

دست آورد. 
صنعت خ��ودروی کش��ور طی دهه های گذش��ته 
نتوانسته است هزینه تولید خودرو را کاهش دهد و در 
این زمینه گاهی ازدیاد هزینه های تولید نیز مشکالت 
بس��یار فراوانی را برای خودروس��ازان داخلی به وجود 
آورده، این در حالی است که نوسازی خطوط تولیدی 
از جمله اقداماتی است که خودروسازان باید نسبت به 

انجام آن اقدام کنند. 
 از س��ویی یکی از عواملی که سبب افزایش هزینه 
تولید می ش��ود، پایین بودن بهره وری در شرکت های 
خودروسازی کشور است که خودروسازان تاکنون برای 

بهبود آن هیچ حرکت مثبتی را انجام نداده اند. 
به گزارش پدال نیوز، اصل اقتصادی وجود دارد که 
می گوید شما هرچه میزان تولید خود را افزایش دهید، 
در مقابل هزینه ها نیز سر شکن می شود و به اصطالح، 

تولید دارای توجیه اقتصادی می شود. 
 از سویی طی پنج س��ال اخیر میزان تولید خودرو 
به خصوص در زمان تحریم ها دچار افت فاحشی شده 
و حتی در مقطعی میزان تولید خودرو در کشورمان به 
رقم زیر 800 هزار دس��تگاه سقوط کرد، اما با اجرایی 
ش��دن برجام روند تولید خودرو تثبیت شد و در این 
زمینه طی دو س��ال گذشته این آمار در محدوده یک 
میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو در سال تثبیت شده 
است، حال اگر دست اندر کاران صنعت خودرو خواستار 
تولید ساالنه 3 میلیون دستگاه خودرو هستند، باید در 

این رابطه برنامه ریزی مدونی صورت گیرد. 
 بر اس��اس این گ��زارش، در همی��ن زمینه برخی 
کارشناسان معتقدند در موقعیتی که ایران امروز در آن 
قرار دارد، قطعاً می تواند هزینه تولید را کاهش دهد تا 
قدرت رقابت پذیری بیشتری داشته باشد و محصوالت 
تولیدی را با قیمت ارزان تری به بازار داخل و همچنین 

بازارهای صادراتی عرضه کند. 
 این در حالی اس��ت که برخ��ی دیگر باور دارند که 
توسعه محصول و تأمین سرمایه عالوه بر افزایش تیراژ 
و بهره  وری از شروط کاهش هزینه تولید خودرو است. 
البته خودروسازان باید به دنبال کاهش هزینه های تولید 

و افزایش بهره وری باشند. 
 این گزارش نش��ان می دهد که نرخ ارز نیز از جمله 
بازیگران فعال در افزایش هزینه تولید خودروسازان به 
حساب می آید. در این زمینه دولت باید بسته سیاستی 
مناسبی را برای مدیریت جریان نرخ ارز بر قیمت ها و 

کاهش هزینه تولید ارائه کند. 
با کاهش بهره های بانکی بخشی از سپرده های بانکی 
به سمت بنگاه های تولیدی و بازارهای مالی روانه شده 
و شاهد اتفاقات مثبتی در هزینه تولید خودرو و قطعات 

خواهیم بود. 
از سویی چنانچه محیط کسب و کار، محیطی رقابتی 
باشد به طور قطع می توان هزینه های تولید خودرو در 
کشور را کاهش داد، همچنین ذکر این نکته ضروری 
است که تا وقتی این هزینه های تولید خودرو در کشور 
کاهش پیدا نکند، نمی توان به رقابت پذیر کردن صنعت 

خودرو امید داشت. 
 برای موفقی��ت در امر صادرات، کاهش هزینه های 
تولید باید پیگیری شود تا توان صادراتی و همچنین 
ق��درت رقابتی خودروس��ازان برای رقاب��ت با رقبای 
خارجی باال رود، در غیر این  صورت نمی توان امیدواری 
چندانی برای موفقیت در عرصه ص��ادرات خودرو به 

دست آورد. 

نقطه ضعف جدی مجلس و دولت 
در برخورد با خودروسازان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی با توجه ب��ه لزوم ارتقای اس��تانداردهای 
خودرویی اظهار داش��ت: خوشبختانه وزیر صنعت 
و معدن در نخس��تین نشست ها ش��روطی را برای 
ارتقای اس��تانداردهای خودرویی عنوان کردند که 

به نظر دورنمای خوبی را در این زمینه است. 
عبداهلل رضیان اظهار داش��ت: البته این ش��روط 
مس��تلزم ایجاد شرایطی است، بنابراین اینکه وزیر 
صنع��ت و معدن تا چه میزان در تحقق این اهداف 

موفق شود به نظر می رسد جای تأمل دارد. 
وی تصری��ح کرد: قطعاً نمی توان در صورت عدم 
اجرای این شروط، نسبت به فعالیت خودروسازان 
ک��ه بخش زیادی از اش��تغال کش��ور را تش��کیل 
می دهن��د برخورد های س��لبی ص��ورت گرفته یا 

حمایت ها قطع شود. 
به گزارش خبر خودرو، وی گفت: صنعت خودرو 
و قطعه س��ازی کشور با شرایط و تنگناهایی مواجه 
اس��ت که به عن��وان نقطه ضعف ج��دی مجلس و 
دولت در این زمینه محس��وب می شود درحالی که 
مجموعه های خودروسازی همواره از این مسئله در 
مقابل هر گونه جریانات علیه این صنعت اس��تفاده 
می کنند ک��ه یکی از مهم ترین آنها اش��تغال مهم 
در این صنعت به خصوص قطعه س��ازی اس��ت که 
موجب ش��ده دولت و مجلس عمدتا در این راستا 

نتوانند تصمیمات دقیقی را اتخاذ کنند. 

تازه های خودرو

مرسدس بنز اسپرینتر ریوال با سیستم دو دیفرانسیل معرفی شد.



سامس��ونگ یک حسگر دوربین جدید ساخته که باعث می شود دوربین 
گلکسی S9 شگفت انگیزتر ش��ود، اما آیا این ویژگی جدید برای برتری بر 
آیف��ون X  کافی خواهد بود؟ به گزارش تک تایم��ز، نبرد فعلی در صنعت 

گوشی های هوش��مند بین سامسونگ نوت 8 
و آیفون X  اس��ت، اما یک گ��زارش می گوید 
سامسونگ در حال کار روی گلکسی S9 است 
ت��ا آن را به عنوان پرچم��دار جدید و با قابلیت 
رقابت بیش��تر ب��ا پرچمدار اپ��ل معرفی کند. 
دوربین های گوش��ی های هوش��مند گلکسی 
سامس��ونگ مدت هاست یکی از نقاط قوت در 
زمینه فروش آن هستند و این روند احتماال با 
گلکسی S9 تغییر نخواهد کرد. طبق گزارش 
ETNews، سامس��ونگ یک حسگر دوربین 
جدید را ساخته که می تواند فیلم ها را تا 1000 
 X فریم در ثانیه ضبط کند، درحالی که آیفون
قابلیت ضبط فیلم با 240 فریم بر ثانیه را دارد. 

این حس��گر برای تولید انبوه در ماه نوامبر برنامه ریزی شده است که آن را 
برای عرضه همراه گلکسی S9 در ماه مارس یا آوریل 2018 آماده خواهد 
کرد. قابلیت ضبط با 1000 فریم در ثانیه به این معنی اس��ت که دوربین 

گلکس��ی S9 قادر به گرفتن ویدئوهای بس��یار دقیق و با جزییات است و 
راه های جدیدی را برای کاربران برای تنظیم و ادیت فیلم های ش��ان فراهم 
می کند. این حسگر همچنین اجازه می دهد دوربین گلکسی S9 ویدئوهای 
حرکت آهس��ته  )slow motion( را تا 40 
برابر بهتر تصویربرداری کند. حس��گر جدید 
دوربی��ن، با این حال برای نخس��تین بار در 
گلکس��یS9  تعبیه نمی شود، بلکه محصول 
ش��رکت رقی��ب، یعن��ی س��ونی و در مدل 
Xperia XZ1 نیز وجود دارد. این گوش��ی 
هوش��مند دارای یکی از بهترین دوربین های 

موجود در بازار شناخته می شود. 
سنسور طراحی ش��ده توسط سامسونگ 
دارای ی��ک طراح��ی س��ه الیه با پ��ردازش 
منطقی و حافظه روی تراش��ه است. با توجه 
به حافظه ای که در تراشه ساخته شده است، 
حس��گر قادر خواهد بود قب��ل از اینکه فیلم 
توسط برنامه دوربین گلکسی S9 ذخیره شود، آن را با سرعت باال به صورت 
درجا ذخیره کند. این بدان معناس��ت که ضبط ویدئوی حرکت آهسته به 

تنها چند ثانیه محدود می شود. 

در فروشگاه ها و بازی های آنالین چند نفره و بسیاری از اپلیکیشن های دیگر که 
به تغییر اطالعات فوری در آن نیاز اس��ت، باید از زیرس��اخت هایی استفاده کرد که 
امکان تغییر اطالعات در ثانیه را فراهم می کند. ابرین به کمک آمده است. قیمت، 

موج��ودی اجناس و اطالعات مرب��وط به فروش در 
فروشگاه های آنالین به طور لحظه ای تغییر می کند. 
غیر از این اماکن مجازی محبوب یعنی فروشگاه ها، 
در بازی ه��ای آنالی��ن چن��د نف��ره و بس��یاری از 
اپلیکیشن های دیگر که به تغییر اطالعات فوری در 
آن نیاز اس��ت، باید از زیرساخت هایی استفاده کرد 
که امکان تغییر اطالعات در ثانیه را فراهم می کند. 
Realtime ی��ا بی درن��گ یکی از س��رویس های 
استارت آپ  »ابرین« است که به همین منظور ارائه 
می شود. ابرین استارت آپی است که به کمک دیگر 
اپ ه��ا می آید ت��ا در زمان و هزینه ب��رای راه اندازی 
 Messaging، زیرساختی که بتواند خدماتی مثل
data stream و media را ارائه دهد، صرفه جویی 

کنن��د. حامد زاهدی فر مدیر فن��ی »ابرین« در گفت وگو با ات��اق تهران می گوید: 
راه اندازی چنین زیرساختی سه تا شش ماه از توسعه دهندگان زمان می برد و هزینه 
زی��ادی دارد اما »ابرین« به صرفه تر این امکان��ات را در اختیار اپ ها قرار می دهد تا 

سریع تر وارد بازار شوند. شبکه های اجتماعی و بازی های آنالین چندنفره از »ابرین« 
استفاده می کنند و از طریق ابرین شبکه شان را گسترش می دهند. رقبای خارجی 
زیادی داریم که مشابه این کار را انجام می دهند، اما ما در ایران خدمات می دهیم. 
س��رمایه اولیه »ابرین« توسط ایجادکنندگان آن 
فراهم شده است و در نخستین مرحله فعالیت تنها 
خدمات Push notification را ارائه می کردند. 
در سال 2012 گوگل شرکت هایی که می خواستند 
این خدمات را ارائه دهند را محدود می کرد و امکان 
بیش از 10هزار هش��دار برای کاربران ش��رکت ها 
وج��ود نداش��ت. »ابری��ن« کارش را ب��ا ارائه این 
خدم��ت به اپ های ایران آغ��از کرد. بعدها گوگل 
این محدودیت را برداش��ت و »ابری��ن« عالوه بر 
Push notification به سراغ دیگر زمینه های 
سبز رفت که نیاز بازار بود و کمتر شرکتی آن ارائه 
می کرد. زاهدی فر می گوید: تقریباً دو س��ال است 
که  »ابرین« کار می کند. سه نفر »ابرین« را ایجاد 
کردند و در حال حاضر بیش��تر برای س��رور و حضور در نمایشگاه ها هزینه کردیم. 
نیرویی به هس��ته اصلی ایجادکننده ابرین اضافه نشده است اما ابرین به کمک 

تمام استارت آپ ها آمده تا هم کسب وکار راه بیندازند و هم  شغل. 

مؤسس��ه آکامای تکنولوژی فهرستی از 10 کشور پیشگام و برتر در سرعت 
اینترن��ت ارائه داده که در این رده بندی، کره جنوبی رتبه نخس��ت را کس��ب 
کرده اس��ت.به گزارش وب س��ایت fastmetrics، مؤسسه آکامای تکنولوژی 

در آخرین به روزرسانی خود فهرستی از میانگین 
س��رعت اینترنت در کش��ورهای مختلف جهان 
را ارائه داده اس��ت. مؤسس��ه آکامای تکنولوژی 
مس��تقر در ماساچوس��ت ایاالت متحده آمریکا، 
هر س��ه ماه در هر سال گزارش هایی از میانگین 
سرعت اینترنت کشورهای مختلف ارائه می دهد 
و براس��اس این رده بندی، کشورهای پیشگام در 
سرعت اینترنت برای جهانیان شناخته می شوند. 
ب��ر ای��ن اس��اس، 10 کش��ور دارای اینترنت 
پرس��رعت در س��ه ماهه نخست س��ال 201۷ 
میالدی ب��ه ترتیب عبارتند از کره جنوبی، نروژ، 
سوئد، هنگ کنگ، س��وئیس، فنالند، سنگاپور، 
ژاپ��ن، دانمارک و ایاالت متحده آمریکا. میانگین 

س��رعت اینترنت از کشوری به کش��ور دیگر متفاوت است و در سه ماهه سوم 
سال 201۶، میانگین سرعت اینترنت در جهان ۶.۳ مگابیت بر ثانیه بوده که 
در مقایسه با میانگین آن در سه ماهه نخست سال جاری که ۷.2 مگابیت بر 

ثانیه بوده، 2.۳ درصد رشد و افزایش داشته است. با این همه کشورهای منطقه 
اسکاندیناوی نظیر نروژ، سوئد، فنالند و دانمارک و همچنین کشورهای آسیای 
ش��رقی نظیر کره جنوبی، هنگ کنگ، س��نگاپور و ژاپن از جمله کش��ورهای 
پرس��رعت جهان به ش��مار می رون��د. در این 
رده بندی کشورهای التویا و هلند جای خود را 
به کشورهای دانمارک و ایاالت متحده آمریکا 
دادند و از ماندن در 10 کشور پرسرعت جهان 
بازماندند. در این رده بندی، در قاره آفریقا کشور 
کنیا با میانگین 1۳.۷ مگابیت بر ثانیه، در قاره 
آس��یا کره جنوبی با میانگین 28.۶ مگابیت بر 
ثانیه، در اقیانوس��یه کشور استرالیا با میانگین 
1۵.۷ مگابی��ت ب��ر ثانیه، در قاره اروپا کش��ور 
انگلستان با میانگین 1۶ مگابیت بر ثانیه و در 
قاره آمریکا کشور ایاالت متحده آمریکا با 18.۷ 
مگابیت بر ثانیه پرسرعت ترین اینترنت جهان را 

به خود اختصاص داده اند. 
 ایران، در میان کش��ورهای خاورمیانه، باوجود استفاده روزافزون و گسترده 
اینترنت و شبکه های اجتماعی، با میانگین سرعت ۵.8 مگابیت بر ثانیه در این 

رده بندی حضور دارد. 

وزارت امنی��ت داخل��ی ایاالت متح��ده آمریکا، حمله هکرهای روس��ی به 
سیستم رای گیری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را در 21 ایالت این 
کش��ور تأیید کرد. به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، پس از انتخابات ریاست 

جمه��وری ایاالت متحده آمری��کا که در نهایت 
دونالد ترامپ برنده آن ش��د، گمانه زنی ها و شک 
و ش��بهه هایی درباره حمله هکرهای روس��ی به 
سیستم رای گیری انتخابات در این کشور ایجاد 
شد. این هکرهای روسی که گفته می شود دولت 
روس��یه از آنها حمایت می کرده است، به ایجاد 
اختالل در روند رای گیری انتخابات سال گذشته 
اقدام کرده بودن��د. به گفته مقامات امنیتی این 
کش��ور، این بدان معنا نیست که نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تغییر کرده یا دستکاری 
ش��ده اس��ت. ضمنا اطالعات ارائه  شده هرگونه 
سرقت اطالعات یا نصب بدافزار از سوی هکرها را 

روی سیستم های انتخاباتی رد می کند. 
جان��ت مانفرا، مع��اون وزیر امور خارجه  آمریکا در حوزه  امنیت س��ایبری و 
ارتباطات، طی جلس��ه  ای با اعضای کمیته  جاسوسی سنای آمریکا اعالم کرد 
شبکه  سیس��تم انتخابات سال گذش��ته آمریکا در 21 ایالت توسط هکرهای 

روسی مورد حمایت دولت این کشور، مورد حمله قرار گرفته بوده است. 
وزارت امنیت داخلی کش��ور آمریکا این حمله را تأیید کرده، اما از ذکر نام 
دقیق ایالت های مورد نظر طفره رفته اس��ت. این در حالی  اس��ت که پیش تر 
هم روس��یه تمامی این اتهامات مداخله جویانه 
و جاسوس��ی را رد کرده بود. البته تماس های 
برقرار ش��ده با ش��ماری از مقامات اجرایی در 
زمینه  انتخابات، نام ایالت هایی را که مورد حمله 
قرار گرفته اند، مشخص کرده است. ایالت های 
آالبام��ا، کلورادو، فلوریدا، مینس��وتا، تگزاس و 
واشنگتن از جمله ایاالتی بودند که اعالم کرده 
بودند مورد هجوم و حمالت سایبری هکرهای 
روسی قرار گرفته بودند که البته به گفته آنها، 
این حمالت موفقیت آمیز نبوده است. ایالت های 
آریزونا و ایلینوی هم تأیید کرده بودند که سال 
گذش��ته هدف ای��ن هکرها واقع ش��ده بودند. 
گزارش ه��ا و پیگیری هایی ک��ه نزدیک به یک 
س��ال به طول انجامید، گمانه زنی ها درباره حمالت هکرهای روس��ی در روند 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا را تأیید کرد و موجب شد مقامات مسئول 

برای ارتقای سیستم امنیتی انتخابات در سال های آینده بیشتر آماده شوند. 

 »ابرین« چگونه کار می کند؟ آیا گلکسی S9 می تواند آیفون X را شکست دهد؟

استارت آپی برای استارت آپ های دیگر هک سیستم انتخاباتی آمریکا تأیید شد10 کشور نخست جهان در ارائه اینترنت پرسرعت

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان با اشاره به آسیب های سود بانکی به فضای 
کس��ب و کار گفت که متأسفانه در شرایط بحران بیکاری، خانواده ها به معجزه 

سودهای بانکی عادت کرده اند. 
به گزارش مهر، سال های متمادی نرخ سود سپرده  ها در حدود 20درصد و 
حتی در برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری این نرخ کمی باالتر بود و 
به نوعی تبدیل به یک رقابت در نظام بانکی کشور برای جذب مشتریان شده 
بود. هر چند نرخ باالی س��ودهای سپرده های بانکی از جذابیت ویژه ای برای 
سپرده گذاران برخوردار است، اما این موضوع به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و 

صاحب نظران، آسیب های زیادی برای اقتصاد هر جامعه ای دارد. 
 خروج بخشی از سرمایه سرمایه گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در 
شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب ها بود که سپرده گذاری نزد بانک  به 

سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصاد ترجیح داده شد. 
 تداوم افزایش نرخ س��ود س��پرده ها و جوالن بانک ها در پرداخت سودهای 

بانکی باعت ش��د تا به تدریج که 
واحده��ای صنعت��ی و تولیدی با 
کاه��ش تولید مواجه می ش��دند، 
بخش��ی از س��رمایه خ��ود را در 
بانک ها سپرده گذاری کنند و این 
موض��وع ب��ه صورت ی��ک پدیده 
اپیدمی، نه فقط بنگاه های تولیدی 
بلکه فض��ای عمومی جامعه را در 

بر گرفت. 
 بدون تردید یکی از آسیب های 
جدی ج��و حاکم بر جامعه مبنی 
بر »س��پرده گذاری نزد بانک ها و 
دریافت سودهای بالغ بر 20درصد 
آن ه��م بدون فعالی��ت اقتصادی 
و تح��رک در تولید« ب��روز پدیده 

بحران بیکاری در کشور بود. 
 اگرچ��ه فض��ای آس��یب پذیر 
کس��ب و کار ناش��ی از مجموع��ه 
عوام��ل سیاس��ت های ناکارآم��د 
اقتصادی است اما سودهای باالی 
نظام بانکی در برهه ای طوالنی از 
زمان نقش قاب��ل توجهی در این 

آس��یب پذیری داشت و منجر به خروج س��رمایه ها از بخش های مولد اقتصاد 
کشور شد. 

