
از مهم تری��ن محورهای اق��دام و عمل دولت یازدهم 
در حوزه اقتص��اد می توان به تقویت ظرفیت های تولید 
داخلی اش��اره کرد. براس��اس آمار، این دولت در دوره 
تص��دی خود با راه اندازی حدود 20 هزار واحد تولیدی 
راک��د، بیش از 300 هزار ش��غل ایجاد کرده اس��ت. به 
گزارش ایرنا، نگاه درون زا به اقتصاد ملی زمانی می تواند 
جامه عمل بپوش��د که رونق تولی��د داخلی در اولویت 
ق��رار گیرد و این مس��ئله نیازمند بسترس��ازی و ایجاد 
زمینه های مناس��ب اس��ت. از این رو دولت یازدهم در 
راس��تای تحقق بخش��یدن به اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
ظرفیت های تازه تولید دس��ت به اقدامات قابل توجهی 
زده اس��ت. همچنین دولت س��عی کرده با رونق تولید 
داخلی، زمینه اش��تغال زایی و توسعه صادرات را فراهم 
س��ازد. این گزارش بخش��ی از مهم تری��ن تحلیل های 
مطبوع��ات در یک هفته گذش��ته در زمین��ه عملکرد 
دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی 
بررسی کرده است که به مهم ترین محورهای آن اشاره 

می شود. 

اشتغال زایی در صنعت
بن��د نخس��ت ابالغیه سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات 
و منابع مالی و س��رمایه های انس��انی و علمی کشور 
به منظور توس��عه کارآفرینی و به حداکثر رس��اندن 
مش��ارکت آحاد جامعه در فعالیت ه��ای اقتصادی با 
تس��هیل و تش��ویق همکاری های جمعی و تأکید بر 
ارتق��ای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوس��ط 
تأکی��د دارد. »محمدرضا نعم��ت زاده« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، هفته گذش��ته در مراس��م روز ملی 
صنعت و معدن با اعالم اینکه طی چهار سال گذشته 
با راه اندازی 20 هزار واحد تولیدی راکد بیش از 300 
هزار شغل ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: بیش از 
۱۱00 واحد تحقیق و توس��عه در صنایع کش��ور نیز 
در دولت یازدهم ایجاد ش��ده اس��ت و تثبیت تأمین 
۵0درص��د هزینه ه��ای پژوهش��ی بخش خصوصی از 
طریق دول��ت یازدهم مدنظر قرار گرفته اس��ت. وی 
ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی 
باید درآمد س��رانه کش��ور از ۵۸00 دالر به ۱0 هزار 
دالر و س��هم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵20 دالر 
ب��ه بی��ش از یک ه��زار دالر برس��د. به گفت��ه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، رش��د صنع��ت و معدن در 
دولت یازدهم به بیش از ۱0درصد رسیده و معافیت 
30درص��د مالیات ب��ر درآمد برای پنج س��ال جهت 
تولید برندهای خارجی با مش��ارکت بخش خصوصی 
از مهم تری��ن اقدام��ات دول��ت یازدهم بوده اس��ت. 
نعمت زاده با اش��اره به اینکه در دولت یازدهم رش��د 
تش��کیل س��رمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت 

هف��ت رس��ید، اظهار ک��رد: پیش بینی می ش��ود در 
برنامه اجرایی چش��م انداز، در بخش صادرات صنعت 
و معدن در س��ال ۱۴0۴ به رق��م ۱20 میلیارد دالر 
برسیم. پیش بینی می شود صادرات غیرنفتی در سال 
۱۴00 ب��ه ۱30 میلی��ارد دالر و در ۱۴0۴ به ۱۸0 
میلیارد دالر برس��د که در صورت تحقق این اهداف 

به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد. 

رونق صادرات و توسعه روابط تجاری
یکی از مقوله ه��ای مهم اقتص��اد مقاومتی تکیه بر 
ظرفیت ه��ای داخل��ی و رونق صادرات اس��ت. میزان 
تولید فوالد خام کشور طی دو ماه نخست سال  جاری، 
۱2درصد رشد یافت. در این مدت نزدیک به یک سوم 
تولیدات به خارج کشور صادر شد. آخرین گزارش های 
منتشر شده از سوی انجمن فوالد ایران نشان می دهد 
که شرکت های فوالدساز کشور طی ماه های فروردین 
و اردیبهش��ت امسال، 3 میلیون و ۵26 هزار تن فوالد 
 خام تولید کردند. این رقم در مدت مش��ابه سال 9۵،
 3 میلی��ون و ۱۵3 ه��زار ت��ن بود. از ای��ن میزان، 2 
میلی��ون و 7۴0 ه��زار تن توس��ط  »بخش خصوصی 
شده« و 7۸6 هزار تن توسط  »بخش خصوصی« تولید 
شده اس��ت. عالوه بر این طی فروردین و اردیبهشت، 
3 میلی��ون و 2۴9 هزار تن ان��واع محصوالت فوالدی 
)تیرآهن، کالف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق 
س��رد، ورق پوشش دار و . . . ( در کشور تولید شد که 
در مقایس��ه با میزان تولید مدت مش��ابه سال 9۵  )2 
میلیون و ۸23 هزار تن(، حاکی از رش��د ۱۵درصدی 
اس��ت. از آمار یاد ش��ده، یک میلیون و 936 هزار تن 
توس��ط  »بخش خصوصی شده« و یک میلیون و 3۱3 
هزار تن توس��ط »بخش خصوصی« تولید ش��ده است. 
براس��اس گزارش انجمن جهانی فوالد، در حالی تولید 
فوالد خام ایران در ش��ش ماهه نخست سال 20۱6 با 
۵.2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ب��ه ۸میلیون و ۸06 هزار تن رس��ید که میزان تولید 
فوالد خام 66 کش��ور دنیا طی همین زمان با کاهشی 
۱.9درصدی روبه رو بوده اس��ت. در این گزارش آمده 
که منطق��ه خاورمیان��ه در نیمه اول س��ال 20۱6 با 
3.2درصد کاهش تولید نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته ۱3 میلیون و ۸23 هزار تن فوالد خام تولید 
ک��رد. اعزام هیات های مختلف از کش��ورهای اروپایی 
و پیش قدم ش��دن آنها برای توس��عه رواب��ط با ایران 
در زمینه های مختلف، نش��ان می ده��د که اروپایی ها 
ریسک توسعه مبادالت و روابط با ایران را پذیرفته اند. 
امضای قراردادها و تفاهم نامه های مختلف کش��ورهای 
اروپای��ی با ایران نیز گواه این موضوع اس��ت. در حال 
حاضر نیز اتحادیه اروپا قصد دارد برای تسهیل در امر 
تجارت روابط گمرکی خود را نیز با ایران تسریع کند. 

اتحادیه اروپا برای گس��ترش همکاری های گمرکی و 
توس��عه و تسهیل تجارت با ایران برنامه ریزی می کند. 
بر این اس��اس، مذاکرات رس��می گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل انجام شد. 
این مذاکرات میان رئیس کل گمرک ایران و مدیرکل 
گم��رک و مالی��ات اتحادیه اروپا ص��ورت گرفت و دو 
طرف در خص��وص جزییات گس��ترش همکاری های 
گمرکی و توس��عه و تسهیل تجارت بحث و تبادل نظر 
کردن��د. پیگیری مذاک��رات انجام ش��ده درخصوص 
مبادله موافقت نامه همکاری های متقابل اداری در امور 
گمرک��ی میان ایران و اتحادی��ه اروپا با توجه به اعزام 
هیاتی از اتحادیه اروپا در سال گذشته به کشورمان از 

دیگر محورهای این مذاکرات بود. 

حرکت به سوی شکوفاسازی تولید داخلی
هفته گذش��ته طی مراس��می تفاهم نام��ه پنج جانبه 
جهت تش��کیل تعاون��ی تامی��ن نی��از تولیدکنندگان 
و اح��داث ش��هرک صنعتی پوش��اک کش��ور با حضور 
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت به امضا رس��ید. 
نکت��ه مهم در این تفاهم نامه مش��ارکت و حضور فعال 
بخش خصوص��ی اس��ت ک��ه می ت��وان از آن به عنوان 
نخس��تین تجربه در حوزه صنعت پوشاک در قالب یک 
ش��هرک صنعتی غیردولتی یاد کرد. هدف از راه اندازی 
و تاس��یس این تعاونی را می ت��وان هم افزایی و افزایش 
بهره وری و هدایت س��ود به س��مت تولید کننده عنوان 
ک��رد. از ای��ن رو به نظر می رس��د گام بلندی که امروز 
برداش��ته ش��ده، از یک س��و دو صنعت دیگر وابسته به 
پوشاک یعنی »نس��اجی« و »صنعت مد« را به حرکت 
در خواهد آورد و از س��وی دیگر منجر به حفظ صنعت 
پوش��اک و توسعه آن برای تامین نیاز داخل و صادرات 
می ش��ود. همچنین در گزارش دیگری آمده اس��ت که 
 کل تولی��د کاالهای منتخب ش��یمیایی و پتروش��یمی 
در س��ال 9۵ به ۵0 میلیون و 730 هزار تن رسید و با 
رشد مثبت 9درصدی نس��بت به سال 9۴ روبه رو  شد. 
 ،)PE( در س��ال 9۵ آمار تولید محص��والت پلی اتیلن
پلی پروپیلن )pp(، پلی اس��تایرن )ps(، اکریلو نیتریل 
 ،)PET( پلی اتیلن ترفتاالت ،)ABS( بوتادین استایرن
 )PBR( پلی بوتادین رابر ،)SBR( استایرن بوتادین رابر
و اوره و آمونیاک نس��بت به مدت مش��ابه در سال 9۴ 
رشد مثبتی داشت. بر پایه این آمار، در سال 9۵ حدود 
3 میلی��ون و 970 هزار تن پلی اتیلن تولید ش��د که با 
احتس��اب رقم 3 میلی��ون و 702 هزار ت��ن پلی اتیلن 
تولیدی در س��ال 9۴، نرخ رش��د تولی��د این محصول 
نس��بت به س��ال 9۴ به رقم 7.2درصد رس��ید. میزان 
تولید پلی پروپیلن در س��ال 9۴ نی��ز حدود ۸۱2 هزار 
تن بود که با در نظر گرفتن ۸6۸ هزار تن پلی پروپیلن 
تولیدی در سال 9۵ رشد مثبت 6.9 درصدی داشت. 