 در عین حال که س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان به دلیل ریس��ک باالی 
سرمایه گذاری در فعالیت  های اقتصادی، سپرده گذاری در بانک را فضایی امن 
برای تثبیت سرمایه و کسب سود می دانستند، در فضای عمومی جامعه نیز به 
تدریج سود سپرده  به یک منبع درآمد پایدار برای برخی جوانان و خانواده ها 
تبدیل شد که البته در شرایط اقتصاد نامناسب غیرطبیعی هم نیست. از طرفی 
در فضایی که بیکاری، مهم ترین مس��ئله کشور اس��ت، دریافت سود سپرده 
هرچند برای س��پرده های اندک غالب جمعیت کش��ور سود ناچیزی بود، اما 

تحرک و تالش برای ورود به بازار کار در بین جوانان تنزل پیدا کرد. 
 در همین رابطه حس��ین عبده تبریزی، اقتصاددان و اس��تادیار دانش��گاه 
در گفت وگو با مهر با آسیب شناس��ی تأثیر س��ود سپرده های بانکی در فضای 

کسب و کار کشور گفت: متأسفانه با پرداخت نرخ های باالی سود بانکی، کم کم 
مردم ما به یک معجزه معتقد شدند و آن هم این بود که بدون فعالیت اقتصادی 
یک سودی را دریافت کنند، درحالی که نظام بانکی هم بدون فعالیت اقتصادی 

به مشتریان و سپرده گذاران خود سودهای غیرمتعارف پرداخت می کرد. 
وی افزود: در ش��رایطی که نرخ  س��ودهای بانکی باال ب��ود هم کار کردن و 
هم راه اندازی کس��ب و کار صرفه اقتصادی نداشت، چراکه دریافت سود بانکی 

امن ترین روش برای کسب درآمد ولو اندک بود. 
 این اقتصاددان با اشاره به قبول ریسک منفی در اقتصاد گفت: این موضوع 
نیز باعث ش��د کاس��بی کردن به معنای واقعی توجیه اقتصادی نداشته باشد 

بنابراین آنچه برای مردم جذابیت دارد، سپرده گذاری در بانک ها بود. 
 عب��ده تبری��زی گفت: پیش از کاهش نرخ س��ود بانک��ی بعضا در محیط 
دانشگاهی وقتی از دانشجویان در خصوص نحوه کسب درآمد سوال می کردیم 
مش��خص بود بخش عمده ای از آنها از فعالیت هایی نظیر خریدوفروش اوراق 
و سپرده گذاری نزد بانک درآمد 
کس��ب می کردند؛ خب در این 
ش��رایط جوانان با چه انگیزه ای 
روزانه 8 تا ۹ س��اعت کار کنند؟ 
عالوه بر این متأس��فانه در ایران 
خانواده ها هم به کس��ب درآمد 
از مح��ل س��پرده گذاری عادت 

کرده اند. 
 وی اف��زود: منتقدان کاهش 
نرخ سود س��پرده ها در محافل 
عمومی و خصوصی بر این باورند 
ک��ه »در این ش��رایط اقتصادی 
بسیاری از خانواده ها با سودهای 
سپرده درآمد کسب می کنند«؛ 
متأسفانه امروز با این استدالل ها 
برای توجی��ه س��ودهای باالی 
س��پرده در سطح جامعه مواجه 
هستیم، یعنی استدالل معجزه! 
گویی ک��ه اگر همه ملت دارایی 
خود را نزد بانک ها سپرده گذاری 
کنن��د و در مقابل بانک ها هیچ 
فعالیت اقتصادی نداشته باشند 

می توان کسب سود کرد. 
 این اس��تاد دانش��گاه افزود: جالب اس��ت همین منتقدان به کاهش سود 
سپرده های بانکی، اگر به اطراف خود نگاهی بیندازند در خانواده خود با بیکار یا 
بیکارانی مواجه می شوند که اگر همین سیاست های ناکارآمد اقتصادی اعمال 

نمی شد، امروز شاهد بحران بیکاری در کشور نبودیم. 
 وی با تأکید بر اینکه غیر ممکن بود دولت با این نرخ سودهای بانکی بتواند 
در داخل کش��ور کار و ش��غل ایجاد کند، گفت: به ضرس قاطع اعالم می کنم 
اگر نرخ سودهای بانکی به روال گذشته ادامه پیدا می کرد امکان نداشت دولت 

بتواند در کشور اشتغال زایی کند. 
 عب��ده تبریزی تأکید کرد: در ش��رایطی ه��م که کار ک��ردن و راه اندازی 
کسب و کار توجیه اقتصادی نداشت، طبیعتا س��رمایه گذار نیز انگیزه ای برای 

تأسیس شرکت و فعالیت اقتصادی ندارد و به بیکاری دامن می زند. 

با ارائه گوش��ی های خانواده پیکسل، گوگل نیز مسیری مشابه 
اپل در زمینه  تولید تلفن همراه پیش گرفته است. در این مطلب 

موفقیت گوگل در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ایم. 
ب��ه گ��زارش زومیت،  طی س��ال های اخیر، گوگل در اندیش��ه 
تولید گوش��ی اختصاصی خودش بوده و اس��تراتژی این ش��رکت 
نیز در این زمینه کامال واضح اس��ت. موفقیت اپل به دلیل کنترل 
همزمان این ش��رکت روی س��خت افزار و نرم افزار اس��ت و گوگل 
تصمیم گرفت با خرید موت��وروال چنین وضعیتی برای خود رقم 
زند؛ هرچند بعدا این شرکت را به لنوو واگذار کرد. اکنون به نظر 
می رس��د گوگل در نظر دارد با اس��تخدام عده زیادی از کارکنان 
اچ تی سی و بخشی از دارایی های معنوی بخش موبایل این شرکت 

تایوانی، به هدف خود دست پیدا کند. 
ش��اید گ��وگل دیر به فکر افتاده باش��د، ام��ا کاری که در حال 

انجام آن اس��ت منطقی به 
نظر می رسد.

 ب��رای مدت��ی طوالن��ی، 
گ��وگل پذیرفت��ه ب��ود که 
گوش��ی های  سامس��ونگ 
رده باالی اندروی��د را تولید 
می کند و نرم افزار تهیه شده 
توسط گوگل، موجب حضور 
این شرکت در سراسر جهان 
خواهد ش��د، اما حاال گوگل 
مجبور است برند ویژه خود 
را ایج��اد کن��د؛ برندی که  

»گوگل« نامیده نمی شود. 
ش��کی در م��ورد کیفیت 
گوگل  س��اخت  گوشی های 
وجود ندارد. افرادی که این 
گوش��ی ها را دیده اند، لمس 
کرده ان��د و از آنها اس��تفاده 
کرده اند، گوشی های ساخت 
گوگل را مورد ستایش قرار 

داده اند. 
کاربرانی که از این گوشی ها استفاده کرده اند، از این دستگاه ها 
با جمله »بهترین گوشی با تجربه اندروید خالص« یاد می کنند. اما 
گویا این اندروید به قدری خالص بود که افراد کمی از آن استقبال 
کردند. آیا گوگل رمز و راز تبدیل کردن کاربران به هواداران پروپا 
قرص گوشی هایش را خواهد آموخت؟ جالب اینجاست که گوگل 
در این مس��یر با اچ تی سی همراه ش��ده است. این شرکت تایوانی 
همواره گوش��ی های زیب��ا و جذابی تولید می ک��رد، اما در حوزه 

بازاریابی، تالش های این شرکت ناموفق و گاهی نامتعارف بود. 
بس��یاری از کاربران، آگهی های تلویزیونی اچ تی س��ی را که در 
آن مجموع��ه  The Bachelorette )آگهی معروف 1۹84 اپل( 
مورد تمس��خر قرار گرفته بود فرام��وش نمی کنند. یکی دیگر از 
آگهی های ساخته شده توسط اچ تی سی، از سیستم عامل آی اواس 
اپ��ل به عن��وان »بیم��اری« یاد می ک��رد. آیا چنی��ن آگهی هایی 

توانستند به اپل ضربه ای وارد کنند؟ 
اچ تی س��ی در س��اخت آگهی های��ش به اس��تفاده از هنرمندان 
مش��هور نیز روی آورد. در یکی از آ گهی های این ش��رکت، گری 
اولدمن، بازیگر و فیلمساز سرشناس بریتانیایی حضور یافت. پیام 
آگه��ی این بود که مهم نیس��ت اولدمن چه چیزی می گوید، چرا 
که مردم خودشان عقایدشان را شکل خواهند داد. برای رساندن 
این پیام، اولدمن بارها و بارها واژه  »blah« را تکرار می کرد. در 
یکی دیگر از آگهی های اچ تی س��ی، راب��رت داونی جونیور، بازیگر 
سرش��ناس آمریکایی حضور داش��ت و باید گف��ت این آگهی هم 

افتضاح بود. 
بازار تلفن های همراه اکنون به بلوغی نس��بی رس��یده  اس��ت. 
اگر در این بازار یک تازه وارد هس��تید ی��ا باید محصولی متفاوت 
عرضه کنی��د یا اینکه پیامی متفاوت و احساس��ی به مش��تریان 
منتقل کنی��د تالش  گوگل 
س��خت افزار،  عرص��ه  در 
نتیجه کلی مطلوبی برجای 
نگذاش��ته اس��ت؛ هرچن��د 
موفق  گوگل  کروم بوک های 
بوده اند و این شرکت موفق 
به خرید ش��رکت نِست نیز 
ش��ده اس��ت؛ ش��رکتی که 
به خاط��ر ترموس��تات های 
ش��ناخته  هوش��مندش 

می شود. 
ام��ا ب��ه چالش کش��یدن 
سیطره اپل در سطوح باالی 
کاری  هم��راه،  تلف��ن  بازار 
در  اس��ت.  چالش برانگی��ز 
زمان معرفی گلکسی اس 2، 
شرکت کره ای سامسونگ با 
ق��رار دادن  مورد تمس��خر 
ه��واداران پروپاق��رص اپل، 
نشان داد که چطور باید این 
کار را انج��ام داد. حقیقتی 
که در قلب آگهی های تبلیغاتی سامس��ونگ وجود داش��ت، ایجاد 
احساسات ش��دید ضد اپلی بود. سامسونگ نیز با موفقیت از این 

احساسات استفاده کرد. 
گ��وگل نی��ز در چند س��ال اخیر موفق ش��ده اس��ت با کمک 
آژانس های تبلیغاتی، آگهی هایی بس��یار خوبی جهت امور خیریه 
تولید کند، ولی س��اخت آگهی های موفق برای گوش��ی های این 
ش��رکت، بزرگ ترین چالش بازاریابی گوگل خواهد بود. پرداخت 
میلیاردها دالر به مهندس��ان زبده، نخس��تین قدم در این زمینه 

است. 
ما نیز مطمئن هس��تیم که نس��ل جدید گوش��ی های خانواده 
پیکس��ل، جذاب و با کیفی��ت خواهند بود. اما آی��ا گوگل خواهد 
توانست تصویری بزرگ از گوشی های خانواده پیکسل ارائه دهد؟  
CNET  :منبع

تقریبا یک سال از طرح برنامه سفر به مریخ و 
مسکونی سازی این سیاره توسط میلیاردر و کارآفرین 

آمریکایی »ایالن ماسک« می گذرد و حاال مدیرعامل 
SpaceX اطالعات بیشتری در این باره منتشر کرده 

است.  ماسک که سال گذشته در کنگره بین المللی 
فضانوردی در شهر »گواداالخارا« مکزیک درباره راکت ها 
و روش های حمل انسان به مریخ توضیحاتی را ارائه کرده 

بود، به تازگی اعالم کرده که برنامه های اسپیس اکس 
اندکی تغییر کرده اند.  وی مشخصا اظهار داشته که ابعاد 
فضاپیماهای مورد استفاده برای کاهش هزینه های تولید 
کوچک تر شده و طراحی جدید به کمپانی اجازه می دهد 

از فضاپیماها برای سفرهای تفریحی در مدار زمین نیز 
استفاده کند. ایالن ماسک گفته احتماال از این طریق 

سرمایه الزم برای انجام سفر به مریخ تأمین خواهد شد 
که یکی از نکات کلیدی دیزاین جدید است.  همچنین 

کاهش قطر فضاپیمای مخصوص اسپیس اکس برای سفر 
به مریخ باعث شده کمپانی بتواند با استفاده از تجهیزات 

موجود در خطوط تولید، آن را ساخته و نیاز به احداث 
کارخانه جدید برطرف شود. 

گفتنی است ایالن ماسک قصد دارد روز جمعه در 
کنگره بین المللی فضانوردی 2017 که در »آدالید« 

استرالیا برگزار می شود، از طرح جدید خود رونمایی 
کرده و جزییات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار دهد. 

 

وقتی کار کردن به صرفه نیست وقتی گوگل تالش می کند همچون اپل باشد

 ایالن ماسک
 از برنامه های خود

برای سفر به مریخ می گوید
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نگاهدریچه

برای پنجمین سال متوالی کمپانی اپل و گوگل همچنان برترین برندهای معتبر در 
 »interbrand Corp« جهان به شمار می روند. به گزارش ایسنا، مؤسسه بین المللی
در گزارش 100برند برجسته جهانی در سال 201۷ میالدی اعالم کرد ارزش تجاری 
کمپانی اپل با رش��د ۳ درصدی به 184.1۵میلیارد دالر رس��یده اس��ت که همچنان 
 جایگاه نخست ارزشمندترین برند جهان را در اختیار دارد. ارزش شرکت گوگل با رشد
 ۶ درصدی به بیش از 141.۷0 میلیارد دالر رسیده و مایکروسافت با رشد 10 درصدی 
بیش از 80 میلیارد دالر ارزش دارد که به ترتیب جایگاه دوم و سوم برترین برندهای 
جهان را در اختیار دارند. در میان 10 برند برتر جهانی، هفت برند از آن شرکت های با 
فناوری باالست که در این میان پس از اپل، گوگل و مایکروسافت، آمازون )مکان پنجم 
با سرمایه ۶4.8 میلیارد دالر(، سامسونگ )مکان ششم با سرمایه ۵۶.2 میلیارد دالر(، 
فیس بوک )مکان هشتم با سرمایه48.2 میلیارد دالر( و  ای بی ام  )مکان دهم با سرمایه 

4۶.8 میلیارد دالر( قرار دارند. 

اپل و گوگل در صدر 100 برند برتر جهان

شرکت های هوآوی و اینتل قصد دارند با همکاری هم خدمات جدید نسل پنجم تلفن همراه 
را ارائه دهند. به گزارش وب سایت زی دی نت، هر دو شرکت اینتل و هوآوی هم اکنون در حال 
اجرای آزمایشی ارائه نسل پنجم تلفن همراه هستند و همکاری این دو شرکت  نشان دهنده 
ش��کوفایی و پیش��رفت تکنولوژی در صنعت مخابرات و ارتباطات خواه��د بود. این همکاری 
همچنین شامل مسائل سخت افزاری هم می شود و هر دو طرف در زمینه طراحی و تولید تراشه، 
پایانه های مخابراتی، تجهیزات، امکانات و زیرساخت های شبکه ای تالش خواهند کرد که این 
امر موجب می شود نسل پنجم تلفن همراه هم وارد بازار شده و قابل دسترس و استفاده مردم 
قرار بگیرد. شرکت هوآوی چین امیدوار است به وسیله این همکاری بتواند نخستین کشوری 
در جهان باشد که خدمات نسل پنجم تلفن همراه به کاربران و شهروندان ارائه می دهد. اینترنت 
5G بدون شک یکی از داغ ترین موضوعات بحث در زمینه شبکه های بی سیم تلفن همراه است.

آخرین وضعیت آزمایش نسل پنجم 
اینترنت همراه



قبل از اینکه روش های خلق یک شعار 
تبلیغات��ی تاثیرگذار را معرفی کنیم، اول 
 Slogan و Tagline ببینیم که تفاوت
چیس��ت؟ هر دو آنه��ا ش��عار تبلیغاتی 
هستند و گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته 

می شوند. 
 Tagline

تگ الین، ش��عار ثابت یک برند اس��ت. 
مثال: 

- همراه اول: »هیچکس تنها نیست!«
- دیجی کاال: »بررسی، انتخاب و خرید 

آنالین«
- سایپا: »سایپا، مطمئن« 

- ایران خودرو: »راه تو را می خواند«
»!Just Do It«  :نایکی -

»Think Different«  :اپل -
- و...

 Slogan
ش��عارهای متغی��ر ی��ک برن��د که در 
فعالیت های بازاریابی و تبلیغات، معموال 
ب��رای هر کمپی��ن، به گون��ه ای متفاوت 

است. مثال: 
- »خوش خطی برازنده شماست!« – 

همراه اول؛ کمپین فروش خطوط رند
- »حس��ابی راح��ت!« – بان��ک دی؛ 
خدمات بانکی اینترنتی )این ش��عار هم 
در ن��وع خود یکی از جالب ترین هاس��ت. 
اگر دق��ت کنید، به دو طری��ق می توان 
آن را خوان��د، که ه��ر دو آنها مرتبط به 

اینترنت بانک است.(
- »خودشو نمی گیره!« – فامیال؛ شعار 

استفاده شده در روغن ذرت
- و...