ت��ا زمان روی کار آمدن دول��ت دوازدهم و کابینه جدید 
تغییری در وضعیت معامالت مسکن ایجاد نخواهد شد. در 
عین حال برنامه هایی را که دولت جهت بهبود وضعیت بازار 
مسکن در نظر گرفته باید از طریق وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شود. در صورت رونق برخی از مسائل اقتصاد کالن در 
کشور به طور قطع شاهد رونق اقتصاد کشور و نیز معامالت 
مسکن هستیم. همچنین امیدوار هستیم برنامه هایی را که 
دولت در ای��ن حوزه به کار می گیرد ت��ا حدودی وضعیت 
بازار مسکن را نس��بت به روند فعلی بهبود بخشد و درباره 
مسائلی مانند میزان وجه موجود در اختیار افراد که تاکنون 
فکری در این خصوص نشده است و مسئوالن تصمیمی در 
این راستا اتخاذ نکرده اند، برنامه هایی را در دستور کار قرار 
دهند. در بازار مسکن باید نسبت به تقاضا مازاد عرضه ایجاد 
ش��ود زیرا تنها در این ص��ورت امکان کاهش قیمت وجود 

خواهد داشت. تغییرات احتمالی در قیمت مسکن به مستقر 
ش��دن کابینه جدید و برنامه هایی که در دست اجرا دارند 
 وابس��ته است اما براساس بررس��ی های انجام شده حتی با 
روی کار آمدن وزیر جدید، تغییر و تحول چندانی در قیمت 
مسکن ایجاد نمی شود. در صورتی که وزیر جدیدی به این 
حوزه ورود پی��دا کند، ابتدا باید اس��تراتژی های موردنظر 
خ��ود را اع��الم و نیز پیاده کن��د. گفتنی اس��ت تعامل با 
بخش خصوصی و برخی همکاری ها، انگیزه هایی را در بهبود 
وضعیت معامالت ایجاد می کند. از سوی دیگر به دلیل اینکه 
مسکن به عنوان نیاز اولیه افراد تلقی می شود، بنابراین آمار 
ارائه شده حاکی از افزایش میزان معامالت اجاره نسبت به 

خریدوفروش بوده است.
 ب��ه این ترتیب این امر بهان��ه الزم برای رکود در بخش 
خریدوفروش مس��کن را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه 
تابس��تان فصل نقل و انتقاالت است، بنابراین در نرخ اجاره 

شاهد افزایش قیمت محسوسی بودیم. 
منبع: ایسکا نیوز

طبق یک نظرسنجی که جامعه آماری آن بیش از 900 فعال 
اقتصادی و کارآفرین بوده اند، مشخص شد از بین تیم اقتصادی 
دول��ت، طیب نی��ا و حجتی موفق ترین و س��یف و نعمت زاده 

ضعیف ترین اعضای تیم اقتصادی دولت هستند. 
اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از کلیدی ترین 
اعضای تی��م اقتصادی دولت در میان ضعیف ترین های کابینه 
قرار بگیرد جای س��خن و تأمل زیادی دارد، چرا که مهم ترین 
سرمایه کشور اعتبار مقام پولی آن است. در ادامه به چند دلیل 

در این خصوص می پردازیم. 
۱- در هم��ه ج��ای دنی��ا رئی��س کل بانک مرک��زی جزو 
کم حرف ترین مس��ئوالن به حس��اب می آید. ای��ن مقام مهم 
پولی هر از چند گاهی بسیار مختصر، عمیق، سنجیده و بدون 
قطعیت صحبت می کند و از زیاده گویی پرهیز می کند، زیرا هر 
جمله و کلمه ای که از دهان رئیس بانک مرکزی خارج می شود 
برای فعاالن اقتصادی معنادار اس��ت و می تواند روی بازارهای 
مختلف اثر بگذارد. اما متأسفانه این قاعده مهم را رئیس محترم 
بانک مرک��زی دولت یازدهم رعایت نکردن��د. در توضیح این 
مطلب کافی است به کانال تلگرامی این مقام پولی ارشد اشاره 
کنیم. آیا رئیس کل بانک مرکزی باید کانال تلگرامی داش��ته 

باشد و در آن به دفعات مطالب کوتاه و بلند بنویسد؟ 
2- ب��ه اعتقاد اینجانب نقش رئیس کل بانک مرکزی در میان 
س��ه عضو اصلی تیم اقتصادی دولت یعن��ی وزیر اقتصاد، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی کلیدی ترین 
اس��ت و ضرورت دارد این مقام اقتصاددان باشد و عالوه بر تسلط 
ب��ر تئوری های روز اقتصاد و درک عمیق آنها اقتصاد ایران را نیز 
به خوبی بشناسد و نگاه توسعه ای داشته باشد. ولی رئیس بانک 

مرکزی دولت یازدهم متأس��فانه دانش آموخته اقتصاد نبودند. به 
اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام بهترین عملکرد بانک 
مرکزی در تاریخ تأسیس آن در کشور به طور نسبی به دوران هایی 
بر می گردد که رئیس آن اقتصاددان بوده است. به اعتقاد اینجانب 
اگر وزیر فعلی اقتصاد دولت یازدهم، در دولت بعدی سکان بانک 

مرکزی را به عهده بگیرند بسیار مناسب تر است. 
الزم  قاطعی��ت  ع��دم  و  مرک��زی  بان��ک  عملک��رد   -3
 در برخ��ورد ب��ا موسس��ات غیرمج��از و مش��کالت اخی��ر

 پی��ش آمده برای س��پرده گذاران برخی از این موسس��ات، از 
دیگر عواملی اس��ت که به اعتقاد اینجانب موجب ش��ده است 
در نگاه فع��االن اقتصادی رئیس کل بان��ک مرکزی کمترین 
رأی را در می��ان تیم اقتص��ادی دولت به خود اختصاص دهد. 
برخی معتقدند اگر بانک مرکزی عملکرد مناسب تری داشت، 
پدیده »هراس بانکی« و »ورشکستگی بانک ها« که این روزها 
در رسانه ها به آن اشاره می شود اساسا ظهور و بروز نمی یافت. 
۴- برخی از کارشناس��ان معتقدند که یک��ی از دالیل عدم 
خ��روج اقتصاد کش��ور از رکود حاکم بر کس��ب و کار همراهی 
نکردن سیاست های پولی و بانکی در چهار سال گذشته است. 
این صحیح اس��ت که نرخ تورم در چند س��ال گذشته کاهش 
یافت و تک رقمی شد، اما بسیاری از کارشناسان معضل رکود 
را بسیار مهم تر و مخرب تر ارزیابی می کنند؛ مقوله ای که بانک 
مرکزی سیاستی شایسته و تأثیر گذار در این چهار سال برای 
حل آن نداش��ته اس��ت. عالوه بر این، رش��د نقدینگی در این 
س��ال ها بسیار باال بوده است و برخی کارشناسان اعتقاد دارند 
که پتانس��یل یک موج تورمی در کشور وجود دارد و دستاورد 

تورم تک رقمی در معرض خطر قرار دارد. 

حمایت از تولید داخلی در دولت یازدهم

راه اندازی 20 هزار واحد تولیدی راکد

قیمت واقعی مسکن در دولت دوازدهم مشخص می شود

تحلیل نتایج نظر سنجی اخیر درباره تیم اقتصادی دولت یازدهم

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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 »در 20 کشـور منطقه از لحاظ سـرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین 

۱۳۸ کشـور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم«، »از لحاظ شفافیت 
در سیاست گذاری در بین 20 کشور منطقه دارای رتبه...

رئیس مجلس شورای اسالمی در »هشتمین کنفرانس بین المللی 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد« اعالم کرد

حال نه چندان خوب اقتصاد ایران
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نتیجه نظرسنجی از 900 کارآفرین و فعال اقتصادی

طیب نیا و حجتی قوی ترین
سیف و نعمت زاده ضعیف ترین

فرصت امروز: تازه ترین نظرسنجی برنامه تلویزیونی  »پایش« به ارزیابی تیم اقتصادی دولت یازدهم اختصاص 
داش��ت و بیش از 900 کارآفرین و فعال اقتصادی در این نظرس��نجی به ارزیابی عملکرد وزرای اقتصادی دولت 
پرداخته و در نهایت مش��خص شد که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان 
موفق ترین وزیران کابینه و ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ضعیف ترین اعضای تیم اقتصادی دولت بوده اند.  سوال این نظرسنجی که پنجشنبه 22 تیرماه آغاز شد...

سرمقاله

یادداشت

تحلیل نتایج نظر سنجی اخیر 
 درباره تیم اقتصادی

دولت یازدهم

اولویت های برنامه های 
اقتصادی دولت دوازدهم

ی��ک نظرس��نجی که  طبق 
جامعه آماری آن بیش از 900 
کارآفرین  و  اقتص��ادی  فع��ال 
بوده اند مش��خص ش��د از بین 
تیم اقتص��ادی دولت، طیب نیا 
و حجتی موفق ترین و سیف و 
اعضای  ضعیف ترین  نعمت زاده 

تیم اقتصادی دولت هستند. 
بان��ک  کل  رئی��س  اینک��ه 
از  یک��ی  به عن��وان  مرک��زی 
تی��م  اعض��ای  کلیدی تری��ن 

اقتصادی دولت...

در دول��ت تدبیر برنامه های 
قاب��ل توجه��ی از بایگانی ه��ا 
بیرون آمدند و حالت اجرایی 
یافتند که از آن جمله می توان 
به ساخت آزادراه ها، طرح های 
ریلی، توسعه بندرها و صنایع 

راهب��ردی همچ��ون 
فوالد و صنایع...

محمدرضا قدیمی
 دکترای اقتصاد و

مدیرمسئول

بهمن آرمان

در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایران ایر عنوان شداقتصاددان

نارضایتی وزیر راه و شهرسازی
از روند خصوصی سازی 

۳
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 سهم بازار غیرمتشکل پولی از سپرده های مردمی
از 20 درصد به کمتر از ۱0 درصد تقلیل یافته است

زخم کهنه غیرمجازها بر پیکر اقتصاد ایران
4

ایرج رهبر
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان

۳

چرا خرید هول فودز توسط آمازون ایده خوبی است؟ 
مهارت های کلیدی برای افزایش اثرگذاری کارآفرینان

موشن گرافیک، ابزاری در خدمت تبلیغات مدرن
راهکارهای کسب سود بیشتر

اهمیت برندسازی شهری
۷ مرحله برای کسب 900هزار دالر زیر ۳0سالگی

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 ریزر
موبایل گیمینگ می سازد

سرمقاله



روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه 
نخست دهه 90

برشی از کیک اقتصاد ایران
بررس��ی میزان رش��د تولی��د ناخال��ص داخلی در 
س��ال های 1390 تا 1395 نشان می دهد که اقتصاد 
ایران در سال 1395 با رشد 12.5 درصدی به سطح 
س��ال 1390 رس��ید و توانس��ت عقب ماندگی ه��ای 
س��ال های 1391 تا 1394 را جبران کند. به عبارت 
دیگ��ر، میزان تولید ناخال��ص داخلی که اندازه کیک 
اقتصاد را نش��ان می دهد، در س��ال 1395 بیشتر از 
سطح سال 1390 ایستاد و بنابراین، قد اقتصاد ایران 
س��رانجام پس از پنج سال رش��د کرد تا امیدواری ها 
ب��رای ادامه این روند در نیم��ه دوم دهه 90 افزایش 

یابد. 
طبق گزارش بان��ک مرکزی، میزان تولید ناخالص 
داخل��ی در س��ال 1395 ب��ه قیمت ثابت س��ال 90 
معادل 669 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. در سال 
1390 میزان تولید ناخالص داخلی کشور 636 هزار 
میلی��ارد تومان بود. در س��ال های 1391 تا 1394، 
هرگز میزان تولید به س��طح سال 90 نرسیده بود تا 

اقتصاد عقبگرد را تجربه کرده باشد. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ش��اخص رشد 
اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش های 
مختلف را نش��ان می ده��د. بخش های کش��اورزی، 
صنای��ع و مع��ادن، نف��ت و خدمات، 4 گ��روه اصلی 
تشکیل دهنده ش��اخص رشد به ش��مار می روند که 
هر کدام در زیرگ��روه خود بخش های متنوعی جای 

داده اند. 
شاخص رشد اقتصادی در سال های گذشته از دهه 
90 شمسی شرایط مس��اعدی را تجربه نکرده است. 
تنها در س��ال گذشته بود که شاخص رشد اقتصادی 
رق��م باالیی را نش��ان داده اس��ت. آمارهای رس��می 
نشان دهنده رش��د اقتصادی 12.5 درصدی در سال 
1395 اس��ت. این نرخ رش��د باال امید ت��ازه ای برای 
بازگش��ت به دوران رونق به فضای اقتصاد بخش��یده 
اما س��هم باالی نفت در این رشد، همچنان نگرانی ها 
را از عدم تحرک س��ایر بخش های اقتصاد، زنده نگه 

داشته است. 
رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته 
3.3 درصد بوده که نش��ان می ده��د رونق اقتصادی 
در بخش ه��ای غیرنفتی هنوز حاصل نش��ده اس��ت. 
طب��ق گزارش بانک مرکزی، نرخ رش��د اقتصادی در 
س��ال 94 در محدوده زیر صفر قرار داش��ته است. با 
این حس��اب رش��د اقتصاد بدون احتس��اب نفت در 
این س��ال منفی3.1 درصد و رش��د با احتساب نفت 
منفی1.6درصد بوده است. شاخص رشد در سال های 
1391 و 1392 نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت 
تا نش��ان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این 
سال ها باشد. تنها در س��ال های 90، 93 و البته 95 
نرخ رش��د مثبت طی دهه 90 تجربه شده و باالترین 
نرخ رشد در س��ال 1395 اتفاق افتاده است. قبل از 
این سال، نرخ رشد اقتصادی 3درصدی در سال های 
90 و 93 باالترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده 

است. 