ب��ه گ��زارش مدیریت��ی وی، حاال که 
تفاوت اصلی این دو نوع ش��عار تبلیغاتی 
را فهمیدی��م، ب��ه ش��ما 10 روش برای 
خلق یک Tagline تأثیرگذار را معرفی 
می کنیم. نش��ریه مع��روف Inc از قول 
10 نف��ر از کارآفرینان چندین ش��رکت 
و اس��تارت آپ، این مطلب را تهیه کرده 

است. 
1- تگ الین باید ساده باشد 

 Next ش��رکت  از    Derek Capo

Step China: »اگر ش��ما نتوانید در پنج 
الی هفت کلمه، مفهوم خدمات، چشم انداز 
و اهداف برند خود را بیان کنید، در ارتباط 
با مخاطبان خود به مشکل خواهید خورد. 
یک ش��عار تبلیغاتی، صرفا این نیست که 
بخواهی��م کاال ی��ا خدمات م��ان را توضیح 
دهی��م. در Tagline، ش��ما به نوعی باید 
چشم انداز ش��رکت تان را برای مخاطب به 

نمایش بگذارید.«

 2- از تأثیر جلس�ات بازاریابی در 
آن جلوگیری کنید 

 The کت��اب   ،Amanda Aitken
 Girl’s Guide to Graphic
Design: »ام��روزه بس��یاری از جمالت 
تبلیغاتی، برگرفته از آرزوها و خواسته های 
مدی��ران بازاریاب��ی آن ش��رکت اس��ت؛ 
جمالت��ی مصنوعی و خش��ک و بی روح، 
مثال جمل��ه »خیلی خوبه« از مک دونالد 
ی��ا »می خواهمش!« از ش��رکت س��ورس 
و… چنی��ن جمالتی واقعا از بطن جامعه 
سرچش��مه نگرفته و صرفا تالش می کند 
یک مفه��وم را تلقین کنند و معموال این 

روند با شکست مواجه می شود.«

3- داستان تعریف کنید 
ش��رکت  از    Jordan Fliegel
ش��ما  برن��د  »داس��تان   :CoachUp
در  ک��ه  کاری  ب��ه  وقت��ی  چیس��ت؟ 
شرکت تان انجام می دهید فکر می کنید، 
چه احساسی در ش��ما به وجود می آید؟ 
تگ الی��ن ش��ما بای��د این ح��س را در 
مخاطب به وجود بی��اورد. او باید دیدی 

کلی از هویت برند شما داشته باشد.«

4- پیش�نهادات خ�ود را توضیح 
دهید 

ش��رکت  از    Brittany Hodak
ZinePak: »درست اس��ت که بهترین 
شعارها آنهایی هس��تند که ساده و قابل 
حفظ کردن باشند، اما نکته ای دیگر نیز 
وجود دارد؛ شرکت شما چه کار می کند؟

یک تگ الین باید به مش��تریان بالقوه 

ش��ما بفهماند ک��ه چ��ه کار می کنید و 
حتی االمکان، دلیل تمایزتان را نیز برای 

مشتری بالقوه روشن و مشخص کند.«

5- صادق باشید 
صنعت��ی  گ��روه  از   Raoul Davis
Ascendant: »مطمئ��ن ش��وید ک��ه 
تگ الین تان یک تصویر کلی از شرکت و 
خدمات تان ارائه می دهد. البته با رعایت 
این نکته که فعالیت های برندس��ازی در 
صورت��ی موفق خواهند بود که همه چیز 

براساس بیان حقایق و صداقت باشد. 
س��عی نکنید به دروغ دلب��ری کنید. 
عش��ق و عالقه مش��تری به یک خدمات 
ی��ا یک برند، در پی صداق��ت آن برند با 

مشتریانش به دست می آید. 
ابزارآالت لوله کشی دارید،  اگر شرکت 
ش��عار تبلیغات��ی  »آرام و زیبا« می تواند 
برای شما و برندتان مرگ محسوب شود، 
چ��را که ش��یرآالت هرگز نبای��د چنین 

احساسی را منتقل کنند و نمی کنند.«

6- بامزه هم می توانید باشید 
Danny Boice  از Speek: »از ب��ه 
کارگیری کلمات بامزه یا کمی غیر معمول 
خجالت نکشید. شما می خواهید فقط در 
چن��د کلم��ه، برندتان را معرف��ی کنید! 
محصول ش��ما چه چی��زی را در زندگی 
مردم تغییر می دهد؟ هر طور که دوست 
دارید با مخاطب ارتباط برقرار کنید و به 
او بفهمانید که چه هستید؟ که هستید؟ 

برای چه نزد او آمده اید؟«

7- ب�ه دوباره خوانی نیاز نداش�ته 
باشد 

 :Endagon از    Logan Lenz
»یک ش��عار تبلیغاتی مناس��ب نیاز به 
بازخوان��ی نخواه��د داش��ت. ب��ار اولی 
ک��ه مخاطب ب��ا آن مواجه می ش��ود، 
مفهوم��ش را درک می کند و می فهمد 
که قرار اس��ت با چه چی��زی رو در رو 
شود. از جمالت کنایه آمیز و استعاره ها 
بپرهیزید. شما قرار نیست نوبل ادبیات 

دریاف��ت کنید؛ مخاطبان ت��ان هم قرار 
نیس��ت با خواندن شعار تبلیغاتی شما، 

فرهیخته شوند.«

8- کوتاه و ساده 
 :Astonish از  Adam DeGraide
»تگ الین باید قوی و پرمحتوا باش��د، اما 
کوت��اه. کلمات کل��ی می توانند کمک تان 
کنند. سعی کنید جمله ای کوتاه اما سنگین 
طراحی کنید. به طور مثال  »دوست« یک 

تعریف با مفاهیم بسیار و گسترده است. 
 ما دوس��ت شما هس��تیم؛ این جمله 
خوش��حالی،  پش��تیبانی،  ش��امل حس 
اعتم��اد، هم��کاری و… اس��ت؛ تنها با 

استفاده از سه کلمه.«

9- مخاطب را سرگرم نکنید 
 :ThinkCERCA از  Abby Ross
»تگ الین قرار اس��ت برندتان را معرفی 
کند و با یک جمل��ه کوتاه، به نحوی در 
مورد ش��ما توضیح بدهد، اما قرار نیست 
در مورد تعداد کارمندان، سال تأسیس، 
حق��وق دریافتی کارکن��ان و… توضیح 

دهد. 
الزم نیس��ت تگ الین ت��ان زیباترین و 
دل انگیزترین باش��د، الزم نیس��ت حتما 
ب��ا آهنگ و ملودی باش��د، الزم نیس��ت 
ک��ه حتم��ا مانند یکی از اش��عار گوته یا 
شکس��پیر، به گونه ای پرمعنی باش��د که 
همه خشک ش��ان بزند. ه��دف تگ الین 
معرف��ی شماس��ت، ن��ه س��رگرم کردن 

مخاطبان تان.«

 10- با یک سناریو پیش بروید 
 :Fueled از    Rameet Chawla
»سعی کنید با یک روند فکری جلو بروید 
و هر از گاهی اگر الزم باشد، تگ الین تان 
را آپدیت کنید. ش��ما و شرکت تان هدف 
مشخص و واحدی دارید و برای دستیابی 
به آن تالش می کنید و راس��تای ش��ما، 
راستای رسیدن به این اهداف است. این 
موضوع را حتی مشتریان شما نیز متوجه 

می شوند و تأثیر مثبتی بر آنها دارد.«

10 تکنیک برای خلق یک شعار تبلیغاتی تاثیرگذار 
کلید

 5 دلیلی که مشترکین ایمیل تان
 را نادیده می گیرند

 هیچ چیز خس��ته کننده تر از صرف وقت و انرژی برای 
یک کمپین ایمیل، تنها برای دیدن کمبود نرخ باز و کلیک 
کردن، نیس��ت و تالش برای تعیین کردن دلیل شکست 
کمپین می تواند فوق العاده دشوار باشد؛ اگر شما نمی دانید 
به کجا نگاه کنید، ش��اید س��ال ها صرف انج��ام آزمایش 
تقسیم برای هر جنبه ایمیل های تان کنید. به گزارش لرن 
مارکتینگ، اگ��ر هیچ کس ایمیل های تان را باز نمی کند، 
ش��اید بخواهید یکی  )یا بیش��تر( از پنج دلیل زیر را در 

نظر بگیرید. 
شما فیلتر اسپم آنها را نشانه گرفته اید

فیلترهای اسپم می توانند به دالیل متفاوتی نشانه گرفته 
ش��وند که باعث شود ایمیل شما به کلی صندوق ورودی 
مش��ترکان را از قلم بیندازد. شما می توانید فیلتر اسپم را 
با انتخاب هوش��مندانه کلمات نوار عنوان تان گول بزنید. 
تعداد زیادی کلمات و عبارات کلیدی وجود دارند و از آن 
جایی که آنه��ا به طرز قابل توجهی احتمال اینکه ایمیل 
شما هیچ وقت روش��نایی روز را نبیند افزایش می دهند، 
بهتر اس��ت از آنها دوری کرد. هیچ وقت فرض نکنید که 
شما اجازه ایمیل دادن به کسی را دارید، حتی اگر آنها از 
مش��تریان شما باشند و اگر بدون اول اجازه گرفتن، برای 
آنها ایمیل تبلیغاتی بفرس��تید، احتمال باالیی وجود دارد 
که به عنوان اس��پم عالمت بخورند و در نهایت در لیست 

سیاه قرار بگیرند. 
نوار عنوان شما افتضاح است

ن��وار عنوان ایمیل روی نرخ باز ش��دن تأثیر می گذارد. 
۳۵درصد از گیرندگان ایمیل شما تنها براساس نوار عنوان 
ایمیل را باز می کنند؛ به این معنی که بیشتر از یک سوم 
مش��ترکان شما، ایمیل شما را تنها براس��اس نوار عنوان 
قض��اوت می کنند. اگر می خواهید نرخ باز کردن باال برود، 

نوار عنوان شما باید فوی، چشمگیر و فریبنده باشد. 
یک نوار عنوان باید در طول کوتاه  )کمتر از ۵0 کاراکتر(، 
توصیفی و سرراست باشد. باید توجه مشترکین را به دست 
بی��اورد و به آنها دلیلی بده��د تا ایمیل را باز کنند. با این 
حال، ش��ما نمی خواهید که زیادی گستاخ یا تبلیغاتی به 
نظر بیایید. هدف مورد نظر این اس��ت که گیرنده ایمیل 
را باز کند و محتوای ش��ما را بخواند، و نوار عنوان فروشی 
آنها را منصرف می کند. مش��تریان خود را در نظر بگیرید. 
به چه چیز اهمیت می دهند؟ چه چیزی می توانید به آنها 
پیش��نهاد کنید که با تجارت های دیگر فرق دارد؟ از نوار 
عنوان برای اش��اره به نیازهای آنها، مس��ائلی که با آنها رو 
در رو هستند، یا موضوعاتی که عالقه شخصی آنها هستند 
اشاره کنید. این به مشترکین الهام می دهد که کلیک کنند 

تا اطالعات بیشتری در بدنه ایمیل دریافت کنند. 
ایمیل های تان را برای موبایل بهینه نکرده اید

فن��اوری گوش��ی های همراه ی��ک بخش ض��روری از 
زندگی روزانه ماست و در آن هیچ شکی هم وجود ندارد. 
مشترکین ش��ما ایمیل ها را روی موبایل و تبلت های شان 
باز می کنند. اگر ایمیل های تان جوابگو نیستند، شما دارید 
تکه بزرگی از بازار را از دس��ت می دهی��د. ۷1.۲درصد از 
خوانندگان ایمیل هایی را که درست نشان داده نمی شوند 
فورا پاک می کنند. برای مطمئن شدن از اینکه ایمیل شما 
در هر صندوق ورودی ای خوب به نظر می رس��د، بس��یار 
حیاتی اس��ت که ایمیل خود را قبل از فش��ار دادن دکمه 
ارس��ال، به طور کامل تس��ت کنید. پس ه��ر کاری را که 
می کنید متوقف و تأیید کنید که ایمیل های شما می توانند 
باز شوند و روی دستگاه های موبایل جواب می دهند. از این 
آزمایش مجانی هفت روزه سود ببرید و ایمیل تان را روی 

معروف ترین دستگاه ها و مشتریان در چند ثانیه ببینید. 
به آنها مربوط نمی شود

هر ایمیلی که به مش��ترکین تان ارسال می کنید، باید 
چیزی باارزش به آنها بدهد. شما می توانید نکته، تخفیف، 
ابزار، اس��تراتژی، منبع رایگان و غیره به آنها عرضه کنید. 
هر چقدر ارزش چیزی که می دهید باالتر باشد، به احتمال 
بیش��تری آنها ایمیل های شما را مرتب باز باز می کنند. با 
این حال، اگر خبرنامه ش��ما روی ش��رکت تمرکز داشته 
باش��د و تنها در مورد برند ش��ما صحبت کند، مشترکین 
ایمیل های ش��ما را پشت سر هم پاک می کنند. حقیقت 
تل��خ این اس��ت که هیچ ک��س نمی خواهد یک مش��ت 
آش��غال را که به آنها مربوط نمی ش��ود  بخواند. از انفجار 
توده ایمیل ها که تمام افراد لیست پیام های دقیقا یکسان 
می گیرند دوری و از رویکرد تقس��یم بندی استفاده کنید. 
لیست تقسیم بندی شده دوست شماست؛ شما می توانید 
با اس��تفاده از آن محتوای موضوعاتی را بنویس��ید که به 
مشترکین ش��ما مربوط است. شما می توانید لیست خود 
را با موارد زیر تقس��یم بندی کنید: سن، جنسیت، مکان، 

رفتار خرید گذشته و...
شما می فهمید که تقسیم بندی کردن لیست شما تأثیر 

مثبتی روی نرخ باز کردن خواهد داشت. 
دارید افراط به خرج می دهید

ی��ک نظرس��نجی نش��ان می ده��د ک��ه ۴۵.۸درصد 
آمریکایی ها ایمیل های بازاریابی را به عنوان اسپم عالمت 
زده اند تنها به این دلیل که ش��رکت به آنها خیلی ایمیل 
می فرستد. وقتی به تکرار می رسد، خیلی راحت می توان 
از مفید به آزاردهنده رسید. خوشبختانه، راه حل آن آسان 
اس��ت. مش��ترکین بالقوه خود را با صفح��ه انتخاب برای 
لیس��ت ایمیل مطلع کنید که چند وق��ت یک بار به آنها 
ایمیل می دهی��د. گزینه های چندگانه  اش��تراک را ارائه 
دهی��د؛ روزانه، هفتگانه، ماهانه، س��االنه و… تا نیازهای 
محتواهای متفاوت برای پایه مشترک تان را تطبیق دهید. 
مهم تر از همه، از مشترکین تان بپرسید که چه می خواهند 
و چن��د وقت یک ب��ار آن را می خواهند و س��پس تا آخر 

ادامه دهید. 
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ایستگاه تبلیغات

سلف سرویس تبلیغات در  
Spotify

همگام ب��ا تالش Spotify جه��ت تداوم روند 
رشد و توس��عه کس��ب و کار آگهی های تبلیغاتی، 
آگهی های صوتی و شنیداری کمی بیش از پیش 

حالت اتوماتیک به خود می گیرند. 
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز، این س��رویس پخش 
موس��یقی اخیرا دس��ت به راه اندازی یک پلتفرم 
 Spotify Ad Studio س��لف س��رویس به نام
زده است که با اصالح آگهی های تبلیغاتی صوتی 
طوری آنها را تغییر می دهد که بتوانند در مرحله 
بع��دی با ای��ن کار نظر تقریب��ا 90 میلیون کاربر 
  Spotify .را به سوی خود جلب کنند Spotify
پلتفرمی است که می توان در آن به طور رایگان به 
موس��یقی گوش داد. در ماه ژوئن، این شرکت به 
رقم موفقیت آمیز 1۴0میلیون کاربر دس��ت یافت 
که حدود ۵0 میلیون نف��ر از آنها برای طرح های 
آبونمان ب��دون آگهی تبلیغات��ی هزینه خاصی را 
پرداخت می کنند. Spotify Ad Studio نسخه 
بتا فقط مخصوص تبلیغ کنندگان آمریکایی است. 
با ورود به ای��ن پلتفرم، تبلیغ کنندگان ابتدا به 
آپل��ود یک فیلمنامه و س��پس انتخاب موس��یقی 
پس زمین��ه می پردازن��د. در ادامه ی��ک فناوری 
خ��اص به عن��وان اب��زار ضبط ص��دا در قالب یک 
narration و در مرحل��ه بع��د انتش��ار آن، ب��ه 
کم��ک تبلیغ کنندگان می آی��د. برند ها همچنین 
در وهله نخست می توانند اقدام به آپلود مستقیم 
آگهی ه��ای تبلیغاتی صوت��ی در Spotify کنند 
و در ادام��ه به تعیین ه��دف و پارامتر های بودجه 
جهت اج��رای آن و ردیاب��ی گزارش های کمپین 

بپردازند. 
آگهی های تبلیغات��ی Spotify مطابق با ذائقه 
موس��یقیایی، موقعیت مکانی، جنسیت، سن، نوع 
فعالیت و درخواس��ت اجرای آنه��ا روی موبایل یا 
کامپیوتر شخصی افراد هدف گزاری می شوند. به 
ش��کل تئوریک، یک پلتفرم سلف سرویس درآمد 
بیشتری را از کسب و کار های کوچک و متوسط به 
دس��ت می آورد. به گفته این شرکت، یک شرکت 
برگزار کننده کنس��رت ها و جشنواره ها موسوم به  
AEG Presents و دانش��گاه دن��ور آگهی های 
تبلیغات��ی س��لف س��رویس Spotify را امتحان 

کرده اند. 
در حالی که فروش مستقیم در مقایسه با سایر 
روش ها بخش بزرگ تری از کسب و کار آگهی های 
تبلیغاتی Spotify را به خود اختصاص می دهد، 
این ش��رکت بخ��ش ف��روش برنامه ریزی ش��ده 
و خ��ودکار را دو س��ال پی��ش راه انداخت که هر 
 س��ال در مقایس��ه ب��ا مدت مش��ابه س��ال قبل

 100 درص��د رش��د داش��ته اس��ت. 10درصد از 
از طری��ق  کمپین های��ی ک��ه Spotify اخی��را 
برنامه ریزی شده  marketplaceهای خصوصی 
راه اندازی کرده اس��ت، ۷0 درص��د از درآمد های 
برنامه ریزی شده را به خود اختصاص می دهند. با 
 Spotify افزودن پلتفرم س��لف سرویس، مدیران
انتظ��ار دارند که پی��ش از موعد معی��ن این نوع 
درآمد ه��ا درصد قابل توجه��ی از درآمد تبلیغاتی 
چنین س��رویس پخش موس��یقی را ب��ه نام خود 
 ،Spotify ثب��ت کنن��د. در همین اثن��ا، رقی��ب
یعن��ی Pandora هفت��ه گذش��ته از یک فرمت 
 Video Plus تبلیغ��ات ویدئویی جدید به ن��ام
رونمایی کرد که به کاربران اجازه جس��ت وجو در 
میان ترانه ها به جای تماش��ای تبلیغات ویدئویی 
را می ده��د. رفتار های ف��وق بیانگر تالش فزاینده 
ش��رکت های پخش کنن��ده موس��یقی در زمین��ه 

تبلیغات است. 
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 امروزه یکی از مهم ترین مس��ائلی که 
با آن روبه رو هس��تیم روش های تبدیل 
هواداران به مشتریان است، یعنی وقتی 
ش��ما هواداران زی��ادی داری��د، چگونه 
آنه��ا را حفظ و س��پس آنها را تبدیل به 

مشتری کنید. 
در س��ال 2014، بنیانگ��ذار، رئیس و 
زاکربرگ  مدیرعامل فیس بوک، م��ارک 

اعالم کرد که ایمیل مرده است. 
مسلما این باید مربوط به زمانی باشد 
که این شرکت اپلیکیشن واتس اپ را که 
براس��اس متن بود، قبال فروخته باش��د، 
اما تأیید ش��د که زاکرب��رگ فعال آن را 

به عنوان فقط یک رسانه زائد می بیند. 
سه س��ال بعد از این پیش بینی هنوز 
ایمی��ل با ق��درت ب��ه کار خ��ود ادامه 

می دهد. 
من ب��ا کارآفرینان بس��یاری مصاحبه 
کرده ام و به مصاحبه های بسیاری دیگر 

نیز گوش داده ام. 
تقریبا اغلب پاسخ ها به سوال »اگر به 
عقب برگردید، چ��ه کاری را به صورتی 
متف��اوت انجام می دهید« ای��ن بود که 
»لیس��ت ایمیل خ��ودم را از اول خواهم 