تکلیف رشد
برنامه های پنج  س��اله توس��عه ای رشد 8 درصدی 
را مورد هدف قرار داده اند و برنامه شش��م همچنین 
رویک��ردی را دنبال کرده اس��ت اما رس��یدن به این 
میزان رش��د، آن هم به صورت پای��دار، به یک آرزو 
برای اقتصاد ایران بدل ش��ده اس��ت. باز شدن زنجیر 
تحری��م از پ��ای اقتصاد ایران و آغ��از حرکت اقتصاد 
در س��ال 95 این چش��م انداز را ایجاد کرده است که 
رونق در س��ال 96 خود را نش��ان ده��د. آنچه مورد 
تأکی��د اقتصاددانان قرار گرفته، این اس��ت که برای 
رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار در داخل 
نی��ز رفع ش��ود. برآوردها و دیدگاه های کارشناس��ی 
نش��ان می دهد که آزادش��دن ظرفیت بالقوه اقتصاد 
ایران با لغو تحریم ها، امکان رونق نس��بی و رس��یدن 
به رش��د اقتصادی 4درص��دی را فراهم خواهد کرد، 
اما برای تداوم این روند در س��ال های بعد نیاز است 
راه های جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار شود و 
س��رمایه گذاری های جدید در اقتصاد می تواند ضامن 

حرکت رو به رشد و رونق باشد. 
رش��د اقتصادی سال 1395 به 12.5 درصد رسید 
اما صندوق بین المللی پول رش��د اقتصادی ایران در 
میان مدت را در محدوده 4.5درصد پیش بینی کرده 
و اعالم داش��ته اس��ت که پیش بینی می ش��ود رشد 
تولید ناخالص داخلی در س��ال 1396 به 3.3 درصد 
تقلیل پیدا کند. گزارش این صندوق حاکی اس��ت از 
س��ال 1396 به بعد، افزایش سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی و بهب��ود تدریجی ش��رایط مال��ی داخلی، 
تعیین کننده س��طح س��رمایه گذاری و تقویت بیشتر 

رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود. 
پیش بین��ی می ش��ود ک��ه حس��اب ج��اری )تراز 
پرداخت ها( کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا 
رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین آالت 

و تجهیزات مربوط به سرمایه گذاری خواهد بود. 

 »در 20 کش��ور منطق��ه از 
لح��اظ س��رمایه گذاری در رتبه 
15و در بی��ن 138 کش��ور دنیا 
در رتبه 8۷ هستیم«، »از لحاظ 
ش��فافیت در سیاست گذاری در 
بین 20 کش��ور منطق��ه دارای 
رتبه 18 و در بین 138 کش��ور 
جهان در رتبه 136 هستیم که 
ای��ن نش��ان دهنده پنهان کاری 
در امور اس��ت. در نرخ بیکاری 
بین 20 کش��ور منطقه رتبه 9 
و بین 135 کش��ور رتبه 90 را 
داری��م«، »از نظر رش��د واقعی 
ناخالص ملی در بین 24 کشور 
منطقه در رتب��ه دهم و در بین 
191 کش��ور جه��ان در رتب��ه 
84 هس��تیم. از لح��اظ ج��ذب 
اس��تعدادها در بین 20 کش��ور 
منطق��ه در رتب��ه 19 و در بین 
138 کشور جهان در رتبه 126 

قرار داریم.«
این س��خنان علی الریجانی، 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
کنفران��س  »هش��تمین  در 
ب��ر  بودجه ری��زی  بین الملل��ی 
مبنای عملکرد« است؛ سخنانی 
تکان دهن��ده ک��ه ح��ال و روز 
اقتصاد ایران را به خوبی نش��ان 
می دهد. س��خنانی که در تضاد 
و تع��ارض کامل ب��ا برنامه های 
چندس��اله توس��عه اس��ت ک��ه 
هدف گذاری آن، رس��یدن ایران 
به جایگاه اول علمی و اقتصادی 
در س��طح منطق��ه بوده اس��ت 
و س��خنان رئی��س مجل��س را 
می توان تلنگر و هش��داری مهم 
نسبت به وضعیت اقتصاد ایران 

در منطقه و جهان دانست. 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
کنفران��س  »هش��تمین  در 
ب��ر  بودجه ری��زی  بین الملل��ی 
مبن��ای عملکرد« ب��ا تأکید بر 
ابراز  مقاومت��ی  اقتص��اد  تحقق 
امی��دواری کرد ک��ه دولت تازه 
نفس بعدی ب��ا انجام اصالحاتی 
به س��مت جهش 8 درصدی در 
اقتصاد براس��اس قان��ون برنامه 

حرکت کند. 
علی الریجان��ی گفت: ما بدون 
اصالح برخی نظامات نمی توانیم 

در رسیدن به توسعه موفق باشیم 
یعنی با نظ��ام پیچی��ده دیوانی 
و بودجه ری��زی فعل��ی نمی توان 
توفیقی در توس��عه داش��ت. در 
قان��ون برنامه جه��ش 8درصدی 
پیش بینی شده که رسیدن به آن 
منوط به ۷ ی��ا 8 اصالح نظامات 
اس��ت که امیدواریم دولت بعدی 
تازه نفس بتواند این کار را انجام 

دهد. 

امور دیوانی مانع 
سرمایه گذاری در کشور 

است
عل��ی الریجانی با بی��ان اینکه 
خلل جدی در نظام بودجه ریزی 
دارد  دیوان��ی کش��ور وج��ود  و 
و وضعی��ت خدم��ات در کش��ور 
نارس اس��ت، گفت: باید به مردم 
خدماتی داده شود که قابل قیاس 
با سایر کشورها باشد، حکمرانان 
و کارکن��ان در کش��ورهای دیگر 
نسبت به ایران کمتر هستند اما 
رسیدگی آنها به امور بهتر است. 
امور دیوانی مفصل در کشور مانع 
پیشرفت ش��ده و س��بب ازدیاد 

هزینه ها نیز شده است. 
او ب��ا اش��اره به برخ��ی آمار و 
ارقام در شاخص های بودجه ای و 
مقایسه آن با سایر کشورها ادامه 
داد: ایران بین 20 کش��ور منطقه 

از نظر زمان برای س��رمایه گذاری 
دارای رتب��ه 15 اس��ت و در بین 
138 کشور دنیا رتبه 8۷ را کسب 
کرده است، لذا صرف زمان برای 
س��رمایه گذاری در ای��ران دچار 
مش��کل اس��ت.  به گزارش خانه 
مل��ت، رئی��س مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: امور دیوانی مانع 
س��رمایه گذاری در کش��ور است 
و عم��اًل زمان س��رمایه گذاری را 

افزایش می دهد. 
وی با بیان اینک��ه ایران بین 
20 کش��ور منطقه در شفافیت 
را   18 رتب��ه  سیاس��ت گذاری 
تصریح  اس��ت،  ک��رده  کس��ب 
زمین��ه  در  همچنی��ن  ک��رد: 
شفاف سازی سیاست گذاری بین 
138 کش��ور دنی��ا رتبه 136 را 
کسب کرده اس��ت، لذا به عمق 
شفاف سازی  در  سیاست گذاری 

کمتر توجه شده است. 

رتبه نرخ بیکاری در ایران 
بین 20 کشور منطقه 9 است

رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: کاهش وابس��تگی به 
درآمد نفتی و دستیابی به رشد 
8درص��دی به اص��الح نظامات 
نی��از دارد ک��ه امی��دوارم نظام 
بودجه ریزی ب��ر مبنای عملکرد 
تهیه و به مجلس ارس��ال شود 

تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی 
کش��ور ش��ود.  او با بیان اینکه 
رتبه ن��رخ بیکاری در ایران بین 
20 کشور منطقه 9 است، افزود: 
ایران در موضوع نرخ بیکاری در 
بین 135 کش��ور دنیا رتبه 90 
را دارا است، همچنین در زمینه 
رش��د واقعی ناخالص داخلی در 
بین 24 کشور منطقه رتبه 10 
را کس��ب ک��رده اس��ت که این 
رتب��ه در بین 191 کش��ور دنیا 

84  است. 

رتبه ایران در جذب 
استعدادها بین 20 کشور 

منطقه 19 است
الریجانی با بی��ان اینکه رتبه 
ایران در جذب اس��تعدادها بین 
20 کش��ور منطقه 19 و در بین 
138 کش��ور دنیا 126 اس��ت، 
اف��زود: این تیم ب��زرگ دیوانی 
کمکی به توس��عه کشور نکرده 
اس��ت بلکه در بس��یاری مواقع 
موانعی در مسیر پیشرفت کشور 

ایجاد کرده است. 
او ب��ا بیان اینک��ه 90 درصد 
بودجه امس��ال به بودجه جاری 
اختصاص یافته است، ادامه داد: 
درآم��د نفت برای ام��ور جاری 
کش��ور هزینه می ش��ود لذا باید 
اهتمام ش��ود که مصرف بودجه 

درست انجام شود تا از هزینه ها 
کاسته و کارآمدی افزایش یابد. 
الریجانی با اشاره به لزوم طی 
شدن مسیر دیگری یعنی مسیر 
س��اختار حکمران��ی در کش��ور 
ادام��ه داد: در 100 س��ال اخیر 
دو س��اختار در حکمران��ی دنیا 
وجود داش��ته؛ یک��ی نظام های 
کمونیس��تی  و  سوسیالیس��تی 
اس��ت که براس��اس تفکر خود 
معتق��د بودند که دولت ها عامل 
ایجاد عدالت در جامعه هستند 
و پرولتاریا در جامعه حاکم شده 

و مساوات حکمفرما شود. 
رئیس قوه مقنن��ه افزود: این 
سیس��تم آزادی افراد را س��لب 
ک��رده که در ش��وروی س��ابق 
و بلوک ش��رق نیز ای��ن رویه را 
طی کردند که هم اکنون ناتوانی 
این روش روشن شده و از ابتدا 
مشخص بوده که دولت هایی که 
آزادی مردم را س��لب می کنند 

راه به جایی نمی برند. 
وی با اش��اره به ساختار دوم 
نظ��ام حکمران��ی در دنی��ا طی 
100 س��ال گذش��ته ادامه داد: 
عملک��رد نظ��ام لیب��رال که در 
کش��ورهای غربی و اقم��ار آنها 
دنبال شد، مبتنی بر محور فکر 
و آزادی عمل ب��ود که از منظر 
آنها یک کشور موفق باید آزادی 

فکر و اقتصادی داشته باشد. 
از  اف��زود: پی��ش  الریجان��ی 
انقالب اسالمی به دلیل افزایش 
درآمدهای نفتی سیستم دیوانی 
مفصلی ایجاد ش��د ک��ه دالیل 
گس��تردگی آن مش��خص نبود، 
پ��س از انق��الب نی��ز گرای��ش 
نیمچ��ه سوسیالیس��تی ایج��اد 
ش��د که اکنون دولت باید برای 
کوچک سازی امور دیوانی و بدنه 
دولت براس��اس اصل 44 قانون 

اساسی تالش کند. 
رئی��س ق��وه مقننه با اش��اره 
به مبن��ا قرار گرفت��ن اصل 44 
قانون اساس��ی در اقتصاد کشور 
ادام��ه داد: اجرای اصل 44 مبنا 
قرار گرفته اما سیس��تم دیوانی 
ممکن  نک��رده، چراکه  تغییری 
اس��ت ی��ک نی��روگاه از بخش 
دولتی جدا ش��ود، اما به بخش 
نیمچه دولتی هدایت می شود. 