ساخت.«

مهم ترین دارایی های یک موسس
نویس��نده کتاب های  ریان هالی��دی، 
پرفروش و استراتژیس��ت رسانه ای  است. 
او بر این عقیده اس��ت که ایمیل رسانه 
به ش��دت قوی تری از س��ایر رسانه های 

اجتماعی است. 
او می گوی��د که ب��رای یک متخصص 
بازاریاب��ی کت��اب، یک لیس��ت ایمیلی 
مناسب یکی از مهم ترین دارایی ها برای 

یک موسس است. 
وی ارزش یک لیس��ت را ک��ه ابتدا با 
مانند  پلتفرم هایی  اقتص��ادی  توصیفات 
توییت��ر و فیس بوک باش��د توضیح داده 
اس��ت؛ »در فاز توسعه آنها، جذب مردم 
زی��ادی ت��ا حد ممک��ن برای س��اختن 
طرفداران اس��ت. س��پس کار بعدی آنها 
ب��رای پول در آوردن کنترل دسترس��ی 

شما به آن طرفداران است.«

»متوس��ط  ک��ه  می ده��د  ادام��ه  او 
پس��ت های فیس بوک یا توییتر توس��ط 
کمتر از 10 درصد مخاطبان ش��ما دیده 

شده است است.«
اگر شما یک میلیون فالوور فیس بوک 
داشته باشید، در واقع شما کمتر از 100 

هزار طرفدار دارید. 
اگر یک میلیون آدرس ایمیل داش��ته 
باش��ید و درصد باز شدن آنها 50 درصد 
باش��د، ش��ما در واقع 500 هزار طرفدار 
ی��ا تعقیب کنن��ده در آن موضوع خاص 

دارید. 
طبق نظر هالیدی، این تخمین در نظر 
گرفته ش��ده برای فیس ب��وک همچنان 

خوش بینانه است. 
امروزه، درصد طرفداران یک ش��خص 
بدون در نظر گرفتن فیس بوک کمتر از 

2درصد است. 
ک��ه  می کن��د  اش��اره   هالی��دی 
خدمات دهندگان ایمیل دسترسی شما 

را به طرفداران تان محدود نمی کنند. 
در صورت��ی ک��ه فیس ب��وک و دیگر 
رس��انه های اجتماع��ی ش��ما را محدود 

نمی کنند. 
او می گوید ک��ه وظیفه فیس بوک این 
است که به مردم آنچه را که می خواهند 
بده��د نه اینکه آنها را فیلتر یا مس��دود 

کند. 
او اضاف��ه می کن��د ک��ه فیس بوک و 
توییتر سن ش��ان به زحمت به 10س��ال 
می رس��د، در حالی ک��ه از زمانی که ری 
تاملینس��ون، ایمی��ل را در 1971 ابداع 

کرد 50سال می گذرد. 
او تأیید می کند »و ش��اید هم بیشتر 
باش��د و ب��ه ای��ن زودی ها ه��م از بین 

نخواهد رفت.«

بازاریابی دهان به دهان قدرت شما 
را افزایش می دهد 

نیز  نویس��ندگان  حت��ی موفق تری��ن 
قس��مت کمی از طرفداران و مخاطبان 
خودشان را در لیست ایمیل خود دارند. 
یک ف��رد چگون��ه می تواند ب��ه تمام 
آن خوانن��دگان یا مش��تریان به صورت 

مستقیم دسترسی پیدا کند؟ 
 Perrenial( او  اخی��ر  کت��اب  در 
 seller- The Art of Marketing
that Lasts( هالیدی تأکید می کند که 
بازاریاب��ی دهان به دهان دومین انتخاب 
او است. بازاریابی دهان به دهان دومین 
اب��زار قدرتمند بازاریاب��ی برای فروختن 
کتاب یا محصوالت دیگر است. بسیاری 
از مردم روی تبلیغات و رس��انه ها تمرکز 
می کنند. او ادامه می دهد »قبل از شروع 
تبدیل یک چیز اساسی به یک موفقیت، 
مردم ش��روع به توصی��ه آن به یکدیگر 

می کنند.«
هالی��دی تأکی��د می کند ک��ه باید به 
صورت سیس��تمی مردم زیادی را جذب 
کرد. منظور او این است که این کار را از 
طریق تبلیغات، مانند هدیه ها، گزیده ها 

و نمونه ها انجام بدهیم. 
او توضی��ح می ده��د »ش��ما بای��د به 
صورت سیس��تمی به آنها مرتبط شوید 
تا آنها بفهمند که آن را دوس��ت دارند، 
س��پس آنه��ا آن را به م��ردم دیگر هم 

می گویند.«
می توان گفت بازاریابی دهان به دهان 
به ندرت برای راه ان��دازی یک محصول 
کافی اس��ت، ام��ا می توان��د در صورت 
ترکیب ب��ا فعالیت های دیگ��ر بازاریابی 

شما آنها را تقویت کند. 
بازاریابی  برای محصوالت چندس��اله، 
ده��ان ب��ه ده��ان ب��رای آن ب��ه منزله 
مهم ترین منب��ع برای فروش های جدید 

آن است. 

از اثر Lindy استفاده کن 
در کتاب هالیدی بخش��ی ب��ه نام اثر  

Lindy وجود دارد. 
اقتصاددان��ان این نام را از رس��تورانی 
که از سال 1927 تاکنون باز بوده است 

برداشته اند. 
ای��ن ابت��دا ی��ک ن��ام در صحنه های 
نمایش بود. هر چه بیش��تر یک نمایش 
روی صحن��ه بوده باش��د، احتماال مدت 
زمان ادام��ه پیدا کردن آن هم بیش��تر 

خواهد بود. 

هالی��دی در مورد اضافه ک��ردن این 
مقایسه به نشر کتاب و محصوالت دیگر 
توضیح می ده��د: »برای کتاب��ی که به 
مدت چهل سال مداوم چاپ شده است، 
می توان انتظار داشت 40سال دیگر نیز 
چاپ شود. اگر این کار به مدت 10سال 
دیگر نیز ادامه پیدا کند، می توان انتظار 
داشت که برای مدت 50 سال دیگر نیز 
چاپ��ش ادامه پیدا کند. اس��تحکام یک 

آیتم بسته به مدت زندگی آن است.« 
اثر لیندی اثر بازاریابی دهان به دهانی 
را ک��ه هالی��دی به آن اش��اره کرده بود 
نی��ز تأیید می کند. وقتی ش��ما به مردم 
می رس��ید و کار خوبی ب��رای آنها انجام 
می دهی��د، آنها آن را به دیگران خواهند 
گفت. برای چاپ یک کتاب، او می گوید 
که »ش��ما س��عی می کنید که به چاپ 
کتاب برای یک س��ال ادامه بدهید. یک 
سال مدت مناس��بی برای ماندگاری در 
ذه��ن خوانندگان مناس��ب اس��ت. آنها 
ن��گاه می کنند که اگر ش��ما برای مدت 
یک سال به کار خود ادامه دادید به شما 

ملحق شوند.«
او می گوید هر قدر که بازاریابی دهان 
به دهان قدرتمند است، راه اندازی مؤثر 
و بازاریاب��ی ب��رای س��اخت ی��ک تکانه 

مؤثرتر است. 
اگ��ر یک کش��ش اولیه خ��وب وجود 
نداشته باش��د حتی یک ایده خوب نیز 

ممکن است ناموفق باشد. 

مهم ترین و نخستین چیز
ف��رض کنی��د در ح��ال نوش��تن یک 
کتاب ی��ا طراحی یک محصول جدید یا 
راه اندازی یک کسب و کار جدید هستید. 
وقت ساخت یک لیست ایمیلی خوب 
برای شما رسیده اس��ت. لیست ایمیلی 
نس��بت به دیگ��ر رس��انه های اجتماعی 
طرف��داران ش��ما را به خری��داران اولیه 

وفادار به شما تبدیل می کند. 
اگر کار ش��ما خوب باش��د، اثر لیندی 
ش��ما را به یک محصول مورد پسند در 

سال های آتی تبدیل خواهد کرد. 
 FORBES :منبع

برندینگ )Branding( یا برندسازی بهترین راه برای تبدیل هواداران به مشتریان
چیست؟ 

برندسازی یا برندینگ)Branding(، بحث داغی است 
که در همه جلسه های کاری و کافی شاپ ها و پارکینگ های 
ش��رکت های مختلف و هر جای دیگر توس��ط مدیران هر 
مجموعه ای تا دل تان بخواهد ش��نیده می ش��ود که خیلی 
مهم اس��ت و باید به آن توجه کرده و بودجه خرج کنیم.به 
گزارش مدیر تی وی، در کشور ما هم صحبت از برندسازی 
و برندینگ و مشاوره آن کم نیست. به قول یکی از دوستان 
»یکی بود یکی نبود، یه کشوری بود که مشاوره  برندینگش 
از برنداش بیشتر بود!« بماند که خیلی ها هنوز هم نمی دانند 
که برن��د و برندینگ، فقط طراحی لوگ��و و انتخاب فونت 
س��ازمانی نیس��ت. نمی دانند که کل کار برندینگ به زبان 
ساده این است که شما قرار است »ذهنیت« مردم را نسبت 
به برندتان به شکل خاصی دربیاورید، خاص شوید و بنا به 
دالیلی، افرادی )خاص یا عام( به سمت شما بیایند و سراغ 
برندهای دیگر نروند. در تمام این مس��یر، همه المان های 
بصری برندتان از لوگو و فونت بگیرید تا مدل طراحی کارت 
ویزیت و بروش��ورتان، فقط و فقط یک ابزار برای برندینگ 

هستند و نه کل برندینگ. 
از کجا شروع کنیم؟ 

دکت��ر امیر اخالص��ی در کتاب اصول برندس��ازی خود 
می گوید برای ایجاد برند، هش��ت اب��زار در اختیار مدیران 
بازاریاب��ی ق��رار دارد ت��ا از طریق آن با مش��تریان ارتباط 
برقرار ک��رده و یک برند قوی در بازار بس��ازند.  تبلیغات، 
روابط عمومی، پیشبرد فروش،  بازاریابی مستقیم، فروش 
شخصی،  بس��ته بندی، رویدادها و اسپانسرینگ، خدمات 
مش��تری.به طور کلی برندینگ، فرآیندی اس��ت که طی 
آن به جایگاه احساس��ی و عاطفی یک محصول یا خدمت 
افزوده می ش��ود، بدین وس��یله ارزش آن برای مشتریان و 
سایر ذی نفعان افزایش می یابد. برندینگ دانشی است که 
با برتری دادن به یک برند  باعث افزایش اعتبار و ش��هرت 
آن برند در بازار رقابت می ش��ود. اعتبار و شهرت یک برند 
به طور مستقیم می تواند منجر به فروش بیشتر و باالرفتن 
قیمت محصوالت و خدمات شود؛ به زبان دیگر برندسازی 
روش هوش��مندانه تجارت و تولید ثروت است. برندینگ 
یا برندس��ازی، ابزاری است برای به دست آوردن برتری در 
بین رقبا.برندینگ چیزی بیش از ایجاد یک نام یا لوگوی 
خاص و زیبا برای یک مخصول یا خدمت است؛ برندسازی 
مس��یری است که به واسطه آن مش��تریان، محصوالت و 
خدمات یک شرکت را درک و تجربه می کنند. برندسازی 
ایج��اد تمایزی منحصر به فرد اس��ت که برای مش��تریان، 
کارکنان و مدیران س��ازمان اهمیت زیادی دارد. داش��تن 
یک برند قدرتمند سبب می شود هزینه های یک شرکت به 
واسطه جلوگیری از سرمایه گذاری های نامناسب و بی هدف 

به طور کامال محسوس کاهش پیدا کند. 
س��ودآوری به واسطه جذب مش��تریانی وفادار به طور 
چش��مگیری افزایش پیدا می کند و از همه مهم تر برند 
یک ش��رکت تبدیل به دارایی ناملموس برای س��ازمان 
می ش��ود که ارزش آن می تواند بی��ش از مجموع ارزش 
تمامی دارایی های فیزیکی آن س��ازمان باش��د. از جمله 
دالیل مهم برندسازی نزد سازمان ها، تمایل به رهبر بودن، 
پیش��ی گرفتن در صحنه رقابت و دسترس��ی کارمندان 
به بهترین امکانات به منظور دس��تیابی به مشتریان کم 
هزینه تر اس��ت. منظور از مشتریان کم هزینه تر این است 
که در صورتی که مش��تری با برند س��ازمان آشنا باشد و 
احساس مناسبی نسبت به آن داشته باشد، سازمان هزینه 
تبلیغ��ات، زم��ان و… کمتری برای تبدی��ل وی به یک 

مشتری بالقوه یا وفادار متحمل خواهد شد. 
)Branding(   ضرورت برندسازی یا برندینگ

ضرورت داش��تن برند از این جهت اس��ت که با توجه 
به حرکت جوامع مصرفی به س��مت  مدگرایی، در اختیار 
داش��تن برند یا نام های تجاری معتبر یکی از راهکارهای 
ایجاد تمایز و شخصیت به شمار می رود. اهمیت برند برای 
مشتری به واسطه دانش مشتری از برند ایجاد می شود که 
به واس��طه تعدادی از عوامل ناشی می ش��ود، اما شاید دو 

مورد زیر مهم ترین آنها باشند. 
1- عمق برند: یا به عبارتی اولویت ذهنی مش��تری در 
انتخاب برند در میان س��ایر برند های مشابه، به طور مثال 
بس��یار از افراد پس از شنیدن کلمه نوشابه در ذهن شان 

بالفاصله Coca Cola تداعی می شود. 
2- گس��تردگی برن��د: هرچ��ه رابطه مش��تری با برند 
پیچیده تر باشد یا به عبارتی توسط تنوع تعامالت برند در 
ذهن بیشتر باشد، فرصت ساخت وفاداری بلندمدت بیشتر 
 .Google , Amazon است. همانند شرکت هایی چون

 )Branding(   انواع برندسازی یا برندینگ
تاکنون دسته بندی های مختلفی از انواع برندسازی توسط 
اساتید این حوزه ارائه شده است. اگر بخواهیم برجسته ترین 

نوع این دسته بندی ها را برشماریم به شرح زیر است. 
 :Co-Branding 1- برندس�ازی مش�ارکتی یا

مشارکت با برندی دیگر جهت دستیابی به هدف.
2- برندس�ازی دیجیت�ال: وب س��ایت، رس��انه  های 
اجتماعی، بهینه س��ازی موتور جست وجو و استفاده از وب 

برای تجارت.
 :Personal Branding 3- برندسازی شخصی یا

روش هر فرد برای ایجاد اعتبار و شهرت برای خودش.
4- برندسازی علّی: برندتان را با یک نیت خیرخواهانه 

همسو کنید یا مسئولیت اجتماعی شرکت.
5- برندس�ازی کش�وری: ت��الش برای جذب توریس��ت و 
کسب و کار.برندس��ازی ش��امل مباحث و مفاهیم مختلفی 
 Brand(  چ��ون جایگاه یاب��ی و جایگاه س��ازی برن��د
Positioning(، نامگ��ذاری برند، انتخ��اب رنگ برند و 
طراحی ش��خصیت بصری برند )لوگو، آرم و…(، توسعه 

برند، ارزش برند و… است. 

 استراتژی بازاریابی 
 )Marketing Strategy( چیست؟ 

 ،Marketing Strategy اس��تراتژی بازاریاب��ی ی��ا
استراتژی ای ا ست که مسیر اجرایی همه اهداف بازاریابی 
ش��ما را در قالب یک برنامه کلی قاب��ل فهم، با هدف باال 
ب��ردن بازدهی بودجه بازاریابی تان و بهتر هدف قرار دادن 
مخاطب��ان تدوین می کند. اجازه دهید 30 ثانیه س��کوت 
کنیم! 30، 29، 28، 27 ... بس��یار خب این صدایی  اس��ت 
که از فعالیت های بازاریابی ش��ما ب��ه گوش مخاطبان تان 
می رس��د، زمانی که هیچ اس��تراتژی ای برای بازاریابی تان 
ندارید. اگر پیام بازاریابی ش��ما دقیقا نیاز آنها )مخاطبان( 
را هدف نگرفته باشد، این سکوت 30 ثانیه ای، تنها چیزی  
است که مخاطبان تان از فعالیت ها و ارتباطات تان دریافت 
 Howard می کنند. ب��ه گزارش مدیر تی وی، ب��ه گفته
Gossage، مردم فقط آن چیزی را می بینند و می شنوند، 
که برای شان جالب باشد و جذب شان کند. بقیه چیزها… 

خب، به هیچ دردی نمی خورند. 
مش��تریان آن چیزی را نمی خرند که شما می فروشید؛ 
آنها چیزی را می خرند که به آنها ارزش��ی اعطا کند.  پیتر 

)Peter Drucker(   دراکر
ما روزانه با صدها و هزاران پیام تبلیغاتی مواجه می شویم. 
چرا باید پذیرای همه آنها باش��یم؟ این گونه که فقط دچار 

یک هرج و مرج )کالفگی( ذهنی می شویم. 
مغز ما قدرت تشخیص باالیی در تشخیص نیازهای مان 
دارد. این قابلیت مغز است که باعث شده ما دیوانه نشویم! 
احتماال زمانی را که داشتید یک لغت را یاد می گرفتید )چه 
فارسی، چه انگلیس��ی و…( به خاطر دارید. اگر دقت کرده 
باشید، بعد از یاد گرفتن آن کلمه، آن را در جاهای بیشتری 
دیده اید و انگار تعداد دفعاتی که دیگران از آن کلمه استفاده 
می کنند، چند برابر ش��ده اس��ت. این همان عکس العملی 
ا ست که مغز ما در برابر پیام های مرتبط و غیر مرتبط نشان 
می دهد. خب مگر چه اتفاقی افتاده است؟! هیچ! ما قبال هم 
به همان تعداد، آن کلمه را دور و برمان داشتیم، اما مغزمان 
هی��چ توجهی به آنها نمی کرد تا اینکه معنایش را فهمیدیم 
و مغزمان آن کلمه را یک مس��ئله »مرتبط« شناسایی کرد، 
یعن��ی چیزی که ما آن را درک می کنیم. همانطور که »یاد 
گرفتن معنای« یک کلمه باعث چنین معجزه ای شد )توجه 
مغزمان(، »پیام بازاریابی ش��فاف« هم در مورد فعالیت های 

بازاریابی به همین شکل عمل می کند. 
استراتژی بازاریابی: چرا باید شما را بشنوند؟ 

استراتژی بازاریابی مخاطبان ما را به طور دقیق مشخص 
می کند. س��پس تعیی��ن می کند که برای ای��ن افراد، چه 
چیزی ب��رای آنها معنا دارد؟ آنها ب��ه چه چیزی اهمیت 
می دهند؟ و موضوع مهم اینکه این چیز مهم، قرار اس��ت 
چه ارتباطی با پیش��نهادی که شما به آنها ارائه می دهید 
داشته باشد؟ چه پیامی را می توانید به مخاطبان تان ارسال 
کنی��د که هم به آنها دروغ نگفته باش��ید و هم توانس��ته 
باشید که دقیقا نیازهای شان را هدف قرار دهید. استراتژی 
بازاریابی، پروسه ای ا س��ت که در آن پیام هایی را که قابل 
شنیده شدن هستند، کشف می کنیم. استراتژی بازاریابی 
به ش��ما این امکان را می دهد که به یک پرس��ش اساسی 
که همه فعالیت های بازاریابی تان باید پاسخ بدهد، جواب 

بدهید؛ »چرا باید اهمیت بدهم؟« 
اس�تراتژی بازاریابی: چرا داشتن استراتژی برای 

بازاریابی مهم است؟ 
خیلی کوتاه اگر بخواهیم جواب بدهیم؛ چون از هدررفت 

پول شما جلوگیری می کند.
در بازاریاب��ی، دو موضوع مطرح اس��ت؛ اس��تراتژی ها و 

تاکتیک ها.
روشی که در بازاریابی بسیار مرسوم است، این است که 
شما بارها و بارها تاکتیک های مختلفی را اجرا می کنید و 
هر کدام آنها را می س��نجید، بررس��ی می کنید و از طریق 
تجرب��ه و تک��رار متوجه می ش��وید که کدام ی��ک از این 

راهکارها و روش ها راهگشاست.
اجازه دهید مش��کل بزرگ این روش مرسوم را از زبان 
John Wanamaker بشنویم: »نیمی از پولی که خرج 
تبلیغاتم می کنم بی خود و بی اثر است. مشکل اینجاست که 

نمی دانم کدام نیمه؟!« 
اما اس��تراتژی بازاریابی به شما این امکان را می دهد که 
از بودجه بازاریابی محدود خود، بیش��ترین بازدهی ممکن 
را ببرید )بودجه هر کسی در بازاریابی محدود است، حاال 
کم یا زیاد(. اس��تراتژی بازاریابی به شما کمک می کند که 
بودجه خود را  به تعبیر Wanamaker کمتر صرف آن 

50درصد که بی خود و بی اثرند کنید. 
استراتژی بازاریابی: شناخت مشتری

استراتژی بازاریابی موفق به شناخت مشتریان تان بستگی 
دارد. در این زمینه، پژوهش و تحقیقات بازار در مورد بازار 
هدف مورد نظرتان و البته به تفکیک بخش بندی های بازار 
مختلف به کمک شما می آیند. پس از این تحقیق، شما به 

یک برنامه بازاریابی احتیاج دارید. 
استراتژی بازاریابی: برنامه بازاریابی  

)Marketing Plan(
یک برنام��ه بازاریابی )Marketing Plan( به ش��ما 
می گوید که چگونه اس��تراتژی خ��ود را به »اجرا« تبدیل 
کنید. برنامه بازاریابی با جزییات خوبی درباره اینکه بودجه 
ش��ما قرار است چگونه تقسیم بندی ش��ود و اینکه با این 
بودجه »چگونه قرار است با مخاطبان خود صحبت کنید؟« 
توضی��ح می دهد. نکته ای که باید در مورد برنامه بازاریابی 
و اس��تراتژی بازاریابی بدانید این اس��ت که قرار نیس��ت 
هیچ کدام از این برنامه ها، برای ش��ما حکم یک آیه ُمنزل 
را داش��ته باشد! به اقتضای ش��رایط ممکن است که الزم 
باشد بخش��ی از اهداف بازاریابی، بازار هدف، بودجه بندی 
و… خ��ود را تغییر دهید و برنامه و اس��تراتژی خود را به 

روز کنید. 

کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق



نوئل فدریکو: چگونه استارت آپم 
را بدون سرمایه شروع کردم؟ 

از همکالسی های س��ابق تان بگیرید تا دوستان 
فعلی تان؛ اگر بگردی��د می بینید که بعضی از آنها 
با گرفتن وام های مختلف، قرض از خانواده ش��ان 
یا دوستان ش��ان کس��ب و کار یا اس��تارت آپ خود 
را ش��روع کردند. شاید ش��ما هم از همین دسته 

باشید. 
موض��وع این اس��ت ک��ه در پس پ��رده، چنین 
افرادی گاهی عاقبت کارشان به شکست و بدهی 
منجر می شود؛ یکه و تنها، بدون هیچ قرض و وام. 
در اینجا به نقل از مدیر تی وی، با صحبت های 
نوئل فدریکو همراه خواهیم بود؛ کس��ی که مدیر 
بازرگانی و مس��ئول امور مالی وب سایت عکاسی

Dreamstime.com  است. 
او می گوی��د که ما بدون هی��چ قرض و وامی از 
هیچ کس و هیچ جایی این کس��ب و کار را شروع 
کردیم و ادامه می دهی��م. در این مقاله از زبان او 
می ش��نویم که شروع اس��تارت آپ بدون سرمایه 

چگونه برای او گذشت. 
ش��روع یک اس��تارت آپ بدون متحمل ش��دن 
هزینه و بدهی سخت است، اما غیر ممکن نیست. 
ما در شرکت خودمان این حرف را عملی کردیم. 
م��ن و تیم مدیریت، هرگ��ز از وام یا قرض های 
بانکی و… برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی مان 

بهره نبردیم. 
سرمایه جمع کردن، با کار پاره وقت مرتبط

روش کار آنها این بود که ابتدا شرکت خودشان 
را به عن��وان کار پاره وقت درنظر گرفتند و در کنار 
این کار در ش��رکت های مرتبط با استارت آپ شان 

به جمع آوری سرمایه پرداختند. 
با این روش، آنها عالوه بر کس��ب تجربه، تا حد 
نیاز س��رمایه جمع آوری کردند و س��پس شرکت 

خود را به صورت تمام وقت راه اندازی کردند. 

او می گوی��د: »پس از نخس��تین فروش مان، به 
ازای یک دالر، 67 سنت سود بردیم. 

همی��ن روش را ادام��ه دادیم و ان��دک اندک و 
ب��ا صرفه جویی، به این ص��ورت که خرجی به جز 
خرج ه��ای واجب خودم��ان را متحمل نش��دیم، 
توانس��تیم س��رمایه اولیه خود را طی یک س��ال 

پس انداز به دست بیاوریم. 
شرکت آنها با افزایش کاربرها گسترده تر شد. در 
سال اول با 45درصد رشد، سال دوم با 40درصد 
و  سال سوم با بیش از 20درصد افزایش کاربران، 

آنها حدود 15 میلیون عکاس و کاربر داشتند. 

پولی که یک روز باید پس بدهید
کارفرماها در ابتدای کارش��ان، پول و سرمایه را 
همچون س��وخت کار خود می دانند، اما واقعا آن  
چیزی که بیش��تر از همه اهمی��ت دارد »بازپس 

دادن این وام ها و سرمایه هاست.« 
متأسفانه اکثر افراد هرگز هنگام وام گرفتن، به 
طریق��ه پس دادن آن فکر نمی کنن��د و به آینده 
کاری  و اینک��ه چط��ور قرار  اس��ت ای��ن حجم از 
سرمایه را بازتولید کنند هم توجه دقیقی ندارند. 
نوئل فدریکو در این ب��اره می گوید: افرادی که 
در ابتدای کار پول و وام دریافت می کنند، ش��اید 
بتوانند کار خود را اندکی جلو ببرند، اما همواره به 

وام ها و تزریق سرمایه معتاد خواهند ماند. 
وی در ادام��ه می گوید: کارآفرین��ی ما نوآورانه 
ب��ود، اما این ن��وآوری نیاز به زمان داش��ت تا جا 
بیفتد. ما س��ود فروش اول را، س��رمایه کار بعدی 
می کردیم و این روند تا زمان س��وددهی منظم ما 

ادامه داشت. 
ما هزینه های کاربران را در س��ایت خود پایین 
نگ��ه داش��تیم و در عوض با هش��تگ ها و کلمات 
کلیدی، هر یک از کارب��ران را، موظف با تبلیغ و 
گسترش عکس خود و کسب و کار خودمان کردیم. 
به این صورت ما توانس��تیم مس��یر گسترده شدن 
کس��ب و کارمان را، همواره و با سرعت خوبی طی 

کنیم. 
شما چه برنامه ای برای تأمین سرمایه و مخارج 

جانبی استارت آپ و کسب و کارتان دارید؟ 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار پنجشنبه12
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در دوران کنون��ی اعتم��اد کردن 
در تجارت، کار بس��یار سختی شده 
است. مدیران موفق ارزش صداقت 
می کوش��ند  و  می کنن��د  درک  را 
کس��ب و کار خود را بر پای��ه آن بنا 

کنند. 
به گزارش زومی��ت، یک مطالعه 
روان شناس��ی معروف توسط دکتر 
والتر میش��ل در دهه 60 انجام شد 
ک��ه به بررس��ی غلبه ب��ر نفس در 

کودکان چهار ساله  پرداخت. 
در این تحقیق چند کودک جلوی 
یک ظرف س��یب نش��انده ش��دند. 
محقق به آنها گف��ت که می توانند 
س��یب را همی��ن  االن بخورند، اما 
اگر منتظر بازگشت او بمانند سیب 
دوم را دریافت خواهند کرد. برخی 
کودکان س��یب را ظرف چند ثانیه 
خوردند، اما بقیه به مدت 20 دقیقه 
منتظر ماندند تا محقق برگردد. 14 
سال بعد محققان دریافتند کودکانی 
که رضایت خود را به تأخیر انداخته 
بودند، قابل اعتمادتر و مطمئن تر از 
کودکانی هستند که انگیزه های خود 

را کنترل نکرده بودند. 
در این تحقیق یک متغیر بسیار 
مه��م وجود دارد که بای��د آن را در 
نظر داشته باشیم و آن این است که 
آیا کودک اطمینان دارد که س��یب 
دومی وج��ود خواهد داش��ت؟  اگر 
وعده های قبلی ب��ه کودک برآورده 
نشده باشد، کودک ممکن است به 
قولی که این بار فرد بزرگسال به او 

می دهد اعتماد نداشته باشد.  
اعتم��اد عمدتا یک عمل عاطفی 
براساس پیش بینی قابلیت اتکا است. 
این احساس مثل پوسته تخم مرغ 
بسیار ش��کننده است و یک لغزش 
کوچک می تواند آن را از بین ببرد. 

اعتم��اد تقریبا تم��ام جنبه های 
زندگی روزمره ما را تشکیل می دهد 
و در کارکرد س��الم همه روابط ما با 
دیگران مهم است. حتی ثروت ما نیز 
به اعتماد وابسته است. در یک مقاله 
علمی آمریکایی، دکتر پاول جی زک 
تکمیلی  دانش��گاه تحصی��الت  در 
کالرمونت کشف کرد در کشورهایی 
که در حال توس��عه سریع هستند، 
اعتماد بی��ن مردم اصلی ترین عامل 
رشد آنهاست. به گفته زک، جوامع 
با س��طوح پایین اعتم��اد، ضعیف 
هستند؛ ساکنان چنین کشورهایی 
س��رمایه گذاری های  از  کمت��ر 
بلندم��دت ک��ه چرخه اقتص��اد را 
حفظ می کند استقبال می کنند زیرا 
چنین سرمایه گذاری هایی به اعتماد 
متقابل بین مردم، برای انجام کامل 

تعهدات شان بستگی دارد. 
اعتماد سازی

او در ت��الش ب��رای فه��م اینکه 
در جری��ان اعتم��اد چ��ه اتفاق��ات 
روان شناس��ی در ذه��ن اف��راد رخ 
می دهد، اکسی   توسین را کشف کرد؛ 
یک هورمون و انتقال دهنده عصبی 
که تمایل ما را به اعتماد به دیگران 
در غیاب س��یگنال های تهدید آمیز 
افزایش می دهد. ما انسان ها به طور 
باطنی به اعتماد به همدیگر گرایش 

داریم. اما دکتر زک اش��اره می کند 
که تجربه های تلخ زندگی ترشح این 
هورمون را در وضع نامناس��بی قرار 
 می دهد که منجر به بی اعتمادی یا 
کم اعتم��ادی در چرخه زندگی مان 
می ش��ود. وقتی ما در محیط امنی 
پ��رورش پیدا می کنی��م، مغز ما در 
جریان اعتماد دیگران به ما هورمون 
اکسی توسین بیش��تری نسبت به 
اعتماد ما به دیگ��ران آزاد می کند. 
در مقابل، تجربیات اولیه اس��ترس، 
ع��دم قطعی��ت و ان��زوا در کاهش 
سطوح اکسی توسین و توسعه یک 
خلق وخوی شکاک مداخله می کند.    

امروزه  بی اعتم��ادی  در فض��ای 
تعجب آور نیست که باوجود گرایش 
طبیعی افراد به اعتماد، شاهد کاهش 
اعتماد در بین روابط رهبران سیاسی 
و س��ازمان های تج��اری هس��تیم.  

برای  ادلمن  اعتماد سنجی  شاخص 
سال 200۹ نشان داد که تقریبا دو 
نفر از هر سه بزرگس��ال که در 20 
کش��ور مورد نظرسنجی قرار گرفته 
بودن��د، در حال حاضر کمتر از یک 
س��ال پیش به مدیران ش��رکت ها 
اعتماد داشتند. مطالعه دیگری نیز 
در سال 2004 توسط تاور های پرین 
نش��ان می دهد که تنها 44درصد از 
کارمندان جدید  )آنهایی که کمتر 
از 50000 دالر درآمد ساالنه دارند( 
به کارفرمایان خود اعتماد می کنند 
تا حقیق��ت را به آنه��ا بگویند. این 
یک وضعیت هش��داردهنده است، 
به خص��وص در این زم��ان که همه 
تالش ه��ا و نگرانی ه��ا در خصوص 
ایجاد ارتباطات سالم میان رهبران 

و کارمندان است. 
اگرچه ما با بحران اعتماد مواجه 
ش��ده ایم و در مثال ه��ای فراوانی با 
مدیرانی که سر کارمندان، مشتریان 
و سهامداران ش��ان کاله گذاشته اند 
روبه رو هس��تیم، اما می توان اعتقاد 
داشت که اکثریت رهبران کسب و کار 
در مسیر صداقت قدم برمی دارند. در 
حقیق��ت این برای مدی��ران صادق 
آزاردهنده اس��ت ک��ه بازخوردهای 
کارمندان ش��ان  از  بی اعتم��ادی 
دریافت کنند، اما قابل اعتماد بودن 
در نظر هر فرد به معیارهای آن فرد 
وابسته است. به بیان دیگر، به مثال 
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید 
می ترس��د، بی اعتماد شدن به شدت 
ب��ه بی اعتمادی های قبلی وابس��ته 
اس��ت. در واق��ع مردم ای��ن روزها 

معموال به مدیران و رهبران اعتماد 
ندارند مگر اینکه خالفش ثابت شود. 
اعتمادسازی نیازمند زمان تالش و 

وفاداری است. 
اگر فقدان اعتم��اد دغدغه اصلی 
ش��ما اس��ت، راهنمایی هایی برای 
اعتماد س��ازی به ش��ما پیش��نهاد 

می کنیم. 
از کلمه من کمتر استفاده کنید

به عن��وان مث��ال آیا در بررس��ی 
مش��اهده  ارس��الی  ایمیل ه��ای 
می کنید که به جای کلمه ما مکررا 
از کلم��ه م��ن اس��تفاده کرده اید؟ 
پیتر درانکر می گوی��د رهبرانی که 
قدرت اثر گ��ذاری باالی��ی دارند به 
نظ��رم هرگز از کلمه من اس��تفاده 
نمی کنند زیرا آنها آموزش دیده اند 
که خودشان نگویند من. آنها حتی 
در تصورات ش��ان نیز به جای من از 
ما استفاده می کنند. رهبران موفق 
به تیم اهمی��ت می دهند و وظیفه 
خود ب��رای تحرک بخش��ی به تیم 
را درک می کنن��د. مدی��ران موفق 
مسئولیت را می پذیرند و از آن شانه 
خالی نمی کنند. »ما« به آنها اعتبار 
می بخش��د و این چیزی اس��ت که 
حقیقت ایجاد کرده و باعث به نتیجه 

رسیدن اهداف شرکت می شود. 
درباره مسائل مهم مکرر 

صحبت کنید
از  60درص��د  ح��دود 
نظر س��نجی  در  ش��رکت کنندگان 
اعتمادسنجی الدرمن گفتند که نیاز 
دارند چیزی را به دفعات بش��نوند تا 
بتوانند آن را باور کنند. لوئیز کارول 
وقت��ی که گف��ت هر چیزی س��ه 
بار گفته ش��ود حتما راس��ت است، 

احتماال این موضوع را می دانست. 
شهرت شما مانند یک برند 

است
برندتان را با چیزی که می خواهید 
با آن ش��ناخته شود مدیریت کنید. 
همانن��د سختکوش��ی ای که نایک 
و ول��وو ب��رای مدی��رت برندش��ان 
می کنند. برند سازی در واقع همان 

اعتماد سازی است. 
به عنوان فردی امین و قابل 

اعتماد شناخته شوید
یک مدیر موف��ق در مصاحبه ای 
می گوید اخی��را و قبل از یک ادغام 
تج��اری کارمن��دان س��واالتی را از 
وی می پرس��یدند که نمی توانست 
ج��واب ده��د. در چنین م��واردی 
ب��رای حف��ظ اعتمادی ک��ه قبال از 

کارمندان ت��ان کس��ب کرده اید در 
عی��ن احترام ب��ه محرمان��ه بودن 
اطالعات چه کاری انجام می دهید؟ 
ی��ک روش صادقان��ه می توان��د به 
اشتراک گذاش��تن اطالعاتی باشد 
ک��ه می توانند فاش ش��وند و گفتن 
اینکه این تمام چیزهایی اس��ت که 
در ح��ال حاضر می توانم اعالم کنم. 
به خاطر اینک��ه کارمندان می دانند 
ش��ما دروغ نمی گویید اعتمادشان 
حفظ می شود و اطمینان دارند که 
اگر اطالعات بیشتری هم داشته اید 
به خاط��ر محذورات اس��تراتژیکی 
نتوانسته اید با آنها در میان بگذارید. 