رئیس مجلس شورای اسالمی در »هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد« اعالم کرد

حال نه چندان خوب اقتصاد ایران

مرک��ز  ام�روز:  فرص�ت 
در  مجل��س  پژوهش ه��ای 
گزارش��ی ب��ه  »کالبدش��کافی 
اق��الم عمده وارداتی کش��ور در 
س��ال 1394« پرداخت و اعالم 
کرد که بررس��ی رون��د واردات 
در ش��ش سال گذش��ته گویای 
اس��ت،  واردات  ارزش  کاه��ش 
 62 ح��دود  واردات  چنانک��ه 
میلیارد دالری در س��ال 1390 
ب��ه کمتر از 44 میلیارد دالر در 
سال 1395رس��یده است و این 
موض��وع، نش��ان دهنده ام��کان 
مدیریت واردات و کاهش ارزش 

دالری آن است. 
همچنی��ن بررس��ی ترکی��ب 
گ��زارش  در  کش��ور  واردات 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س، 
درص��دی   85 س��هم  گوی��ای 
کاالی واس��طه ای و س��رمایه ای 
و س��هم 15 درص��دی کاالهای 
مصرفی اس��ت. هرچند در نگاه 
اول ای��ن ترکیب واردات به نفع 
تولی��د قلم��داد می ش��ود، ولی 
نش��ان دهنده وابستگی تولیدات 
داخل��ی به تأمین م��واد اولیه و 
کاالهای واس��طه ای از خارج از 
کش��ور اس��ت و در مجموع این 
واردات ب��ه دلیل وابس��تگی به 
درآمد نفتی به نفع تولید داخلی 

نیست. 

در گ��زارش بازوی پژوهش��ی 
س��رمایه ای  کاالی  مجل��س، 
کاالی��ی تعریف ش��ده که برای 
تولی��د کاال یا خدم��ات به کار 
گرفت��ه می ش��ود و ایجاد ارزش 
دستگاه ها  مانند  می کند  افزوده 
تولی��د؛  خ��ط  ماش��ین آالت  و 
کاالیی  نی��ز  واس��طه ای  کاالی 
تولیدکننده  اس��ت که توس��ط 
برای اس��تفاده در تولید س��ایر 
کاالها و خدمات، تغییر ش��کل 
می یاب��د مانن��د م��واد اولی��ه و 
نهاده ه��ای کاالی��ی تولیدی؛ و 
کااله��ای مصرفی، کاالی بادوام 
یا بی دوامی اس��ت که نیازهای 

برط��رف  را  جامع��ه  مصرف��ی 
می کند و هدف اس��تفاده از آنها 

ایجاد ارزش افزوده نیست. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: 
بررسی وضعیت ترکیب و میزان 
واردات در اقتصاد کش��ور جهت 
مدیری��ت  و  نظ��ارت  کنت��رل، 
از  واردات در راس��تای حمایت 
تولید، امری ضروری است. برای 
این منظور، در این گزارش 200 
قلم عم��ده واردات ک��ه حدود 
رس��می  واردات  از  60درص��د 
س��ال 1394 را در برمی گی��رد، 
از جهات مختلف مورد بررس��ی 
اس��ت  قرارگرفته  طبقه بندی  و 

که ارائ��ه تصوی��ری از این آمار 
برای  مؤث��ری  می توان��د کمک 
در  اقتص��ادی  تصمیم گی��ران 
راس��تای مدیریت بهینه واردات 
و ش��ناخت نقاط قوت و ضعف 
تولید داخلی و میزان وابستگی 

به واردات باشد. 
واردات،  رون��د  از  صرف نظ��ر 
مس��ئله مه��م دیگر این اس��ت 
که مناب��ع ارزی الزم برای این 
حج��م عظی��م واردات از چ��ه 
محلی تأمین می شود. به اعتقاد 
کارشناس��ان، س��هم زی��ادی از 
 60 از  )بی��ش  کش��ور  واردات 
درص��د( از مح��ل مناب��ع ارزی 

حاص��ل از فروش نف��ت تأمین 
مال��ی می ش��ود و واردات ایران 
ب��ه درآمده��ای نفتی وابس��ته 
است. این امر نشان می دهد که 
گسترش واردات به کشور، کمتر 
در جهت افزای��ش ظرفیت های 
واردات  به وسیله  کشور  تولیدی 
ب��وده و  کااله��ای س��رمایه ای 
کااله��ای  واردات  ب��ه  بیش��تر 
واس��طه ای که عمدتاً در مراحل 
پایانی زنجی��ره تولید قرار دارند 
و با ایجاد ارزش افزوده اندک به 
مصرف می رسند، تخصیص یافته 
اس��ت.  در بخش پایانی گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس آمده 
است: »در س��ال 1394 حدود 
5560 ردی��ف کاالی واردات��ی 
به کش��ور وارد ش��ده است که 
تنها 200 قلم نخس��ت و عمده 
واردات حدود 60 درصد ارزش 
تش��کیل می دهن��د.  را  واردات 
این آم��ار گویای آن اس��ت که 
مدیری��ت واردات این 200 قلم 
از طریق ابزارهایی مانند اعمال 
سیاس��ت های تش��ویقی ب��رای 
تولی��د در داخ��ل، تغییر الگوی 
مص��رف و اعم��ال محدودی��ت 
در واردات می توان��د ب��ه معنای 
درص��د   60 ح��دود  مدیری��ت 
واردات کش��ور به ارزش ۷/24 

میلیارد دالر باشد.« 

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

85 درصد واردات به ایران، کاالی واسطه ای و سرمایه ای است

واردات

خبرنامه

نتیجه نظرسنجی از 900 کارآفرین و فعال 
اقتصادی

 طیب نیا و حجتی بهترین
سیف و نعمت زاده ضعیف ترین

فرص�ت ام�روز: تازه تری��ن نظرس��نجی برنام��ه 
تلویزیونی  »پایش« ب��ه ارزیابی تیم اقتصادی دولت 
یازدهم اختصاص داش��ت و بیش از 900 کارآفرین و 
فعال اقتصادی در این نظرسنجی به ارزیابی عملکرد 
وزرای اقتصادی دولت پرداخته و در نهایت مشخص 
ش��د که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و محمود حجتی، 
وزی��ر جهاد کش��اورزی به عن��وان موفق ترین وزیران 
کابینه و ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرکزی و 
محمدرضا نعمت زاده وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 

ضعیف ترین اعضای تیم اقتصادی دولت بوده اند. 
سوال این نظرسنجی که پنجشنبه 22 تیرماه آغاز 
ش��د و شنبه شب 24 تیرماه پایان یافت، به این شرح 

بوده است: 
به نظر شما کدام یک از اعضای تیم اقتصادی دولت 

موفق تر بوده است؟ 
1- عباس آخوندی )راه و شهرس��ازی( 2- محمود 
حجتی )جهاد کشاورزی( 3- علی ربیعی )تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی( 4- ولی اهلل س��یف )بانک مرکزی( 
5- عل��ی طیب نیا )اقتصاد و دارای��ی( 6- محمدرضا 
نعمت زاده )صنعت، مع��دن و تجارت( ۷- محمدباقر 

نوبخت )برنامه و بودجه(.
در پای��ان نظرس��نجی نیز عل��ی طیب نی��ا با 39 
درص��د به عنوان نفر اول و محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی با کسب 24 درصد آرای شرکت کنندگان، 
رتبه دوم را کس��ب کردند. محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و عباس آخوندی، وزیر راه و 
شهرس��ازی هر کدام 9 درصد آرا و علی ربیعی، وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی 8 درصد از آرا را کس��ب 
کردن��د.  همچنین ولی اهلل س��یف رئی��س کل بانک 
مرکزی که این روزها در بحث س��اماندهی مشکالت 
موسس��ات مالی و اعتباری، انتقادات زیادی به نحوه 
عملک��رد وی وارد اس��ت و محمدرض��ا نعم��ت زاده، 
مس��ن ترین عض��و کابینه دولت یازدهم با کس��ب 5 
درصد آرا، بدترین اعضای تیم اقتصادی دولت از دید 

فعاالن اقتصادی شناخته شدند. 

درآمد دولت از محل مالیات خودرو 
چقدر بوده است

گزارش بانک مرک��زی از درآمدها و مخارج دولت 
در بودجه س��ال 1395 نشان می دهد که خودرو در 
12ماه سال گذش��ته درآمدی برابر با 4 هزار و 240 
میلیارد تومان برای دولت ایجاد کرده که این مالیات 
از س��ه سرفصل نقل و انتقال، شماره گذاری و واردات 

خودرو به دست آمده است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«،  بان��ک مرکزی اخیرا 
گ��زارش درآمده��ا و مخارج دولت در بودجه س��ال 
1395 را منتشر کرد که طبق آن کل درآمد مالیاتی 

دولت در س��ال گذش��ته برابر با 100 ه��زار میلیارد 
توم��ان بوده که از این می��زان 2600 میلیارد تومان 
آن درآمد مالیات واردات خودرو بوده اس��ت و بر این 
اس��اس، درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو 
در سال گذشته حدود 63 درصد نسبت به سال قبل 

از آن افزایش یافته است. 
درآمد 2600 میلیارد تومانی دولت از محل مالیات 
واردات خودرو در س��ال گذش��ته در حالی است که 
هدف گذاری ص��ورت گرفته در برنامه بودجه س��ال 
1395 تحق��ق 3400 میلیارد تومان از محل واردات 
خودرو بوده که البته محقق نشده است. البته درآمد 
دول��ت از محل مالیات واردات خ��ودرو افزایش قابل 
توجهی در سال 1395 داشته به گونه ای که از 1600 
میلی��ارد تومان در س��ال 1394 ب��ه 2600میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت که رش��د حدودا 63 درصدی 
نش��ان می ده��د.  همچنی��ن درآمد دول��ت از محل 
مالیات ش��ماره گذاری خودرو در سال گذشته بالغ بر 
900 میلیارد تومان بوده است. براساس گزارش بانک 
مرک��زی از درآمدها و مخارج دولت در بودجه س��ال 
1395، درآم��د دولت از محل مالیات ش��ماره گذاری 
خ��ودرو ح��دود 900 میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت.  
تحقق درآمد 900 میلی��ارد تومانی دولت از مالیات 
ش��ماره گذاری خودرو در حالی اس��ت که در بودجه 
س��ال 1395 پیش بینی شده بود مبلغ ۷00 میلیارد 
تومان از این محل کس��ب ش��ود که البته رقم تحقق 
یافته بیش��تر از آن بوده اس��ت. درآمد دولت از محل 
ش��ماره گذاری خودرو در س��ال گذشته، رشد حدودا 
50 درصدی نس��بت به سال قبل از آن داشته است، 
به گونه ای که درآمد دولت از این محل در سال 1394 
برابر با 600 میلیارد تومان بوده اس��ت.  همچنین در 
س��ال گذشته درآمد دولت از مالیات بر نقل و انتقال 
خودرو حدود 600 میلیارد تومان بوده که نس��بت به 
درآم��د 500 میلیارد تومانی دول��ت از این محل در 

سال 1394 حدود 20 درصد رشد نشان می دهد. 