اعتماد مشتریان تان را به 
دست آورید

ب��ا نش��ان دادن م��وارد زی��ر به 
مش��تریان تان اعتم��اد آنها را جلب 

کنید.
-عمل به قول های تان

- اشتیاق نشان دادن برای کمک 
کردن به آنها

- رفتار محترمانه
هم��کاری  ش��رایط  تس��هیل   -

مشتریان 
- اطمین��ان ب��ه راض��ی ب��ودن 
مش��تریان از محصوالت یا خدمات 

شما.
از پشت میز مدیریت نکنید

به صورت دوره ای اتاق مدیریت 
خود را ترک کنید و با کارمندان 
روبه رو شوید. برای صحبت با آنها 
وقت بگذارید و حرف های شان را 

بشنوید. 
هرچ��ه زم��ان بیش��تری ب��ه 
کارمندان تان اختصاص دهید آنها 
بیشتر به ش��ما اعتماد می کنند. 
به صورت  اگ��ر مدیری��ت ش��ما 
دورکاری است می توانید با تماس 
گرفت��ن اح��وال کارمندان تان را 

جویا شوید. 
احساسات تان را کنترل کنید

اج��ازه ندهید اطرافیان، ش��ما را 
فردی دمدمی مزاج بشناسند. وقتی 
یک روز موافق چیزی باش��ید و روز 
دیگر مخالف آن رفتار کنید، بی ثبات 
خواهید بود. ثبات شخصیتی باعث 

اعتمادسازی می شود. 
آی��ا هدف گذاری های��ی که بیان 
می کنید خط مشی مرتبطی دارند یا 
هر دم از این باغ بری می رسد؟ تحت 
تأثیر جو قرا گرفت��ن و بیان کردن 
ادعاهای اغراق آمیز خیلی آس��ان و 
وسوسه کننده اس��ت، اما حتی اگر 

اظهارات شما ضرری نداشته باشند 
ای��ن لغزش ه��ای کوچ��ک وجهه 
اعتمادی ش��ما را نابود می کنند. به 
یاد داشته باشید که مردم با اهداف 

ما، ما را قضاوت نمی کنند. 
آیا به کارمندان احساس 

امنیت می دهید 
ترس و اعتماد دو روی یک سکه 
هس��تند. اغلب مدیران از ش��نیدن 
اینکه در بیش��تر موارد کارمندان از 
آنها وحشت دارند، تعجب می کنند. 
ش��ما به عنوان مدیرعامل اختیارات 
زی��ادی دارید. اختیار اس��تخدام یا 
اخراج، تشویق یا تنبیه، اعطا یا لغو 

مزایا. 
س��ازمان ها معم��وال هزینه قابل 
توجه��ی ب��رای توس��عه کار تیمی 
می پردازن��د. هزینه های��ی از قبیل 
کارگاه های آموزشی، اختیار دادن به 
کارمندان و تجربه های ماجراجویانه 
برخ��ی از آنها هس��تند. درحالی که 
همه اینه��ا جایگاه خ��ود را دارند. 
اگ��ر س��ازمانی تمایل ب��ه افزایش 
روحیه کار تیم��ی و همکاری دارد، 
اعتمادس��ازی است.  نیاز  نخستین 
این معیار روابط تیمی س��الم است. 
در یک فرآیند ساده همه آن مربوط 
به رفتارهای شخصی است. آیا افراد 
شرکت در راستای اعتمادسازی قدم 
برمی دارند یا نه. موفقیت یا شکست 

فقط در همین مسئله است. 
سوال این است که این رفتار ها ی 
شخصی چیست؟ ما به طور غریزی 
همه آنها را می دانیم اما بعضی اوقات 
نی��از داری��م برای مان خاطرنش��ان 

شوند. 
- آیا اطالعاتی را که برای دیگران 
س��ودمند اس��ت با آنها به اشتراک 

می گذارم؟ 
- آی��ا با همه افراد ب��ا مهربانی و 

احترام برخورد می کنم؟ 
- آیا در روابطم با دیگران انصاف 

را رعایت می کنم؟ 
- آی��ا حتی در ص��ورت ضرر، به 

تعهداتم عمل می کنم؟ 
- آی��ا به دیگ��ران فرصت رقابت 

می دهم؟ 
- آی��ا ب��رای موفقی��ت دیگران 

به اندازه خودم خوشحال می شوم؟ 
- آی��ا همیش��ه ت��الش می کنم 

بهترین کار را تحویل دهم؟ 
صداقت یک ابزار ق��درت آفرین 
است. صداقت قدرت الهام بخشی و 
تأثیرگذاری بس��یاری دارد و مزیتی 
اس��ت که هر دو طرف از آن س��ود 
می برند. صداقت باعث تقویت روابط 
و ایجاد دوستی های پایدار می شود. 
مانند ک��ودکان چهار س��اله ای که 
اعتماد می کنند سیب دیگری نیز در 
کار است، آیا برای مردم قابل اعتماد 

هستید؟ 
رهبری کار بس��یار سختی است. 
ب��ه گفته ج��ورج واش��نگتن »من 
ق��ول می دهم ک��ه اگر وف��اداری و 
سختکوشی داشته و آن را به مرحله 
عمل برسانید، قطعا به خلوص نیت 

می رسید.«
MINDTOOLS :منبع

قدرت اعتماد سازی در مدیریت
استارتآپ کارتابل

حفظ تعادل میان کار و خانواده

تمامی کسب و کارها مشکالت و سختی های خاص 
خ��ود را دارن��د و حج��م کاری باال امری اس��ت که 
خصوص��ا مدیران را بیش از س��ایرین درگیر خواهد 
کرد. با ای��ن حال توجه به این نکته ضروری اس��ت 
ک��ه کار تنها یک بخش از زندگی ش��ما را تش��کیل 
می دهد و عدم رس��یدگی به بخش های دیگر که در 
صدر آن خان��واده قرار دارد، می تواند خس��ارت های 
جبران ناپذیری را برای تان به همراه داش��ته باشد. به 
همین خاطر الزم اس��ت همواره درصدد اقدام برای 
ایج��اد یا حف��ظ تعادلی میان این دو باش��ید. با این 
ح��ال اصطالح تع��ادل صرفا به این معنا نیس��ت که 
ب��ه یک اندازه برای هر ی��ک زمان صرف کنید، بلکه 
منظور این اس��ت که به نحوی برنامه ریزی کنید که 
خللی در هیچ یک ایجاد نش��ود. درواقع دو س��اعت 
زم��ان مفید در کنار خانواده هنگام عصر که کامال از 
هر عامل مزاحمی به دور باش��د، بهتر از س��ه ساعت 
زمان در کنار خانواده در حالتی است که طی آن هر 
15 دقیق��ه بخواهید ایمیل تان را چک کنید یا کاری 
مرتبط با ش��غل تان انجام دهی��د. هنگامی که از کار 
دور هستید یا به فعالیتی لذت بخش می پردازید یا با 
خانواده تان وقت می گذرانید، سعی کنید کامال از کار 
خود جدا ش��وید. این کار همیشه امکان پذیر نیست 
و ای��ن امکان پذیر نبودن بالقوه، همان چیزی اس��ت 
که با کارآفرین ش��دن به ج��ان خریده اید، اما وقتی 
امکان پذیر اس��ت، ثانیه ای از آن را از دس��ت ندهید. 
یکی از راهکارهای مفید در این رابطه س��ازماندهی 
برای ایج��اد تعادل بین وظایف ش��غلی و خانوادگی 
اس��ت. ابتدا با ی��ک تقویم کاری ی��ک هفته ای آغاز 
کنید و نکته مهم در تنظیم این تقویم آن اس��ت که 
حتی کارهای غیرض��روری را نیز در آن برنامه ریزی 
کنید. با این روش ب��ه وضوح می بینید که هر کاری 
چقدر از ش��ما زمان می گیرد و متوجه می شوید که 
چگون��ه زم��ان باقی مانده را تقس��یم کنید. فراموش 
نکنید هر زمان که احساس موفقیت کنیم و همزمان 
احساس خوشبختی داشته باشیم، می توان گفت بین 
کار و زندگ��ی خانوادگی مان تعادل وجود دارد؛ علت 
این امر به این خاطر اس��ت که حس موفقیت مربوط 
به کار و حس خوش��بختی مربوط به خانواده اس��ت. 
در ش��رایط تعادل بین کار و زندگی خانوادگی است 
که ما می توانیم هم از عهده مس��ئولیت های خود در 
محی��ط کار بر آییم و هم به تعه��دات خود در خانه 
عم��ل کنیم، بنابراین در کار خود موفق ش��ده و در 
خانه هم احس��اس خوش��بختی و آرام��ش خواهیم 

داشت. 
مفه��وم برق��راری تع��ادل در کار و زندگی به قرن 
هجدهم و زمان��ی برمی گردد که در ایاالت متحده و 
بریتانیا، قوانینی به تصویب رس��ید که ساعات کاری 
در هفت��ه را کاه��ش داد. در طول ق��رن نوزدهم نیز 
در هر دو کش��ور قوانینی تصویب ش��د که س��اعات 
کاری را حت��ی بیش��تر از قب��ل مح��دود می کرد و 
ب��رای بعضی اتفاقات مانند بیم��اری و به دنیا آمدن 
فرزندان مرخص��ی اجباری تعیین می کردند. امروزه، 
مفهوم تعادل بین کار و زندگی هنوز در حال تکامل 
اس��ت، اما در اصل به معنای رس��یدن به ترکیبی از 
فعالیت کاری و زندگی خصوصی اس��ت که برای فرد 
مناس��ب است. همه انسان ها در نوع خود منحصر به 
فرد هس��تند، و مفهوم »زندگی خصوصی« برای هر 
ف��ردی متفاوت اس��ت. این موضوع می تواند ش��امل 
وقت گذرانی با دوس��تان، فعالیت در زمینه های رشد 
فردی و روحی، ورزش ک��ردن یا مراقبت از دیگران 
و فعالیت های خیرخواهانه باش��د، حتی ممکن است 

شامل کار هم بشود. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- برخی افراد ظاهرا نمی توانند به کسی نه بگویند. 
با این حال تالش برای راضی نگه داش��تن همه، تنها 
به از دس��ت رفتن بخش عظیمی از وقت روزانه شما 
منجر خواهد ش��د. از نپذیرفتن جلسات آخر وقت یا 
محول کردن تماسی بی موقع به منشی تلفنی ترسی 
نداشته باشید. هیچ کاری را با دلخوری انجام ندهید. 
در ع��وض زمان خ��ود را روی اولویت های برتر خود 
متمرکز کنید. ش��اید این کار در ابتدا کمی دشوار به 
نظر برسد اما خیلی زود به نه گفتن عادت می کنید، 
به ویژه وقتی اثرات مثبت این کار را به چشم ببینید. 
- گاه��ی آنقدر در کار و مس��ئولیت های مان غرق 
می ش��ویم که نه تنها خان��واده، بلکه ه��دف خود از 
زندگ��ی و هدف خداون��د از خلقت م��ان را فراموش 
می کنیم. گاهی آ نقدر اس��ترس داریم و برای کارمان 
نگرانیم ک��ه انگار حس آرامش را ب��ه کلی فراموش 
کرده ایم. ش��اید توجیه خیلی ها برای این غرق شدن 
در کارش��ان، ش��رایط اقتص��ادی و س��ختی تأمین 
معیشت ش��ان باش��د، اما وقتی درس��ت نگاه کنیم، 
بخشی از این س��ختی ها به خاطر سخت گرفتن های 
بیجا و خواس��ته های غیرضروری ما اس��ت که باعث 
شده توقع مان از خودمان بیش از حد توان مان شود. 
به همین خاطر الزم اس��ت هرچندوقت یکبار نسبت 

به عملکرد و اهداف خود بازنگری  صورت دهید. 
-راهکاره��ای مدیری��ت زمان را مطالع��ه کنید و 
میانبرهای انجام س��ریع تر کارهای تان را بیابید. این 
امر در رابطه با خان��واده نیز کاربرد دارد و می توانید 
زمان حضور خ��ود را در کنار خان��واده خود پربارتر 

کنید. 

مترجم: امیر آل علی

پیشنهادکسبوکار

طالسازی- با کمی صرف وقت می توانید این حرفه را بیاموزید و با کار در منزل شروع کنید. عالقه به طالهای دست ساز بسیار زیاد 
است و اگر کمی خالقیت و ذوق داشته باشید می توانید کسب و کار خوبی راه بیندازید.
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اخبار

ایلام- هدی منصوری- در ای��ن بازدید با حضور اعضای کمیته 
حمل و نقل و سوخت  ، مهندس کشاورزیان از زیر ساخت های پایانه 
مرزی مهران و چگونگی پیشبرد امور در راستای ارائه خدمات به زائرین 
اربعین حسینی که آماده شده است بازدید نموده و از نزدیک در جریان 
فعالیت های انجام شده  قرار گرفتند. وی اظهار داشت: یکی از مهمترین 
کمیته های ستاد مرکزی کمیته حمل ونقل و سوخت است که دستگاه 
های مختلفی دراین س��تاد حضور دارند از جمل��ه  نیروی انتظامی ، 
گمرک، مرزبانی و دس��تگاه های دیگری که به نوعی مرتبط با اربعین 
هستند. وی گفت: جلسات متعدی در خصوص اربعین برگزارشده که 
بازدید از مرزهای مش��ترک با کشور عراق صورت گیرد . از جمله مرز 
مهران که با حضور اعضای کمیته حمل و نقل سوخت و اعضای ستاد 
اربعین استان ایالم داشته باشیم.وی یادآور شد: کمبودهایی در پایانه 
م��رزی مهران وجود دارد که با تالش همکاران راهداری وحمل و نقل 
جاده ای استان ایالم قبل از فرارسیدن سفرهای اربعین به اتمام برسند 

. مهندس کشاورزیان افزود : روشنایی کمربند شرقی مهران ، سردرب 
پایانه مرزی مهران ، مشکل شبکه آب رسانی پایانه مرزی مهران ، بحث 
پارکینگ ها و پروژه های راه سازی که در مسیر ایالم به مهران وجود 
دارد باید تا قبل از مراس��م اربعین ساماندهی بشوند که گره ترافیکی 
ایجاد نش��ود . وی تصریح کرد :درهرصورت تالش ما این است که زیر 

س��اخت ها پایانه مرزی مهران را برای اربعین حس��ینی آماده کنیم و 
دس��تگاه ها وظیفه دارند برای اربعین از اعتبارات اس��تانی در راستای 
توس��عه زیرساخت ها اربعین کمک کنند و این اعتباراتی که در پایانه 
مرزی مهران و همینطور در پروژه های راه س��ازی در مس��یر ایالم به 
مهران انجام می شود از اعتبارات ملی هستند و پیش بینی می شود در 
س��ال 97 مس��یر ایالم به مهران دو بانده بشود و ترافیک روانی داشته 
باش��یم .وی خاطر نشان کرد: سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي 
تمام امکانات خود را بس��یج خواهد کرد تا زائران بتوانند برای مراسم 
اربعین حسیني به کشور عراق به سهولت تردد داشته باشند . در این 
جلسه مهندس مروارید استاندار ایالم بیان داشت : پایانه مرزی مهران 
یکی از ارکان تردد زائران به عتبات عالیات در کشور عراق است که باید 
همه دستگاه ها آمادگی کامل داشته باشند و تالش کنند که مشکالتی 
که در بحث زیر ساخت ها   وجود دارد تا قبل از مراسم اربعین برطرف 

نمایند تا زائران به راحتی بتوانند تردد داشته باشند. 

بندرعبلاس- خبرنلگار فرصت املروز- مدیرکل غ��ذا، دارو و 
استاندارد س��ازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه آزمایشگاه هاي این 
اداره کل مرجع ممیزي نشان تجاري "حالل" در کشور و منطقه است، 
بر لزوم دریافت نشان حالل از سوي واحدهاي صنفی و صنعتی تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، کاظم قربانی در 
جمع خبرنگاران استان هرمزگان در سالن مرکز بین المللی رشد قشم، 
گفت: عالوه بر مسلمانان، بخشی از جمعیت غیرمسلمان جهان نیز به 
این باور رسیده اند که تغذیه حالل براي سالمتی آنان مفیدتر است. وي 
ادامه داد: دولت جمهوري اسالمی ایران راه اندازي مرکز تحقیقات حالل 
کش��ور را در دس��تور کار قرار داد و با توجه به ظرفیت هاي آزمایشگاه 
تخصصی این حوزه در قش��م، آزمایش��گاه مرکز ملی تحقیقات حالل 
جمهوري اس��المی ایران در این منطقه مستقر شد. مدیرکل غذا، دارو 
و اس��تاندارد سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد: تنها آزمایشگاه حالل 
منطقه در قشم مستقر است که از حدود سه سال گذشته فعالیت خود را 
با نمونه گیري از کاالهاي مختلف وارداتی و صادراتی آغاز کرده است. او 
با اعالم اینکه عملیات آزمایشگاهی نمونه ها در مرکز آزمایشگاهی قشم 

در همان روز به پایان می رسد، افزود: ماهانه حدود هفت هزار نمونه در 
این مرکز پذیرش و پس از تائید براي دریافت گواهی تائید و یا ترخیص 
به ادارات کل استاندارد و دانشگاه هاي علوم پزشکی ارجاع می شود. به 
گفته قربانی، نخستین آزمایشگاه گردشگري حالل کشورهاي اسالمی با 
امضاي تفاهم نامه اي با موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگري 
به عنوان متولی گردشگري حالل در کشور به مرکزیت قشم راه اندازي 
شد که مجموعه این فعالیت ها از جنبه اقتصادي براي جزیره بی مانند 
اس��ت. وي اضافه کرد: جذب دانشجوي دکتراي تخصصی با مشارکت 
موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگري و آزمایشگاه تخصصی 

مرکز تحقیقات ملی و بین المللی حالل و گردشگري حالل قشم انجام 
خواهد ش��د. وي اظهار کرد: این ادراه به عنوان تنها آزمایش��گاه مرجع 
 و بین المللی کش��و، همه فعاالن اقتصادي و صنفی داخل کش��ور را با 
راه اندازي 15 دفتر در استان هاي مختلف تحت پوشش قرار داده است. 
وی با اعالم اینکه گواهی جهانی گردشگري حالل توسط این مجموعه 
در قشم دریافت شده است، افزود: براساس این امتیازات، جزیره هنگام 
از توابع شهرس��تان قشم به عنوان نخستین منطقه گردشگري حالل 
در داخل و خارج کش��ور شناسانده خواهد ش��د. وي گفت: با توجه به 
برخورداري اداره کل غذا، دارو و اس��تاندارد س��ازمان منطقه آزاد قشم 
از آزمایشگاهی مجهز و نیروي انسانی متخصص، نظام تایید صالحیت 
ایران، عملیات بازرس��ی بین الملل از کاالهاي هدف را تحت پوش��ش 
 این مرکز قرار داده اس��ت. قربانی اف��زود: دفترهاي این مجموعه براي
 خدمت رس��انی به بازرگان ایرانی و ش��رکاي تجاري در نقاط مختلف 
جهان فعال است و بازرسی از کارخانه هاي آسیایی و اروپاي غربی تولید 
و عرضه کننده مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی به نیابت از 

وزارت بهداشت نیز توسط این مرکز صورت می گیرد. 

تبریز - مهناز پاشائی- در راستای توسعه شبکه گازرسانی در 
ش��هرها و گاز رسانی به روس��تاهای محروم از اول سالجاری تاکنون 
بیش از 563 کیلومتر شبکه در انواع فوالدی و پلی اتیلنی و در اقطار 
مختلف در استان آذربایجان شرقی اجرا شده است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، دکتر سیدرضا توحیدی با اعالم این خبر افزود: با تالش 
شبانه روزی مجموعه همکاران ساعی شرکت گاز استان از اول سال 
جاری در راس��تای توسعه شبکه گازرسانی در شهرها و گازرسانی به 
روس��تاهای محروم بیش از 563 کیلومتر ش��بکه در انواع فوالدی و 
پلی اتیلنی و در اقطار مختلف اجرا شده است. مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان طول شبکه اجرا شده در استان را تاکنون بیش از 19 هزار و 

411 کیلومتر برشمرد و افزود: متوسط اجرای شبکه در روز بیش از 3 
کیلومتر می باشد.وی افزود: در شش ماه اول سال جاری بیش از 19 

هزار مشترک بر مشترکین شرکت گاز افزوده شده و رقم مشترکین 
شرکت گاز به بیش از یک میلیون و 475 هزار مشترک رسیده است. 
توحیدی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی 62 شهر استان و 1774 
روس��تای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این رقم 
ش��امل 100 درصد خانوار ش��هری و 91.66 درصد خانوار روستایی 
اس��تان را شامل می ش��ود .وی در پایان افزود: هم اکنون گازرسانی 
به 241 روس��تای استان در دس��ت اجرا بوده و 92 روستا در مرحله 
انتخاب پیمانکار و 45 روس��تای دیگر در دس��ت طراحی است که با 
اتمام گازرسانی به این روستاها میزان تحت پوشش خانوار استان به 

99 درصد خواهد رسید.