اقتصاد کالن

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز دوشنبه2
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ایمان ولی پور



نقش استراتژیک مدیران در ادغام 
وزارتخانه ها

عکس

نگاه کالن و استراتژیک مدیران در رأس وزارتخانه ها 
می تواند ادغام را به معنی واقعی ایجاد کند. ادغام هایی 
که در چند س��ال گذشته انجام شده ادغام های درستی 
نبوده و صرفاً به صورت فیزیکی انجام ش��ده و ادغام به 
ش��کل ماهوی صورت نگرفته اس��ت ک��ه بتواند دولتی 
چابک، کوچک و دولت رگوالتور که تصدی گری هایش را 
کم کند ایجاد کند. تمام صاحب نظران و فعاالن صنعت 
و تجارت معتقدند دستور کار درستی برای ادغام تعریف 
نش��ده اس��ت و این کار عجوالنه انجام ش��ده، اما اینکه 
حاال چ��ون از ادغام نتیجه نگرفته ایم بخواهیم عجوالنه 
وزارتخانه را تفکیک کنیم، نگرانی را برای همه دو چندان 
می کند. در مسیر توس��عه رو به جلو اگر نواقصی وجود 
دارد باید برطرف ش��ود. اینکه وزارت صنعت و بازرگانی 
با هم یکی شده اس��ت ایده درستی بوده است و ما هم 
در راس��تای اینکه دولت مان را کوچک تر کنیم به عنوان 
یک کشور رو به توسعه باید در این مسیر حرکت کنیم. 
باید افرادی که در رأس وزارتخانه های ادغام ش��ده قرار 
می گیرند نگاه کالن به مسائل داشته باشند و نگاه شان 
روزمره نباشد و تفکری داشته باشند که توسعه را دنبال 
کند و از هر فرصتی برای کش��ور درآمد و ارزش افزوده 
به دس��ت بیاورند. اگر چنین فردی باش��ند ادغام جواب 
می دهد، لذا باید توجه کنی��م که تفکیک وزارتخانه به 
نوعی برگشت به عقب است و نباید این اقدام را با عجله 
انجام داد. توصیه مان این است که به جای اینکه دوباره 
از اول شروع کنیم و به عقب برگردیم، فردی را در رأس 
وزارتخانه قرار دهیم که در درون وزارتخانه ادغام را انجام 
دهد تا به ش��کل اصولی این کار انجام شود. اکنون پس 
از برجام هس��تیم و نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم 
و هم��ان اتفاقی که در صنعت خودروی ما افتاد باید در 
بخش های دیگر هم بیفتد و این اقدام نیاز به افرادی دارد 
که به دنبال مسائل کالن باشند. یک وزیر ارشد و مدیر 

استراتژیک نباید دنبال کارهای روزمره باشد. 
منبع: ایسنا

مدیركل راه آهن یزد خبر داد 
آغاز عملیات ریل گذاری ۴ هزارمتر 

خطوط در ایستگاه مباركه یزد
مدی��رکل راه آهن یزد اعالم کرد که به منظور ارتقای 
ایمنی و افزایش س��یر روان قطارها، ریل گذاری ۴ خط 
جدید و نصب شش دستگاه سوزن در ایستگاه مبارکه به 
طول ۴ هزار متر کلید خورد. به گزارش  »فرصت امروز« 
از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سید 
مصطف��ی داودی از آغاز عملیات ریل گذاری ۴ هزارمتر 
خطوط در ایس��تگاه مبارکه خبر داد و گفت: به منظور 
ارتقای ایمنی و افزایش س��یر روان قطارها، ریل گذاری 
۴ خط جدید و نصب ش��ش دستگاه سوزن در ایستگاه 
مبارکه به طول ۴ هزارمتر آغاز شد. وی افزود: به منظور 
افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در سیر قطارهای باری و 
مسافری و ساماندهی قطارهای بالك چغارت � مبارکه، 
احداث خطوط جدید در ایستگاه مذکور در دستور کار 
راه آهن یزد قرار گرف��ت. مدیر کل راه آهن یزد تصریح 
کرد: ایس��تگاه مبارکه به منظور کاه��ش بار ترافیکی 
ایستگاه بافق، رفع گلوگاه های ظرفیتی و ایجاد ایستگاه 
مواصالتی بین نواحی هرمزگان، شرق وکرمان و معدن 
چغارت احداث شده اس��ت. داودی خاطرنشان کرد: با 
اح��داث ۴ خط جدید به طول ۴هزارمتر تعداد خطوط 
ایس��تگاه مذکور به ۱۲ خط افزای��ش خواهد یافت که 
عملیات زیرسازی آن به پایان رسیده و بخش  خصوصی 
مسئولیت عملیات ریل گذاری آن را عهده دار شده است. 
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عب��اس  ام�روز:  فرص�ت 
آخوندی، وزیر راه  و شهرس��ازی 
معارف��ه  و  تودی��ع  مراس��م  در 
مدیر عامل ش��رکت هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ایران گفت: 
دولتی  ش��رکت های  واگ��ذاری 
ب��ه بخ��ش خصوصی از س��ال 
۱985 آغاز و مقرر ش��د قبل از 
و  مالی  واگذاری ها، ساختارهای 
انسانی این ش��رکت ها بازسازی 
و س��پس ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگذار شود. به گزارش »فرصت 
امروز«، وزیر راه و شهرس��ازی با 
انتقاد از نحوه خصوصی سازی ها 
گفت: متاس��فانه در اجرای اصل 
۴۴ قانون اساس��ی برداشت های 
غلطی انجام ش��د و بدون انجام 
شرکت های  ساختاری  بازسازی 
بزرگ، آنها را یک ش��به واگذار 
کردن��د. وی گفت: بدون ش��ک 
فرهن��گ  صنعت��ی،  فرهن��گ 
س��ازمانی و دانش فن��ی در این 
شرکت ها انباش��ته شده بود، اما 
این  ایده خصوصی س��ازی  همه 
بود ک��ه چگونه راه��کاری پیدا 
کنند ت��ا ای��ن ثروت م��ادی و 
انس��انی ایران را بدون بهره وری 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار 
کنن��د. آخوندی گف��ت: جفای 
ایران  بزرگ��ی در حق صنع��ت 
روا داشته شد، زیرا در واگذاری 
این ش��رکت ها ب��دون توجه به 
انس��انی و فناوری،  سرمایه های 
فقط س��اختمان ها و خودروهای 
این شرکت ها ارزیابی و به عنوان 
دفع ش��ر واگ��ذار ش��دند. وزیر 
راه و شهرس��ازی گفت: در این 
واگذاری ها بسیاری از شرکت ها 
به عن��وان رد دی��ون ب��ه تامین 
اجتماع��ی واگ��ذار ش��د و همه 
این ثروت ها با کاهش بهره وری 
فاحش مواجه ش��دند. وزیر راه و 
شهرس��ازی با بیان اینکه هما با 
صبوری این دوران را پش��ت سر 
داد: خوشبختانه  ادامه  گذاشت، 
توانس��تیم در دولت یازدهم هما 
را به چرخه بازس��ازی ساختاری 
وارد کنی��م و این اقدام با کمک 
مدی��ران و کارکن��ان هما انجام 

شد. 

مهم ترین برنامه های ایران ایر
راه  وزی��ر  آخون��دی،  عب��اس 

تیرم��اه  بیس��تم  شهرس��ازی  و 
ج��اری در حکمی ش��رفبافی را 
به عنوان سرپرست جدید شرکت 
اس��المی  هواپیمای��ی جمهوری 
ای��ر( منصوب کرد.  ایران )ایران 
فرزانه ش��رفبافی ۴۴ س��ال دارد 
مهندس��ی  اول  رتب��ه  دارای  و 
مکانیک در کش��ور بوده و دارای 
از  هوافض��ا  دکت��رای  م��درك 
دانش��گاه شریف اس��ت. وی که 
پی��ش از این عض��و هیات مدیره 
مانند  مس��ئولیت هایی  بود،  هما 
مدی��رکل پژوه��ش و بهس��ازی 
منابع انس��انی هما، ریاست مرکز 
آموزش و بهس��ازی منابع انسانی 
هم��ا، ریاس��ت ارش��د تضمی��ن 
کیفیت در مهندس��ی و تعمیرات 
هما و همچنی��ن دبیری انجمن 
علمی حمل و نقل هوایی کش��ور 
را در کارنام��ه خ��ود دارد. دولت 
دوازدهم در نظر دارد فرصت های 
ش��غلی و مدیریتی بیش��تری را 
در اختی��ار بان��وان ق��رار دهد و 
انتصاب خانم ش��رفبافی به عنوان 
سرپرس��ت ایران ای��ر نخس��تین 
حک��م در آس��تانه ش��کل گیری 

دولت دوازدهم به شمار می رود. 
به گزارش »فرص��ت امروز«، در 
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل 
جمهوری  هواپیمای��ی  ش��رکت 
اس��المی ایران، فرزانه شرفبافی، 
سرپرست شرکت هواپیمایی هما 
ناوگان، گسترش شبکه  نوسازی 
پ��روازی، ارائه خدم��ات کیفی و 
همه جانبه  ساختارهای  بازسازی 
هم��ا را از مهم تری��ن برنامه های 
این ش��رکت اعالم ک��رد و افزود: 
ما بای��د از ظرفیت ه��ای موجود 
ایران ایر به نحو مناسب استفاده 
کنیم، زیرا مردم ایران حق دارند 
از پروازه��ای ایم��ن، اقتص��ادی 
و باکیفی��ت اس��تفاده کنن��د و 
وظیف��ه ما ارائه ای��ن خدمات به 
مردم اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
بازس��ازی س��اختاری همه جانبه 
هما ب��ا نظام حقوق و دس��تمزد 
مناسب، اصالح سیستم مدیریت 
ایمنی، کیفیت و امنیت به همراه 
اس��تفاده از فناوری های جدید و 
ارائ��ه خدمات کیف��ی در منطقه 
و جه��ان از مهم ترین وظایف ما 
در این شرکت اس��ت. شرفبافی 

تاکید کرد، آموزش منابع انسانی 
با توجه ب��ه نیازهای ای��ران ایر، 
اس��تقرار نظام مدیریت عملکرد، 
بهب��ود روش ه��ای بازرگان��ی و 
بازاریاب��ی ب��ا ن��گاه همه جانب��ه 
منطق��ه ای و داخلی، گس��ترش 
ایران ای��ر،  پروازه��ای  ش��بکه 
و  س��ازمانی  فرهن��گ   ارتق��ای 
مش��تری م��داری و بازنگ��ری و 
بازیابی صندوق بازنشستگی هما 
از دیگ��ر برنامه ه��ای مهم ما در 

ایران ایر است. 