اصفهان- قاسم اسد- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری اصفهان گفت: نیروهای این سازمان تمامی آموزش 
های الزم برای عملیات را دیده اند و این سازمان به تجهیزات روز دنیا 
مجهز اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ، 
بهزاد بزرگزاد در جمع خبرنگاران ایام عزاداری اباعبداهلل الحس��ین)ع( 
را تسلیت گفت و با اشاره به هفتم مهرماه روز آتش نشانی اظهارکرد: 
در سال 94 میزان رضایتمندی شهروندان از سازمان آتش نشانی 72 
درصد و در سال 95، این آمار به ۸1 درصد رسید البته اگر کسانی هم از 
ما رضایت نداشتند، با سازمان آتش نشانی ارتباطی برقرار نکرده اند. وی 
افزود: تعداد کل عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در سال 95، 9 
هزار و 3۸ مورد بوده است که از این مقدار 4 هزار و 32 حریق و 5 هزار 
و 6 مورد حادثه رخ داده است. بزرگزاد در مورد متوسط زمان رسیدن 
به محل حادثه تصریح کرد: متوسط رسیدن به محل حادثه برای محل 
هایی که در محدوده شهر هستند 4 دقیقه و 11 ثانیه و برای رسیدن به 

محل های خارج از محدوده 10 دقیقه و 23 ثانیه است.
استقرار خودروهای آتش نشانی در 1۰ نقطه شهر

وی اظهارکرد: استقرار خودروهای سازمان آتش نشانی به صورت 
روزانه 10 دس��تگاه اس��ت تا در مواقعی که حجم ترافیک س��نگین 
است سریعتر به محل حادثه برسیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
ش��هرداری گفت: در نیمه اول س��ال جاری حریق ها بیشتر شامل 

ضایع��ات و خودرو ها بوده اس��ت اما آتش س��وزی در کاربری های 
مسکونی و تجاری کاهش یافته  است. بزرگزاد تاکید کرد: تعداد کل 
پرسنل این سازمان در سال 95، 624 نفر است که البته مجوز های 
الزم برای استخدام 100 نفر دیگر را نیز از مراجع ذیربط اخذ کرده ایم. 

کمبود 1۶ ایستگاه آتش نشانی در شهر اصفهان
وی ادامه داد: براس��اس تحقیقی ک��ه تحت عنوان پهنه بندی خطر 
بر مبنای مدل AHP آماده ش��ده اس��ت، کمیت جمعیت و زیر بنای 
ی��ک منطقه، س��رعت خودرو آتش نش��انی برای رس��یدن به مقصد و 
پهنه خطر آن محاسبه می ش��ود تا بدانیم در این منطقه به چه تعداد 
ایس��تگاه نیاز داریم که در حال حاضر بر اس��اس اس��تاندارد ملی ایران، 
با کمبود 11 تا 16 ایس��تگاه در ش��هر اصفهان به منظور توزیع عادالنه 
 خدمات روبرو هس��تیم. بزرگزاد تاکید کرد: فاز اول آزمایش��گاه سازمان
  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تکمیل شده است و کسانی 
می توانند از امکانات آن استفاده کنند که مجوزهای الزم را داشته باشند. .

تبریز – لیا پاشلائی: رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی 
گفت: یکی از روش های احراز هویت و کنترل دسترس��ی در دنیای 
ارتباطی امروز استفاده از نام کاربر و رمز عبور است که باید در انتخاب، 
حفظ و نگهداری رمزهای عبور کوشا باشیم. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، سرهنگ "محسن محمودي" در جمع روسای پردیس های 
دانشگاه فرهنگیان در تبریز، بیان داشت : در جامعه امروزي با فراگیر 
ش��دن اینترنت و فناوری های جدید ارتباط��ی و اطالعاتی، موجب 
ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده که این امر معادالت 
و الگوهای ارتباطات سنتی، تولید، انتقال و مصرف اطالعات را به هم 
زده و موجب تغییر در آن شده است بنابراین تامین امنیت در دنیای 
مجازی مقوله ای بسیار پیچیده و دشوار می باشد. این مقام انتظامي 
اف��زود: با توجه به در نظر گرفت��ن تمام جنبه های امنیت در دنیای 
مجازی در خصوص حفظ و صیانت از عکس ها، فایل های خصوصی 
و اطالعات ، اس��ناد و داده های محرمانه ش��خصی و سازمانی بسیار 
حائز اهمیت می باشد و در عصر حاضر انجام تمام امور بانکی و غیره 
توس��ط رایانه های شخصی انجام می شود و امنیت در فضای مجازی 

امری ضروری است بنابراین با پیشرفت تکنولوژی خطرات و عوارض 
جانبی آن نیز گسترش پیدا کرده است. سرهنگ "محمودی" یکی 
از راه های کاهش سرقت اطالعات توسط سارقین در فضای مجازی را 
استفاده از رمز عبور پیچیده عنوان و تصریح کرد: یکی از روش های 
احراز هویت و کنترل دسترسی در دنیای ارتباطی امروز استفاده از نام 
کاربر و رمز عبور است که باید در انتخاب، حفظ و نگهداری رمزهای 
عبور کوش��ا بوده که اهمیت بس��یاری در امنیت اطالعات می باشد 
بنابراین در انتخاب رمزعبور باید ترکیب کاراکترهای حروف بزرگ و 

کوچک با اعداد و سمبل ها پیچیدگی رمز عبور استفاده کرد که این 
پیچیدگی کمک می کند که ترکیب رمز عبور به راحتی حدس زده 
نش��ود. وی در ادامه در خصوص اهمیت فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی تاکید کرد: یکی از مهم ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات 
جهانی شدن همین شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می باشد 
که عرصه وس��یعی از اطالعات در خود جای داده اس��ت که افراد در 
مواجهه با این فضا در جهت ساخت هویت، دچار سردرگمی می شوند 
و ابتدایی ترین تأثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است 
که هویت فعلی او را به چالش می کشند ابتدا کاربر را از خود واقعی 
تهی می کنند و س��پس به او فرصت می دهند خود ایده آلش را بروز 
دهد، در حالی که به طور ناخودآگاه این خود جدید در فضای گفتمانی 
شبکه های اجتماعی برساخته شده است. رئیس پلیس فتا استان در 
پایان گفت: در صورت بروز مشکالت در فضاي سایبري، به پلیس فتا 
مراجعه و مشکل خود را با کارشناسان این پلیس در میان بگذارید یا با 
شماره هاي 21۸۸756 ،110 موضوع را به پلیس اطالع و در صورت 

هر گونه پیشنهاد و انتقاد با شماره 197 تماس حاصل نمایید.

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای از پایانه مرزی مهران 

آزمایشگاه استاندارد قشم، مرجع بین المللی ممیزی نشان تجاری »حال«

در ۶ ماهه اول سال جاری

روزانه بیش از 3 کیلومتر شبکه گاز در آذربایجان شرقی اجرا شده است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در جمع خبرنگاران:

آتش نشانی اصفهان به تجهیزات روز دنیا مجهز است

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی خبر داد

استفاده از رمز عبور مناسب یکی از راه های کاهش سرقت اطاعات در فضای مجازی

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه ی کارگروه تخصصی کمیته ساماندهی 
و مدیریت سواحل  استان خوزستان با هدف شناسایی  و تعیین تکلیف 
وضعیت اسکله ها و کارگاه های تعمیر و ساخت شناور متروکه در استان 
خوزستان به میزبانی بندرامام خمینی)ره( برگزار شد. معاون مهندسی و 
عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: تدوین راهکارهای 

جامع برای شناسایی و ساماندهی اسکله ها  و کارگاه های تعمیر و ساخت 
شناور  متروکه یکی از مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان 
خوزستان بود که برای رسیدگی به مصوبات و تعیین راهکارهای مدیریتی، 
جلسه  مذکور طی شهریورماه سال جاری به میزبانی این اداره کل  برگزار 
گردید.  رضازاده در ادامه افزود: طی این نشست نمایندگان و کارشناسان 

دس��تگاه های اجرایی ذیربط  ضمن بررسی آخرین وضعیت اسکله ها و 
کارگاه های  تعمیر و ساخت شناور در سواحل خوزستان، مصادیق اسکله ها 
و کارگاه های دریایی متروکه را شناس��ایی ک��رده و به اتفاق راهکارهای 
پیش��نهادی برای طرح و تصمیم سازی در کمیته ساماندهی  و مدیریت 

سواحل استان خوزستان را بحث و بررسی نمودند. 

شناسایی اسکله ها و کارگاه های دریایی متروکه استان خوزستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
رشد 1۲۰ درصدی جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب در شهرهای استان

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب در شهرهای استان رشد 120 درصدی داشته است.  علی 
لدنی نژاد افزود: طی چهار سال اخیر  طرح جداسازی مصارف فضای سبز شهرها از آب شرب شهری 
رشد 120 درصدی داشته است، در حالی که  شاخص این جداسازی در سال 92 حدود  15 درصد 
بود،  در سال 96 این شاخص به 33 درصد رسیده است. لدنی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های 
اصلی شرکت آب و فاضالب استان طرح  جداسازی مصارف فضای سبز شهرداری از آب شرب شهرها 
اس��ت. مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان با بیان اینکه  بخش اعظم آب مورد نیاز فضای سبز از طریق رودخانه ها و حفر چاه تامین 
می شود، تصریح کرد: تالش خواهد شد تا طی سال های آتی این جداسازی کامال انجام گیرد.وی ابراز داشت: این طرح در شهرهای 
دارای تنش آبی مانند یاسوج و مادوان تا حدود زیادی پیشرفت داشته است و در حال حاضر  97 درصد فضای سبز این دو شهر از 

طریق آب رودخانه تامین می شود. 

فریدون فرجي در شرکت گاز استان خوزستان مورد تجلیل و قدرداني قرار گرفت
اهواز - شبنم قجاوند- حسینی نژاد با حضور در مراسم تجلیل و اهدای لوح ، از خدمات و زحمات بی شائبه فریدون فرجی در 
طول سالها ی خدمت قدردانی نمود. مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به خدمات و تجربیات ارزشمندرئیس روابط 
عمومی اظهار داشت: تجربه ها و خدمات ارزنده  ایشان بر هیچ یک ازما پوشیده نیست و در طول سالهای خدمت صادقانه که ایشان 
در ادارات و واحدهای مختلف س��ازمانی مش��غول به خدمت بودند همیشه راهگشای پرسنل و بویژه کارکنان جوان و عالقه مند به 
خدمت در گاز استان بوده است واینک به افتخار بازنشستگی نائل آمد از خداوند متعال سالمتی و توفیق روز افزون را برای آقای فرجی 
و خانواده بزرگوار ایشان مسئلت می نمایم . در پایان نیز از سوی مدیر عامل ،ادارات مختلف استان واداره روابط عمومی و جمعی از 

کارکنان گاز استان ، لوح تقدیر بهمراه هدایای ارزشمند به رسم تقدیر و یادبود به وی تقدیم شد.

پیام تبریک شهردار منتخب رشت برای استاندار جدید گیان
رشت- مهناز نوبری- دکتر مسعود نصرتی شهردار منتخب رشت با صدور پیامی ضمن تبریک انتصاب استاندار جدید گیالن، 
نکاتی را پیرامون توسعه این استان مطرح کرد.متن پیام تبریک بدین شرح است:بسمه تعالی جناب آقای دکتر مصطفی ساالری 
استاندار محترم گیالن با سالم و احترام انتصاب جا و شایسته جنابعالی را به عنوان استاندار گیالن تبریک گفته و توفیق روزافزون شما 
را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.این انتصاب نشان دهنده اعتماد باالی رئیس جمهور و هیات محترم وزیران به توانمندی های شما 
است و امید است با تکیه بر توانمندی ها و تجربیات ارزشمندتان، در سایه همدلی و تعامل گسترده مسئولین و با مشارکت هرچه 
گسترده تر مردم، همه در کنار هم بتوانیم گیالن را به افق های گسترده توسعه رهنمون سازیم.همانطور که مستحضرید گیالن از 
مواهب فراوان طبیعی و خدادادی بهره مند است که به واسطه کم لطفی های صورت گرفته از ظرفیت های آن به خوبی در راستای 
ارتقای س��طح معیش��ت و رونق کسب و کار در این استان استفاده نشده است. ایجاد فرصت های گردشگری با تکیه بر جاذبه های 
طبیعی، ابنیه ارزش��مند تاریخی و رویداد ها می تواند گامی در راس��تای تحقق اهداف توسعه گردشگری باشد و در این مسیر نیز 

شهرداری رشت در کنارتان خواهد بود.

برگزاری همایش ایمنی و آتش نشانی در شرکت گاز استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف گرامیداشت روز ایمنی وآتش نشانی با هماهنگی امور HSE ،آموزش  و روابط عمومی 
شرکت گازاستان گلستان ،همایشی درهمین رابطه باحضور مهندس یوسفی پور رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل  
اعضای هیات مدیره ،،روسای واحدها و ادارات گازرسانی ، مدیران شرکتهای پیمانکاری و نمایندگان HSE  پیمانکاران، ناظرین  پروژه 
های گاز رسانی درمحل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.در ابتدای این همایش آموزشی ،مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان 
ضمن خیر مقدم و گرامیداشت ایام محرم وهفته دفاع مقدس  گفت:خوشبختانه یکی از افتخارات وزارت نفت آن بوده که  اولین 
وزارتخانه ای است که واحدی به نام  HSE )بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( را راه اندازی نموده و توانست در حین اجرای پروژه 
ها  جلوی حوادث بیشماری را   بگیرد .وی افزد:درکارهای کالن ما حادثه نداریم و اغلب حوادث ما بر می گردد به کارهای جزئی که 
متاسفانه کم  توجهی منجر به آن  می شود، لذا جهت جلوگیری از وقوع حوادث الزم است فاکتور دقت و هوشیاری را سرلوحه امورات 
خود قرار داده وبه نکات ایمنی در حین کار توجه بیشتر نمائیم تا جلوی وقوع خیلی از حوادث گرفته شود.در ادامه مهندس یوسفی 
پور رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران نیز   پیشاپیش با گرامیداشت 7 مهر ماه بعنوان روز ایمنی و آتش نشانی ،مباحث مهمی 
پیرامون  عبرت آموزی از حوادث ویژه مدیران و کارکنان شرکت و سایر حاضرین ارائه نمود.وی افزود:یکی از موارد مهمی که شایسته 
است در زمینه توسعه گازرسانی وخدمات رسانی مورد توجه قرار گیرد جدی گرفتن استانداردها و مباحث مرتبط باحوزه  بهداشت، 

ایمنی و محیط زیست است که ضرورت دارد   توجه ویژه ای به آن شود.  

کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان از پله هجدهم گذشت
قزویلن- خبرنگار فرصت املروز- پس از چه��ار روز رقابت هم��راه با رفاقت 
دانش��جویان دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور، با برگزاری آیین اختتامیه، کنگره 
پژوهشی ساالنه دانشجویان از پله هجدهم گذشت و در آستانه نوزدهمین نوبت خود 
قرار گرفت که سال آینده و به میزبانی یکی دیگر از دانشگاه های علوم پزشکی برگزار 
خواهد شد.  بخش اصلی و مهم اختتامیه کنگره، اهدای تندیس و جوایز افراد برتر کنگره 
بود که در میان تشویق های پیاپی دانشجویان در سه بخش سخنرانی، پوستر، کارگاه 
و داوران به بیست و هشت برگزیده اهدا شد.  تندیس و جایزه نقدی کنگره به سخنرانان برتر، شامل: جواد بالسي، سهیل مشایخي، 
ذبیح اهلل محقق، مهدي بابایي هتکه لویي، علي کبیري، فرناز رجبعلي، یاسمین رکابدار، شهاب الدین رضایي، نیما حسیني زاده، فرزانه 
جعفري، زینب ابراهیمي فرد، سیده نیلوفر شرفي؛ برترین های بخش ارائه پوستر، شامل: فاطمه حبیب نیا، سعید اسدیان، زهرا زارع 
دهقاناني، حامد ارسالي، محمد امین جوالني، حمیدرضا هندي، گیلدا خندان چالرسي، روناک مکروني، زهرا گنجي راد، ابوالفضل 
رحماني، داوران برتر، شامل : ایمان انصاری، سعید یزدی راوندی، احمد فرخی، نیما فتاحی و کارگاه برتر، شامل: دکتر عزت اهلل عالی 
پور، تعلق گرفت.  در این مراسم جوانه جوانمردی از قلب صاف یکی از برگزیدگان رویید و جایزه نقدی خود را برای کمک به کودکان 
سرطانی اهدا کرد. پس از اقدام خیرخواهانه نیما حسینی زاده و اهدای جایزه خود به کودکان سرطانی، دکتر امانلو نیز این اقدام را با 

اهدای مبلغ 50 میلیون ریال پاسخ داد که نیمای جوان، این مبلغ را نیز به موسسه  حمایت از کودکان سرطانی) مکس( اهدا کرد.

طرح ضربتی جمع آوری خاک و نخاله در سطح شهر بوشهر
بوشهر- خبرنگارفرصت امروز  - پاکسازی ورودی شهرک نیایش از سمت بزرگراه امام علی)ع( توسط سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری بندر بوشهر انجام شد به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، سرپرست سازمان مدیریت پسماند گفت: خاک و 
نخاله های ورودی شهرک نیایش به تعداد 20 کامیون برداشت و پاکسازی شد. حسن شجاعی پور افزود: در طرح پاکسازی محدوده 
مس��کونی شهرک نیاش با برداشت 37 سرویس خاک و نخاله همراه با تجهیزات ماشین آالت و نیروی کارگری عملیات تسطیح، 
جاروکشی، شست وشوی بلوار و خیابان نیز انجام شد. وی همچنین عنوان کرد: محالتی که در آنها خاک و نخاله غیر مجاز دپوشده و 

نیاز به پاکسازی داشتند نیز شناسایی و در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی پاکسازی خواهند شد. 

برگزاری 8 برنامه "ایستگاه دوستی با آب " و تئاتر خیابانی در پارک های شهراراک
اراک- مینو رستمی- به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در میان اقشار گوناگون جامعه طی تابستان سال 
جاری ۸ برنامه ایستگاه دوستی با آب در پارک های شهر اراک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی زهرا طراوتی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی با اعالم خبر فوق افزود: 
اج��رای تئات��ر خیابانی" ماجراهای آبان و آبرنگ" با موضوع صرفه جویی در مصرف آب ، برگزاری مس��ابقه های ویژه کودکان و 
بزرگساالن،مسابقه نقاشی ، توزیع بروشور و کاالهای تبلیغاتی از جمله بخش های ایستگاه های دوستی با آب است که در پارکهای 
امیر کبیر ، آزادی ، مادر ، شهدای گمنام، ملت ، معلم،پونه و جنت شهر اراک طی تابستان سال جاری برگزار شد. وی ضمن تاکید 
برلزوم استفاده از روش های گوناگون آموزشی و آگاهی بخشی برای فرهنگسازی مصرف بهینه آب در جامعه عنوان کرد: روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب همواره از تمامی ظرفیت ها برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و همچنین تغییر الگوهای 

غلط مصرفی استفاده می نماید. 



نوشدارو

معرفی استارت آپ

وقتی بخواهید یک مشاور بازاریابی دیجیتال برای شرکت 
خود استخدام کنید چه سواالتی را باید از او بپرسید. 