گذار ایران ایر از تحریم ها
در ادامه این مراس��م،  »فرهاد 
عامل س��ابق  پ��رورش« مدی��ر 
ایران ای��ر گفت: در طول هش��ت 
س��ال گذش��ته کار خ��ود را در 
انج��ام  ش��رایط  س��خت ترین 
دادی��م ت��ا نگذاری��م ایران ایر با 
محدودیت ه��ای زی��ادی مواجه 
ش��ود زیرا با تحریم های ظالمانه 
خیلی ها به دنبال حذف ایران ایر 
از صحن��ه هوان��وردی بودند. به 
امروز« پرورش  گزارش »فرصت 
اظهار داشت: با آغاز تحریم های 

آژان��س  مدی��رکل  ظالمان��ه، 
کمیس��یون اروپای��ی در نامه ای 
خواس��تار محدودیت های زیادی 
ب��رای ایران ایر ش��د، ب��ه طوری 
که حت��ی نیم لیتر س��وخت در 
فرودگاه های اروپا به هواپیماهای 
ایران ایر ندادند و حتی س��ازمان 
بین الملل��ی یات��ا اجازه ن��داد از 
استفاده  بانکی خود  حساب های 
کنیم، زیرا ش��رکت های اروپایی 
قرارداده��ای  هم��ه  یک طرف��ه 
ارائه خدم��ات را به هواپیماهای 
ایران ای��ر لغو کردن��د. وی اضافه 
در  ک��ه  از 60 حس��ابی  ک��رد: 
داش��تیم،  اروپای��ی  بانک ه��ای 
تقریبا همه آنها را مسدود کردند 
و ما توانستیم با تالش همکاران 
خود ش��اخص ایمنی نزد آژانس 
کمیس��یون اروپای��ی را از ۴.9۲ 
درص��د در س��ال ۲006 به 98 
ص��دم درص��د در س��ال ۲0۱7 
بهب��ود دهی��م. ش��اخص ایمنی 
ب��رای ش��رکت های اروپایی یک 
درصد اس��ت. وی اظهار داشت: 
بی��ش از 500 ب��ار هواپیماهای 
م��ا در فرودگاه های اروپا ارزیابی 
ش��دند تا اج��ازه ندهن��د ما به 
اروپا  فعالیت های عادی خود در 
ادام��ه دهیم. پ��رورش گفت: با 
این حال موفق شدیم با اجرایی 
شدن برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( با ش��رکت های بوئینگ، 
ایرب��اس و  ای تی آر قرارداد خرید 
۲00 فرون��د هواپیما امضا کنیم 
و موفق ش��دیم شرکت ایران ایر 
را با منابع مال��ی کم اداره کنیم 
و در خری��د ای��ن هواپیماه��ای 
جدید نی��ز ایران ایر ب��دون اتکا 
ب��ه منابع دولتی تضامین الزم را 
ایران ایر آماده کرده اس��ت. مدیر 
عامل س��ابق ایران ای��ر گفت: در 
طول 93 ماه گذش��ته، 38هزار 
و 500 میلی��ارد ریال )3 هزار و 
850 میلی��ارد تومان( حقوق به 
کرده ایم  پرداخت  خود  کارکنان 
که ۱۱هزار و 500 میلیارد ریال 
)یک هزار و ۱50 میلیارد تومان( 
آن ب��ه بازنشس��ته ها پرداخ��ت 
ش��ده و همیش��ه دغدغه ما این 
بوده اس��ت که با وج��ود کمبود 
مناب��ع مالی حق��وق کارکنان و 
بازنشس��تگان خ��ود را به موق��ع 

پرداخت کنیم. 

در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایران ایر عنوان شد

نارضایتی وزیر راه و شهرسازی از روند خصوصی سازی 

در نخستین جلس��ه هیات مدیره اتاق 
مش��ترك بازرگانی ای��ران و برزیل، کاوه 
زرگران به عنوان رئیس این اتاق انتخاب 
شد. اعضای برگزیده در نخستین جلسه 
رس��می هیات مدی��ره، کاوه زرگ��ران را 
به عنوان رئی��س اتاق مش��ترك ایران و 
برزی��ل انتخاب کردند. به گ��زارش ایلنا، 
همچنین مس��لم ناصری و فرهاد آگاهی 
به عن��وان ن��واب رئیس و به��زاد درخور، 
حس��ن مهربانی یگانه، محس��ن امینی و 
مهدی جهانبانی به عنوان س��ایر اعضای 
هی��أت رئیس��ه انتخاب ش��دند. پیش از 
ای��ن در تاریخ هجدهم تیرم��اه با افتتاح 
رس��می اتاق ایران و برزی��ل، در مجمع 
هیات مدی��ره  اعض��ای  انتخ��اب  ب��رای 
رای گیری ش��د و اعضای حاضر، مس��لم 
ناصری، فرهاد آگاهی، بهزاد درخور، کاوه 
زرگران، محسن امینی، مهدی جهانبانی 
و حسن مهربانی یگانه را به عنوان اعضای 
هیات مدیره اتاق ای��ران و برزیل انتخاب 
کردن��د. اتاق مش��ترك بازرگانی ایران و 
برزیل که با هدف گسترش روابط تجاری 
میان دو کش��ور ایران و برزیل تاس��یس 
ش��ده، نخس��تین و تنها اتاق مش��ترك 
بازرگان��ی ایران ب��ا یکی از کش��ورهای 

آمریکای جنوبی است.
پدرام س��لطانی، نایب رئیس اتاق ایران 
در مراس��م افتت��اح این اتاق مش��ترك 
ابراز امیدواری کرد با تاس��یس این اتاق 
مش��ترك، هم��کاری و کار اقتص��ادی با 

برزی��ل توس��عه پیدا کن��د. وی گفت: تا 
زمان��ی ک��ه اتاق های مش��ترك دیگری 
در منطق��ه آمری��کای التی��ن تش��کیل 
ش��ود باید از این ظرفیت برای همکاری 
ب��ا کش��ورهای منطقه آمری��کای التین 

استفاده کرد. 
نایب رئی��س ات��اق ای��ران همچنین با 
اش��اره به حج��م روابط تج��اری ایران و 
برزیل گفت: حجم روابط اقتصادی ایران 
و برزیل از یک ع��دم تعادل رنج می برد. 
ح��دود 80 میلیون دالر ص��ادرات ما به 
برزی��ل در مقابل ۲میلی��ارد دالر واردات 
ما از برزیل نامتعادل اس��ت و نقش اتاق 
مش��ترك در کم کردن ای��ن عدم تعادل 
باید خیلی جدی گرفته ش��ود. رودریگو 
دآِزردو س��انتوس، س��فیر برزیل در این 
نشس��ت با تاکی��د بر ضرورت تس��هیل 
رواب��ط اقتص��ادی بخ��ش خصوصی دو 
کشور گفت: س��فارتخانه ها نقش مهمی 
در تس��هیل ارتباط دو ط��رف دارند و ما 
می خواهی��م بخش خصوصی دو کش��ور 
همکاری و رابطه خوبی داش��ته باش��ند. 
وی گفت: س��فر آتی هیأت بانک مرکزی 
ای��ران به برزیل بس��یار مهم اس��ت و ما 
درخواس��ت داریم اف��رادی از اتاق ایران 
و اتاق مش��ترك بازرگانی ایران و برزیل 
هم در این هیأت حضور داش��ته باشند. 
هم��ه تالش خ��ود را انج��ام می دهیم تا 
ایده های روش��ن و پیش��نهادهای خوبی 
برای توسعه همکاری های بانکی میان دو 

کشور ارائه دهیم.  او ابراز امیدواری کرد 
با تاس��یس این اتاق مشترك همکاری و 
کار اقتصادی با برزیل توس��عه پیدا کند. 
او همچنی��ن گفت: تا زمانی که اتاق های 

مش��ترك دیگری در منطق��ه آمریکای 
التین تشکیل ش��ود باید از این ظرفیت 
برای هم��کاری ب��ا کش��ورهای منطقه 

آمریکای التین استفاده کرد.

رئیس اتاق ایران و برزیل انتخاب شد

تاكید بر تسهیل روابط اقتصادی بخش خصوصی ایران و برزیل

تجارت

یادداشت

حملونقل

یادداشت

اشتغالوتعاون

اولویت های برنامه های اقتصادی 
دولت دوازدهم

در دول��ت تدبی��ر برنامه ه��ای قاب��ل توجهی از 
بایگانی ه��ا بیرون آمدند و حالت اجرایی یافتند که 
از آن جمله می توان به ساخت آزادراه ها، طرح های 
ریلی، توس��عه بندرها و صنای��ع راهبردی همچون 
فوالد و صنایع پایین دستی آن اشاره کرد، بنابراین 
اینها برنامه های مهمی هستند که اجرای هر کدام 
از آنها با هزاران طرح کوچک برابر است. باید میان 
برنامه ه��ای کالن و باارزش افزوده باال با طرح های 
کوچ��ک تفاوت قائل ش��د، در برخی رس��انه ها به 
اشتباه عنوان می شود که از دولت یازدهم چندهزار 
طرح نیمه تمام باقی مانده است، در صورتی که در 
ای��ن طرح های نیمه تمامی ک��ه از آنها نام می برند 
به عنوان مثال ساخت یک پل و درمانگاه روستایی 
یک طرح به حس��اب می آید. رس��انه های گروهی 
این مس��ئولیت را بر عهده دارند که با روش��نگری 
و اطالع رس��انی مشخص کنند منظور از برنامه های 
نیمه تمام چیس��ت و ش��امل چه مواردی می شود. 
در برنامه شش��م توس��عه ک��ه در آن اهداف کالن 
اقتصادی کش��ور تعریف شده اس��ت، دولت مکلف 
اس��ت به طور مثال تولید مواد پتروشیمی را از 6۲ 
میلی��ون تن ب��ه ۱۲0میلیون تن در پای��ان برنامه 
برس��اند و در زمینه تولی��د انرژی های تجدیدپذیر 
مانند راه اندازی س��دهای برقابی، اقدام های موثری 
را ب��ه انجام برس��اند و تولید ف��والد را به رقم 55 
میلیون تن افزایش دهد. اینها هدف ها و برنامه های 
مهمی هس��تند که می توانند به صورت غیرمستقیم 
زمینه توس��عه و اش��تغال را فراهم آورند. به عنوان 
نمون��ه، اگر آزادراه ب��ازرگان به بندر امام به مرحله 
اج��را دربیاید این س��اختار اقتصادی جنوب، غرب 
و ش��مال غربی را به ش��دت دگرگون خواهد کرد و 
به همین علت این برنامه ها بسیار کلیدی هستند. 
برخی برنامه ه��ای کوتاه مدت که در دولت یازدهم 
اجرا ش��ده اما نیاز است روند اجرای آنها در دولت 
دوازدهم نیز پیگیری ش��ود. دولت یازدهم بیش��تر 
از اینک��ه ب��ه کاره��ای زودب��ازده توج��ه کند، به 
کارهای زیربنای��ی و بلندمدت پرداخت. این دولت 
در زمینه راه اندازی واحده��ای راکد اقتصادی هم 
اقدام های بس��یار خوبی انجام داد، به طوری که در 
س��ال ۱395 خورش��یدی ۱70 هزار میلیارد ریال 
اعتبار ب��رای آغاز به کار واحدهای راکد، س��رمایه 
در گ��ردش تامین ک��رد و با راه ان��دازی واحدهای 
صنعتی و از رکود درآوردن ش��مار قابل توجهی از 
آنها طرح ه��ای صنعتی نیمه تمام را به بهره برداری 
رس��اند و دیگر طرح ها نیز پیش��رفت های بیش از 
60 درصد داشته اند. از سوی دیگر دولت تدبیر نرخ 
ت��ورم را در میزان معقولی حفظ کرد و به احتمال 
زیاد این رون��د در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد 
یافت. دول��ت دوازدهم برای آنکه روند کاهش نرخ 
تورم را اس��تمرار بخشد، باید تجهیز منابع مالی را 
بیش��تر به طرف بازار س��رمایه و ب��ورس هدایت و 
از تزری��ق منابع مالی جدید به س��اختار اقتصادی 
کش��ور پرهیز کند. در ارتباط با رشد اقتصادی نیز 
بای��د گفت این موضوع از میزان س��رمایه گذاری و 
دسترس��ی به نظام بانکی جهان��ی و بازارهای مالی 
تاثیر می پذی��رد که اکنون ایران با دش��واری های 
جدی در این زمینه روبه رو اس��ت. به امید آنکه بنا 
بر س��خنان رئیس جمهوری مبنی بر بهبود فضای 
تعامل ب��ا جهان خ��ارج، بتوان از ش��رایط تحریم 

کنونی خارج شد. 
منبع: ایرنا

چند درصد ورودی بازار كار زن 
هستند؟ 

بررس��ی نتایج ی��ک تحقیق کارشناس��ی از این 
حکای��ت دارد که از جمعیتی که طی س��ه س��ال 
اخی��ر وارد بازار کار ش��ده اند حدود ۴0درصد زن 
هس��تند. به گزارش ایس��نا، براس��اس یافته های 
ای��ن تحقیق مش��ارکت زنان در بازار کار در س��ه 
س��ال اخیر افزایش یافته اس��ت. حض��ور زنان در 
شرکت های بین المللی فعال در کشور ۲9درصد و 
در شرکت های خصوصی 3۲درصد و همچنین در 
ش��رکت های دولتی ۲0درصد گزارش شده است. 
از سوی دیگر حضور زنان در سطوح غیرمدیریتی 
39درصد، در س��طح مدیران میان��ی ۲5درصد و 
در س��طح مدیریتی عالی ۱9درصد بازار کار بوده 
است. یافته های این کارشناسان که میزان فعالیت 
زن��ان در گروه های مختلف را مدنظر قرار داده اند، 
نش��ان می دهد حضور زنان در حیطه منشی گری 
و ام��ور دفت��ری 60 درصد، در ترجم��ه و ترجمه 
همزمان 5۴ درص��د و طراحی و هنری 50درصد 
اس��ت. گزارش حقوق و دس��تمزد س��ال ۱395 
براس��اس نظرس��نجی مجموعه کارشناسی ایران 
تلن��ت از بیش از ۱00 هزار نیروی ش��اغل در ۲8 
گروه شغلی مختلف در سطح کشور مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

بهمن آرمان
اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادی

حمیدرضا صالحی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران



پوچ  وعده های  بیش��تر،  سود 
رخ  نبای��د  آنچ��ه  س��رانجام  و 
دهد، اینها ش��اید مشخص ترین 
و واضح تری��ن پرده از داس��تان 
فعالی��ت غیرمجازه��ا در ب��ازار 
غیرمتشکل پولی و مالی کشور 

است. 
ب��ا نگاهی ب��ه پیش��ینه این 
موسس��ات می توان دریافت که 
بازیگران پنهان  ورود بی اج��ازه 
در اقتصاد کش��ور به امس��ال و 
چهارس��ال اخی��ر بازنمی گردد، 
اما آنچه باعث ش��ده این روزها 
وضعیت این موسس��ات بر س��ر 
زبان ه��ا بیفت��د، ورود نهاد ناظر 
پول��ی و بانک��ی کش��ور ب��رای 
ورودی که  آنهاست؛  ساماندهی 
منافع بسیاری از افراد و کسانی 
را که از نابسامانی این بازار سود 
می بردند به خطر می اندازد، اما 
چرا در س��الیان گذش��ته شاهد 
رش��د قارچ گونه این موسسات 
بودیم؟ در دوره های گذشته به 
دلیل ابهام در قوانین و مقررات، 
موسس��ات زی��ادی ب��دون اخذ 
مجوزه��ای الزم به فعالیت های 

پولی و بانکی مشغول شدند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، در س��ال 
1383 ب��ا تصویب قانون تنظیم 
و  پول��ی  غیر متش��کل  ب��ازار 
همچنی��ن قان��ون برنامه پنجم 
توسعه و سایر قوانین و مقررات 
موجود، بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ای��ران در چارچ��وب 
مذک��ور  مق��ررات  و  قوانی��ن 
غیرمتش��کل  بازار  س��اماندهی 
پول��ی و برخ��ورد با موسس��ات 
غیرمجاز را در دس��تور کار خود 

قرار داد. 

با ای��ن حال در دولت یازدهم 
اقدامات ش��کل جدیدتری  این 
ب��ه خ��ود گرف��ت و کارگ��روه 
منتخب ش��ورای عال��ی امنیت 
ملی »برنامه جامع س��اماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی« را برای 
آسیب شناسی و ساماندهی بازار 
غیر متش��کل پولی ب��ه تصویب 
رس��اند که تکالی��ف پیش بینی 
ش��ده در برنام��ه اخی��ر ط��ی 

مراحلی در حال اجراست. 
با اقدامات��ی که بانک مرکزی 
در چارچ��وب قوانی��ن مذک��ور 
انجام داده اس��ت، بس��یاری از 
موسس��ات غیرمجاز، ساماندهی 
)منح��ل( ش��ده ی��ا ب��ا تطبیق 
شرایط و فعالیت خود، در قالب 
موسسات پولی و اعتباری مجاز، 

فعالیت می کنند. 
طی این مدت ش��اهد کاهش 

تعداد موسس��ات غیرمجاز بودیم 
و در ح��ال حاض��ر تنه��ا تعداد 
انگشت شماری مؤسسه غیرمجاز 
در حال فعالیت هس��تند که بنا 
به اظهارات رسمی بانک مرکزی 
و آنچه امروز ش��اهد آن هستیم، 
هم اکنون نی��ز تعیین تکلیف آنها 
در دستور کار این بانک قرار دارد. 
همچنین براساس ماده )14( 
پنج س��اله شش��م  برنامه  قانون 
توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی کش��ور و م��اده )21( 
قانون اح��کام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پولی و برخورد با 
غیرمجاز در دستور  موسس��ات 
کار بان��ک مرک��زی جمه��وری 

اسامی ایران قرار دارد. 
فرآین��د  ش��روع  از   پی��ش 
3ه��زار  از  بی��ش  س��اماندهی 

هزار  قرض الحس��نه،  صن��دوق 
تعاون��ی اعتب��ار و چن��د نه��اد 
غیرمج��از دیگر بدون مجوز این 
بان��ک در حال فعالی��ت بودند. 
یکی از مهم ترین معضات بازار 
تعداد  پولی، حضور  غیرمتشکل 
ح��دود 130 تعاون��ی اعتبار به 
اصط��اح آزاد و چن��د صندوق 
قرض الحس��نه در ب��ازار پول و 
اعتبار کش��ور بود ک��ه فراتر از 
صن��دوق و تعاون��ی اعتب��ار به 
فعالیت پول��ی و بانکی مبادرت 
کرده بودند. ام��ا اکنون با انجام 
فرآیند ساماندهی اکثریت قریب 
به اتفاق تعاونی اعتبارهای آزاد 
منحل ش��دند و مدیریت دارایی 
و بدهی آنها به موسس��ات مجاز 

واگذار شده است. 
البت��ه ذکر ای��ن نکته ضروری 
اس��ت ک��ه تخل��ف از قوانین و 

مق��ررات ب��رای هیچ ش��خص و 
نه��ادی مجاز نیس��ت و موجب 
برخ��ورد و مجازات ه��ای قانونی 
خواه��د ش��د. این موض��وع در 
ارتباط با موسسات پولی و بانکی 
غیر مجاز نیز صدق می کند. همه 
دس��تگاه ها و نهاده��ای امنیتی 
براس��اس  موظفن��د  قضای��ی  و 
»برنام��ه جامع س��اماندهی بازار 
مص��وب  پول��ی«  غیرمتش��کل 
عالی  منتخب ش��ورای  کارگروه 
برنام��ه  قان��ون  مل��ی،  امنی��ت 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی کش��ور، 
قانون احکام دائم��ی برنامه های 
توس��عه کش��ور و قانون تنظیم 
برای  پول��ی،  غیر متش��کل  بازار 
بازار  آسیب شناسی و ساماندهی 

غیرمتشکل پولی عمل کنند. 
برنامه اخیر، همه دس��تگاه ها 
به وی��ژه بانک مرک��زی، مراجع 
قضای��ی و نهاده��ای امنیتی و 
انتظام��ی را مکلف ک��رده که با 
نهاده��ا و افراد غیرمجاز در بازار 
پولی و بانکی کش��ور به ش��دت 

برخورد کنند. 
ب��ر این اس��اس فعالیت بانک 
مرکزی طی چهار س��ال اخیر و 
برخورد این بانک با موسس��ات 
غیرمج��از، در دول��ت یازده��م 
با هم��کاری مراج��ع قضایی و 
انتظام��ی، از توس��عه قارچ گونه 
غیرمجاز  اعتب��اری  موسس��ات 
ب��ا س��اماندهی جلوگیری کرده 
و برخ��ورد ب��ا متخلفی��ن بازار 
غیرمتشکل پولی، سهم این بازار 
از سپرده های مردمی را از بیش 
از 20 درص��د بازار پول به کمتر 
از 10 درصد تقلیل داده است. 