سواالت مش��اور بازاریابی مرور کلی کاری است که از او 
انتظ��ار داریم. تعداد افراد فعال در اینترنت بیش��تر از 3.5 
میلیارد نفر به صورت روزانه است. واضح است که شرکتی 
که می خواهد یک س��هم بازار مناس��بی داشته باشد باید 
دارای کمپین بازرایابی دیجیتال قوی ای باشد. کارآفرینان 
اس��تارت آپی معموال خیلی خ��وب با بازاریاب��ی دیجیتال 
کار می کنن��د. دلیل آن هم این اس��ت که به خاطر ماهیت 
استارت آپی خود بودجه  کمی دارند. به مرور و با گسترش 
کس��ب و کار، مش��تریان پایه هم گس��ترش پیدا می کند و 
بازاریاب��ی یک الزام خواهد ب��ود. در این گونه موارد قرارداد 
بس��تن با یک مش��اور بازاریابی دیجیتال ضروری است و 
نباید اقدام به استخدام فرد تمام وقت کرد. سوالی که پیش 
می آید این است که صاحب کسب و کار، که بازرایاب نیست، 

چگونه با یک بازاریاب دیجیتال مصاحبه کند؟ 
این جور موقعیت ها معموال بحث سر دستمزد است، اما 
شما باید سراغ مباحثی ورای این صحبت ها بروید.در ادامه 

به نقل از آی بازاریابی سراغ این مبحث رفته ایم. 
وظایف قبل از مصاحبه  شما

یک متخصص بازاریابی حرف��ه ای ابتدا می خواهد مدل 
کسب و کار شما و اهداف شما را شناسایی کند. بنابراین ابتدا 
باید آنها را در یک سند بنویسید تا بتوانید آنها را به مشاور 

بازاریابی که قصد مصاحبه با او را دارید ارائه کنید. 
نگاهی به ارجاعات کس��ب و کارهای مرتبطی که از نظر 

اندازه شبیه هستند و به صاحب آنها اعتماد داری بیندازید. 
با سه تا چهار مشاوری که از ارجاعاتی که جست وجو کرده اید و 
درآورده اید تماس بگیرید. آنهایی که دارای سابقه موفقی هستند. 

سه سوال اصلی مصاحبه
باید لیستی از س��واالت را استخراج کنیی. در اینجا سه 
سوال اصلی که حتما باید پرس��یده شوند آمده است. این 
س��واالت درکی از مهارت ها و تجارب و س��طح دانش او به 
شما خواهد داد. سواالت مشاور بازاریابی به ترتیب زیر است. 
1- چگون��ه از تحلیل ها برای توس��عه و تخمین بازاریابی 
ابتکاری اس��تفاده می کنی؟ ش��ما ممکن است تحلیل های 
داده ه��ا را ب��رای اخذ تصمیم��ات بازاریابی متوجه نش��وید. 
بنابراین شما ممکن است تمام پاسخ هایی را که به این سوال 
داده می شود متوجه نش��وید. چیزی که شما در طی جواب 
به دنبال آن هس��تید راحت است. شما باید بپرسید »چرا« و 
»چگونه« و ابزارهای به خصوصی را که مشاور استفاده می کند 
بدانید. همین طور باید بپرس��ید چه نوع اطالعاتی را مشاور 

برای توسعه  استراتژی بازرایابی خود به آنها احتیاج دارد. 
2- براس��اس موفقیت های قبلی ش��ما، چ��ه کانال های 
محتوایی را برای کس��ب و کار من مؤثرتر می دانید. چگونه 

می خواهید آنها را هماهنگ کنید؟ 
در اینجا شما باید پاسخ های زیر را مرتب کنید. 

- تشخیص جمعیت شناختی مخاطبان حاضر و بالقوه و 
اینکه آنها چه موقع آنالین هستند. 

- ارزیابی تأثیر کانال های جاری، )رس��انه های اجتماعی، 
SEO، ایمی��ل و غی��ره(. بعالوه بای��د گزینه های جدیدی 

را پیدا کنیم، تا مش��تریان حال حاض��ر را به کار بگیریم و 
مشتریان جدیدی را جذب کنیم. 
- روش هایی برای تقویت برند. 

- تقویت مشغول کردن مخاطب و تعامل با او. 
- هماهنگ��ی کانال ه��ای محتوا )بالگ ها، وب س��ایت، 
رس��انه های اجتماعی، SEO(. با اینکار پیغام رسانی ثبات 

پیدا می کند و موتورهای جست وجو بهتر عمل می کنند. 
-مدیریت موبایلی و بازاریابی محلی )اگر مرتبط باشند.( 

3- چگونه بین استراتژی و تاکتیک تفاوت قائل می شوید. 
یک مثال ارائه کنید. متأسفانه بسیاری از بازاریاب ها بین این 

دو مقوله تفاوتی قائل نمی شوند. 
طبق گفته Dariaus Philson پاسخ باید چیزی شبیه 

این باشد: 
اس��تراتژی باید براساس یک هدف و یک نقشه عملیاتی 
باشد. ممکن اس��ت یک هدف افزایش میزان تعامل و نرخ 
تبدیل باشد. این هدف ممکن است به چند شاخص کلیدی 
کارایی شکس��ته ش��ود. مانند افزایش نرخ تبدیل به اندازه 
15درصد در طول 12 ماه. استراتژی در واقع پاسخ به سوال 
»چرا« در کمپین بازاریابی اس��ت. تاکتیک ها فعالیت های 
بازاریابی هس��تند که برای رس��یدن به آن اهداف طراحی 
ش��ده اند. اینها می تواند شامل چیزهایی مانند کمپین های 
ایمیلی باش��د. محتواهای جالب تر رس��انه های اجتماعی، 
تبلیغات هدفدار و مانند اینها. در واقع تاکتیک پاسخی به 

سوال چگونه در کمپین بازاریابی است. 
Inc :منبع

هادی پورمحسنی، تاجر ایتالیایی در اعتراض به خدمات بی ام و، اتومبیل سری 7 خود را مقابل موزه این کمپانی به آتش کشید.

سواالتی که باید از مشاور بازاریابی پرسید

مدرسه مدیریت

تصویر امروز

برای مطالعه 797 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: میزان بودجه بازاریابی به نوع کسب و کار 
و اندازه، فروش و رقبا بستگی دارد، بنابراین نمی توان سهم 
مشخص مشترکی را برای بودجه بازاریابی همه کسب و کارها 
در نظر گرفت به همین خاطر گاهی یک شرکت یک درصد 
از فروش را صرف بودجه بازاریابی می کند و شرکت دیگری 
فرض��ا 25درصد از س��هم فروش را ب��ه بازاریابی و تبلیغات 
اختصاص می دهد. شما اگر در سال های اول فعالیت هستید 
ناگزیر باید س��هم بیش��تری از فروش ش��رکت را به بودجه 
بازاریابی و تبلیغات اختصاص بدهید، برای اینکه بتوانید در 
بازار رقابتی س��همی برای خود در نظر بگیرید یا سهم خود 

را در بازار رقابتی افزایش دهید. ازاین رو نوع و میزان رقابت 
با ش��رکت ها نیز بسیار مهم است. گاه رقبای بزرگ با حجم 
وس��یعی از تبلیغات و آگهی و بودجه ه��ای کالن وارد بازار 
می شوند و شما باید براساس سیاست ها و استراتژی های از 

پیش تعیین شده اقدام کنید. 
به طور طبیعی شما برای اینکه در بازار شناخته شوید باید 
بخشی از سهم فروش خود را برای تبلیغات و روابط عمومی 
و راه اندازی و توسعه وب سایت و تعامل رسانه ای با رسانه های 

کاغذی و اینترنتی اختصاص دهید. 
بهترین ش��یوه اختصاص س��همی از فروش برای بودجه 
بازایابی اس��ت تا با کاهش یا افزای��ش فروش میزان بودجه 
بازاریابی نیز تغییر کند و ش��رکت شما متحمل ضرر و زیان 

نش��ود. اما اگر در سال اول فعالیت هستید برای کوتاه مدت 
طبعا بخش��ی از هزینه ها را باید ب��ه بازاریابی برای معرفی 

محصول اختصاص بدهید. 
نوع و ش��یوه اختصاص بودجه هم به نوع محصول و بازار 
بس��تگی دارد. گاه محصول ش��ما باید به ص��ورت عمومی 
اطالع رسانی ش��ود، اما گاهی نیز این بودجه باید به صورت 
زیر پوستی در الیه های مختلف بازارهزینه شود تا به خوبی 

بتواند مشتریان خود را به دست بیاورد. 
بودجه بازاریابی شرکت شما به سیاست ها و استراتژی های 
شرکتی وابسته است و شما باید براساس دستورات سازمان 
خود برای بازاریابی، تبلیغات، اطالع رس��انی، معرفی کاال و 

رقابت با گروه رقبا عمل کنید. 

بودجه بازاریابی چیست؟ 

من یک ش�رکت تولیدی و تجاری دارم و می خواهم بدانم چقدر باید ب�رای بودجه بازاریابی در نظر بگیرم و هزینه های 
تبلیغات و آگهی را چگونه برآورد کنم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )28(
بدون کت نمی تونه مدیر باشه! 

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

نکاتی را باید رعایت کنی. 
از اهمی��ت بازاریاب��ی و برنامه بازاریابی نوش��تیم و 
گفتیم چه باید بکنی تا یه بازاریابی درس��ت داش��ته 
باش��ی. ضرورت خالقیت و ن��وآوری را توضیح دادیم 
و مثال ه��ای مختلفی در این زمین��ه براتون زدیم. از 
اهمی��ت مدیریت زم��ان براتون نوش��تیم و برخی از 
آفت های زمانی را توضیح دادیم. در این شماره به دو 

آفت زمانی بسیار مهم اشاره می کنیم. 

و: پرحرفی در همه حال
بعضی از مدیران ش��رکت اون قد دوس��ت و رفیق 
دارن که 24 س��اعته دارن از مهمونا پذیرایی می کنن 
انگار که شغلش��ون مهمانداریه. ش��ما باید وقت برای 
فک��ر ک��ردن، تصمی��م گرفت��ن، مدیریت ک��ردن و 

برنامه ریزی کردن داشته باشین.  
یه مهمونی داش��تم چندی قبل ت��و دفترم. کارش 
تموم ش��د و همراش بهش گف��ت بیش از این مزاحم 
نش��یم دیروقت��ه االن بری��م. می دون��ی چ��ی گفت. 
گفت: کجا بری��م؟ االن اوج ترافیکه اینجا نشس��تیم 
و چای��ی هم ک��ه داغه. من از هیچی ناراحت نش��دم 
از این ناراحت ش��دم که اون ف��رد خودش رو یکی از 
بزرگ ترین مدیران موف��ق بازاریابی می دونه که همه 
چی��ز رو رعایت می کنه. من تای��م گرفتم همین آدم 
در دفتر من 17 دقیقه در یه نوبت یک ریز حرف زد.
 بع��د از رفتن اون��ا من دو تا اس��تامینوفن خوردم. 
بع��د می گیم چرا پ��ول در نمیاد. ب��رادر من به جای 
اینکه بش��ینی و سه ساعت از فضل و کرامات خودت 
در زمین��ه بازاریابی به من بگی برو یه کار مفید کن، 
چهار صفحه کت��اب بخون. البته ناگفته نذارم این آقا 
از افتخارات��ش اینه که تو عمرش 10 تا کتاب نخونده 

و همه چیز رو عملی یاد گرفته. 
احتم��اال پرحرفی اونم جزو اصولی بود که ایش��ون 
عمل��ی یاد گرفت��ن. جالبه که روزی ک��ه اونا مهمون 
م��ن بودن کولر دفتر خ��راب بود گفتم لطفا کت تونو 
در بیاری��ن اینجا گرمه. گف��ت آره گرمه، اما یه مدیر 
بازاریاب��ی باید همیش��ه کت تنش باش��ه. بدون کت 
نمی تونه مدیر باش��ه. حاال تو حق داری قاه قاه به این 

جور افراد بخندی یا نه؟ 

ز: استراحت و تفریح 
کاس��ب هم مث همه افراد نیاز به مسافرت و تفریح 
داره، اما اگه تو می خوای یه کاس��ب پولدار بشی باید 
بدونی که در س��ال های اول کارت تفریح و استراحت 
رو به حداقل برس��ونی. بعضی ها کا رو با تفریح اشتباه 
می گیرن. دوس��تی داش��تم که تو یکی از پاساژها یه 
فروش��گاه کت و شلوار داش��ت. اون باید هر روز غروبا 
باشگاش��و می رفت. آخر هفته امکان نداش��ت مهمون 
نداش��ته باش��ه یا مهمونی ن��ره. واس��ه همین اغلب 

غروبای پنجشنبه تعطیل بود. 
ظهره��ا هم چند س��اعتی رو به ناهار و اس��تراحت 
اختص��اص می داد. صبح ها به خاطر اینکه ش��ب دیر 
می خوابی��د و بای��د تمام فوتباالی لیگ ه��ای دنیا رو 
می دید دیر می اومد سر کار. خدا وکیلی این آدم فکر 
می کنی کاس��ب بود؟ یه روز که از ب��ازار بد و اوضاع 
خراب مملکت گفت، عصبانی شدم گفتم تو یکی هیچ 
چی نگ��و که کفرمو در میاری. آخ��ه بردار من کار و 
کاس��بی اصول و قاعده داره. تو اگ��ه نمی تونی اجاره 
مغازه رو در بیاری به خاطر اینه که دو س��اعت هم تو 
مغازه نیستی. یا داری ورزش می کنی یا داری می ری 
مسافرت، یا مهمونی هستی، یا مهمون داری، یا خونه 

داری تلویزیون نیگا می کنی. 
کس��انی که دنبال موفقیت تو کار و کاسبی هستن 
حتما زندگی نامه یه س��ری ازکارآفرین های ایرانی رو 
بخونن ببینن تو همین بازار و تو سن 80-70 سالگی 
چ��ه ج��وری کار می کن��ن و چقدر تفری��ح می کنن. 

موفقیت الکی نیست.
 ب��رای هر چی باید هزینه بدی برای پول درآوردن 
هم باید از تفریح و س��رگرمی ک��م کنی. کارآفرینای 
موف��ق ایرانی در ده��ه 70 زندگی، مث یه جوون 20 

ساله کار می کنن. 
تو اگه می خوای تو کاسبی ات موفق بشی و پول در 

بیاری باید زیاد کار و کمتر استراحت کنی. 
کسانی که درک درس��تی از کار و کاسبی تو ایران 
ندارند به محض اینکه دیدن فالنی ماشین شیک داره 
و خون��ه زیبا، ش��روع می کنن به بد و بی��راه گفتن و 

اینکه فالنی شانس داره.
 فالنی پارتی داره. فالن فالن ش��ده پول باد آورده 

داره. فالنی با دزدی به اینجا رسیده.
 اما یه بار نمیان زندگی همین آدمو که دارن بهش 
فحش و ناسزا می دن به دقت نگاه کنن و ببینن چقدر 
این آدم زحمت کش��یده و هنوز هم می کش��ه. چقدر 
شکس��ت خورده، اما ب��ازم بلند ش��ده. چقدر توهین 

شنیده، اما مقاومت کرده. 
چقدر رقیب خارجی خواس��ت اون��و از گردونه بازار 
خارج کنه، اما با پش��تکار و سختکوش��ی ایستاد و جا 
رو خال��ی نکرد. چقدر از خواب و تفریح و اس��تراحت 
خودش زد تا امروز تونست این خونه و ماشین و پول 

رو به دست بیاره. 
پس تو اگه می خوای تو کار و کاسبی ات موفق بشی 
برو زندگی آدم های موفق و ثروتمند رو دقیق بخون و 
ببین واقعا اینا چقدر از وقت رو به تفریح و سرگرمی و 

استراحت اختصاص دادند و چقدر کار کردند. 

چگونه با مشتریان ناراضی و بی ادب 
برخورد کنیم

برخورد با مشتریان از دشوارترین بخش های اداره کسب و کار 
اس��ت. افرادی که مس��تقیما با مش��تریان در ارتباط هستند، 
باید بتوانند آنها را راضی نگه دارند، نظرات آنها را بش��نوند، از 
خریدشان تش��کر کنند و در میانه همه این کارها، ارزش های 

شرکت را هم حفظ کنند و به آنها پایبند باشند. 
برخی اوقات با مشتریانی روبه رو می شویم که از محصول ما 
ناراضی هستند، از آن شکایت دارند و بعضا نمی توانند مشکل را 
با زبانی مناسب بیان کنند. مشتریان منتقد آن هایی هستند که 
با نظراتشان می توانند به موفقیت شما کمک کنند. اما برخورد 

با آن ها، راهکار خاص خود را دارد. 
در ادامه به نقل از زومیت، با چند استراتژی که در برخورد با 

این نوع از مشتریان مناسب است، آشنا می شویم. 
۱- در عی�ن انعطاف پذیری، دس�تورالعمل مش�خص 

داشته باشید
با تیم خود جلس��ه ای داشته باش��ید و سعی کنید شرایط 
مختل��ف همراه با واکنش های مورد انتظار را مش��خص کنید. 
نکته مهم در تعیین این موارد این است که انعطاف پذیر باشید 
و برای هر شرایطی، واکنش مناسب با آن را برنامه ریزی کنید. 
در ارتباط با مش��تریان حتما جانب صمیمیت را رعایت کنید. 
به عن��وان مثال آنها را با نام کوچک صدا بزنید و در پاس��خ به 

ایمیل ها نشان دهید که مشکل را به خوبی متوجه شده اید. 
2- از اعتراف به ندانستن نترسید

فراموش نکنید همه ما انسان هستیم و ممکن است مواردی 
را ندانیم. در میانه صحبت با مشتریان، از اعتراف به اینکه پاسخ 
برخی س��واالت آنها را نمی دانید، نگران نباشید. به عنوان مثال 
بگویید که مش��کل را درک می کنید و سعی دارید آن را حل 
کنید. در ادامه به این نکته اشاره کنید که برای راهنمایی بیشتر 
باید به همکار خود مراجعه کنید و از او کمک بگیرید. در پایان 
زمانی را برای ارائه پاسخ نهایی مشخص کنید و حتما تا قبل از 

آن با مشتری مورد نظر تماس بگیرید. 
۳- از لحن مثبت استفاده کنید

در میان صحبت ها با مش��تریان ناراض��ی، کمتر از جمالت 
منفی استفاده کنید. به جای عنوان کردن شرایطی که شرکت 
توانایی انجام آن را ندارید، پیش��نهادهای جدید به مش��تریان 
دهید و سعی کنید آنها را راضی نگه دارید. کارهایی که از عهده 
ش��ما و شرکت خارج اس��ت، هیچ جذابیتی برای طرف مقابل 
ندارد. به بیان دیگر آنها به دنبال پاسخی روشن و امیدوارکننده 

هستند. 
۴- مشکل را با آنچه می توانید، حل کنید

وقتی نمی توانید مشکلی از مش��تری مورد نظر حل کنید، 
حتما پیشنهادی جایگزین داشته باشید. به عنوان مثال وقتی 
محص��ول مورد نظر آنها را در انبار ندارید، محصولی جایگزین 
و مش��ابه پیشنهاد دهید. پس از فروش محصول جایگزین نیز 
پیگیر شوید که مشتری از آن راضی باشد. با این کار ارتباطی 

مثبت با آنها می سازید. 
فراموش نکنید تبدیل کردن مشتریان ناراضی به مشتریان 
وفادار و دائمی، کار دش��واری نیست. ابتدا شرایط آنها را درک 
کنید و س��پس با یک پاس��خ صحیح و ارتباطی مثبت، آنها را 

جذب کنید و بکوشید که پیگیر حل شدن مشکل باشید. 

هویت بانکی آنالین
نام استارت آپ: پی پینگ
payping. ir :وب سایت

سال تأسیس: 13۹4
موضوع: مالی

توضی�ح بیش�تر: پی پینگ هویت بانکی آنالین شماست. 
با انتخ��اب یک نام کاربری یکتا در پی پینگ می توانید درگاه 
اختصاصی خودتان را داشته باشید. اپلیکیشن پی پینگ بستری 
امن جهت دریافت و ارسال پول برای دریافت بدهی یا دریافت 
وجه و فروش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، خیریه ها 
و اشخاص حقیقی اس��ت. اپلیکیشن پی پینگ تنها بخشی از 
خدمات متنوع پی پینگ برای ارسال و پرداخت پول، راحت تر 

از همیشه است. 

پارسا  امیری
کارشناس فروش

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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