سهم بازار غیرمتشکل پولی از سپرده های مردمی از 20 درصد به کمتر از 10 درصد تقلیل یافته است

زخم کهنه غیرمجازها بر پیکر اقتصاد ایران امکان انتقال کارتی فراهم شد
شروع فصل جدید خدمات 

اپلیکیشن ها
فص��ل جدی��دی در صنع��ت پرداخت کش��ور با 
رونمایی از امکان کارت به کارت در اپلیکیش��ن های 

موبایلی در حال رقم خوردن است. 
ب��ه گزارش ایِبن��ا، انتقال وج��ه کارت به کارت از 
پرطرفدارترین و کاربردی ترین سرویس های خدمات 
پرداخت محسوب می شود و می تواند نقطه قوت هر 
اپلیکیشنی برای جذب مخاطبان باشد. ارائه خدمت 
انتقال وج��ه کارت به کارت در گذش��ته به صورت 
موقت توس��ط برخی ش��رکت های پی اس پی انجام 
ش��ده بود اما به دلی��ل مغایرت با مق��ررات ناظر بر 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت لغو شد. 
پس از اباغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت »انتقال 
کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت« توسط 
بان��ک مرک��زی در 2۵ خردادم��اه امس��ال دوب��اره 
ش��رکت های پی اس پی وارد عرصه شدند و اکنون 
ش��اهد ارائه این خدمت توسط چند شرکت هستیم، 
درحالی ک��ه تعداد دیگ��ری از ش��رکت ها نیز اعام 

کرده اند که به زودی وارد این کارزار خواهند شد. 
شرکت آس��ان پرداخت پرشین نخستین شرکتی 
بود ک��ه دوباره این خدمت را فع��ال کرد و کاربران 
اپلیکیش��ن آپ اکنون می توانن��د از مبدا بانک های 
ملی، کش��اورزی، اقتص��اد نوین، دی، ش��هر، انصار، 
حکمت ایرانی��ان، مهر اقتصاد و آین��ده انتقال وجه 
را به سایر کارت های عضو شبکه شتاب انجام دهند. 
عبدالعظی��م قنبریان، مدیرعامل ش��رکت تجارت 
الکترونی��ک پارس��یان نی��ز از رونمایی از س��رویس 
انتقال وجه کارت به کارت اپلیکیش��ن تاپ در هفته 
آینده خبر داد تا این ش��رکت نی��ز وارد رقابت برای 
ج��ذب مخاطبان در این حوزه ش��ود. این در حالی 
است که سایر ش��رکت ها نیز فعالیت خود را در این 
حوزه آغاز کرده اند و در آینده ای نزدیک شاهد ورود 

تعداد دیگری از آنها به میدان رقابت خواهیم بود. 
همچنین رستم شاه گشتاسبی، مدیرعامل شرکت 
به پرداخت ملت با بی��ان اینکه اکنون انتقال وجه از 
مبدا بانک ملت به س��ایر کارت ها در اپلیکیشن سکه 
فعال است، افزود: مذاکراتی نیز با سایر بانک ها انجام 
ش��ده تا بتوانیم از مبدا آنه��ا نیز این خدمت را ارائه 
دهیم که در صورت دس��تیابی به توافق بس��تر ارائه 

خدمت فراهم است. 
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خبرنــامه

تعیین تکلیف حساب های مشترک 
فرشتگان متوقف شد

در جریان رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران تعاونی 
منحل��ه فرش��تگان به دلی��ل نقص فنی ایجاد ش��ده، 
تعیین تکلیف حساب های مشترک فعًا متوقف است، 
اما بررس��ی سایر حس��اب ها در جریان خواهد بود.  به 
گزارش ایس��نا، در ادامه پرداخت وجوه س��پرده گذاران 
تعاونی فرش��تگان که از روز 24 تیرماه و طی فرآیندی 
مرحله ای به س��قف 100 میلیون تومان رسیده بود، در 
تعیین تکلیف حساب های مش��ترک مسائلی از جمله 
نقص فنی ایجاد ش��ده که مؤسسه کاسپین به منظور 
رفع این نواقص فعًا از رسیدگی به حساب های مشترک 
خودداری و آن را متوقف کرده است.  این در حالی است 
که ظاهرا تعداد حساب های مشترک یعنی حساب هایی 
ک��ه بیش از یک کد مش��تری دارند، قابل توجه بوده و 
قرار اس��ت بعد از رفع مشکات موجود در زمانی دیگر 

این حساب ها تعیین تکلیف شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.780دالر آمریکا

4.391یورو اروپا

4.918پوند انگلیس

1.034درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

492.400مثقال طا

113.678هر گرم طای 18 عیار

1.17۵.000سکه بهار آزادی

1.207.300سکه طرح جدید

629.۵00نیم سکه

368.۵00ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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بورس ته��ران پس از هف��ت روز روند 
صع��ودی، دومی��ن روز از هفت��ه جاری 
را با ش��رایطی متفاوت به پایان رس��اند. 
بدی��ن ترتی��ب رش��د ش��اخص کل در 
س��اعات اولیه معامالت در یک س��اعت 
پایان��ی ب��ه رون��دی منفی منجر ش��د. 
 ب��ر ای��ن اس��اس کاه��ش 38 واح��دی 
 )مع��ادل 05/ 0درص��د( ش��اخص کل 
بورس در جریان معامالت روز یکش��نبه، 
ای��ن نماگر را در س��طح 79هزار و 620 
واحدی قرار داد. در معامالت روز یکشنبه 
بورس تهران، نماد خدمات  انفورماتیک با 
34 واحد و نم��اد ملی  صنایع  مس  ایران 
با 29 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی 
را در افت ش��اخص کل بورس داش��تند. 
در مقاب��ل نماد ف��والد مبارکه اصفهان با 
24 واح��د، نماد پتروش��یمی جم با 19 
واحد، نماد مخابرات ای��ران با 17 واحد، 
نم��اد بانک ملت با 16 واحد و نماد گروه 
صنعتی پاکش��و ب��ا 15 واح��د افزایش، 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 

بورس داشتند. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز معامالت این هفته در 
گروه فلزات اساس��ی نمادهای س��هامی 
مبارک��ه  ف��والد  اصفه��ان،  ذوب آه��ن 
اصفهان و کالس��یمین با رش��د کمتر از 
یک درص��د مواج��ه ش��دند و نمادهای 
لوله و ماشین س��ازی ای��ران، ملی صنایع 
م��س ایران و ف��رآوری معدن��ی ایران از 
جمله نمادهایی بودن��د که در این گروه 
قیمت پایانی شان کاهش پیدا کردند. در 
گروه محصوالت ش��یمیایی قیمت سهام 
اکثری��ت ش��رکت ها در کانال کاهش��ی 
قرار گرف��ت، هر چند این کاهش چندان 
ملم��وس نب��ود و تع��دادی از نمادها نیز 
با روند افزایش��ی مواج��ه بودند. عالوه بر 
این اکثری��ت خودرویی ها نیز روند رو به 
کاهش در قیمت پایانی داشتند. چنان که 
نماد آهنگری تراکتورس��ازی ایران بیش 
از 4درص��د و نم��اد چرخش��گر نزدیک 
ب��ه 2.5 درصد اف��ت داش��تند. از جمله 
دادوس��تدهای درون گروهی نیز می توان 

ب��ه معامالتی در نم��اد بانک انصار، فوالد 
مبارکه اصفهان، فوالد امیرکبیر کاشان و 

ایران ترانسفو اشاره کرد. 

بازگشت رونق به بازار سهام پس از 
فصل مجامع

روز یکش��نبه بازاری متعادل را ش��اهد 
بودی��م و خری��داران و فروش��ندگان در 
صنای��ع مختلف با یکدیگر دس��ت و پنجه 
ن��رم کردند ک��ه این بار زور فروش��ندگان 
در برخی نمادهای تأثیرگذار بر ش��اخص 
کل به خریداران چربید. ش��اید نزدیکی به 
فصل مجامع و بس��ته شدن نمادها به طور 
موقت کمی از ش��ور و هیجان ایجاد شده 
در معام��الت که در ابتدای هفته گذش��ته 
شاهدش بودیم کاسته باشد، اما این مسئله 
تنها مدت کوتاهی به بازار استراحت خواهد 

داد. در روزهای آتی تعداد زیادی از نمادها 
برای برگزاری مجامع عمومی خود متوقف 
خواهند شد که این امر مانند ادوار گذشته 
به کاه��ش حجم و ارزش معام��الت را به 
دنبال خواهد داش��ت. هرچند سایر شرایط 
گویای این است که با عبور از فصل مجامع 
که ام��ری اجتناب ناپذیر اس��ت رونق بازار 

بیشتر خواهد شد. 

افت یک واحدی آیفکس
دومین روز از هفته جاری در بازارهای 
فرابورس ایران ش��اهد دادوستد بیش از 
264 میلی��ون ورقه به��ادار به ارزش بالغ 
بر ی��ک ه��زار و 165 میلی��ارد ریال در 
30 هزار و 935 نوب��ت معامالتی بودیم، 
درحالی ک��ه بیش از 80درص��د از حجم 
مب��ادالت فرابورس در اختی��ار بازارهای 

اول و دوم ق��رار گرف��ت. ب��ا نقل وانتقال 
بیش از 219 میلیون سهم به ارزش بالغ 
ب��ر 425 میلیارد ری��ال در دو بازار اول و 
دوم، 82درصد از حجم کل مبادالت روز 
یکشنبه به این بازارها اختصاص یافت. در 
این میان نماد »ذوب« در حالی بیشترین 
حجم و ارزش معامالتی را به دست آورد 
که به عنوان پربیننده ترین نماد فرابورسی 
نیز شناخته شد. در جریان بازار سه نماد 
»کیمی��ا«،  »حخزر« و  »کپرور« پس از 
برگ��زاری مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان س��هام و تقسیم سود نقدی هر 
س��هم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت 
تا س��قف 50درصد بازگشایی شد و چهار 
نم��اد »پش��اهن«،  »ک��ورز«،  »ولراز«،  
ب��ه منظ��ور  »س��امان« و  »خفن��اور« 
برگ��زاری مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان سهام، در پایان معامالت متوقف 
ش��دند. روز یکش��نبه  عنوان بیش��ترین 
افزایش قیمت به نام نمادهای  »ش��لیا«،  
»غمینو« و  »سرود« ثبت شد و در سمت 
مقاب��ل نمادهای »حس��یر« و »میدکو« 
بیش��ترین افت قیمت��ی را تجربه کردند. 
نم��اد  »میدکو« عالوه ب��ر اینکه دو ونیم 
واحد کاهش قیمت داش��ت، بیش از یک 
واح��د نیز اثر منفی ب��ر آیفکس بر جای 
گذاش��ته و آیفکس با ی��ک واحد افت در 
ارتفاع 910 واحدی ایستاد؛ این در حالی 
اس��ت که اث��ر مثبت از جان��ب نمادهای  
»ذوب«،  »بپاس« و  »زاگرس« تا سقف 
38درصد مانع از افت بیشتر شاخص کل 
ش��د. نگاهی به تابلوی تسهیالت مسکن 
نش��ان می ده��د نم��اد  »تس��ه9512« 
بیش��ترین حج��م و ارزش مبادالتی را به 
خ��ود اختصاص داده و امتیاز تس��هیالت 
مس��کن خ��رداد 96 با بیش��ترین قیمت 
خریدوفروش ش��ده اس��ت. متقاضیان و 
فروش��ندگان اوراق تس��ه دیروز بیش از 
78 هزار ورقه تسهیالت مسکن به ارزش 
افزون ب��ر 60 میلیارد ریال را دس��ت به 
دس��ت کردند. در تابلوی ابزارهای نوین 
مال��ی نیز بالغ بر 564 ه��زار ورقه بهادار 
تغییر مالکیت یافت که ارزش��ی افزون بر 
557میلی��ارد ریال را رق��م زد. در همین 
حال تابلوهای مبادالتی بازار پایه میزبان 
جابه جایی بیش از 41 میلیون س��هم به 

ارزش 86 میلیارد ریال بودند. 

بسته شدن نمادها در فصل مجامع به کاهش حجم معامالت انجامید

استراحت موقت شاخص کل

نایب رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
آماده سازی  از  س��نگ آهن  صادرکنندگان 
بس��ترهای عرضه س��نگ آه��ن در بورس 
کاال و عرضه این محصول در نیمه نخست 
س��ال امس��ال خبر داد. به گ��زارش ایلنا، 
بهرام شکوری گفت: با پیگیری های انجام 
ش��ده می توانیم در آینده بس��یار نزدیک 
ش��اهد عرض��ه ای��ن محص��ول در بورس 
کاال باش��یم، زیرا هم س��اختار و مکانیسم 
بورس کاال آماده بوده و هم انجمن س��نگ 
آه��ن عالقه مند به ورود ای��ن محصول به 
بورس کاالس��ت. ش��کوری با بی��ان اینکه 
قیم��ت جهانی س��نگ آهن کاه��ش پیدا 
کرده اس��ت، افزود: تقریباً همه زمینه های 
عرضه س��نگ آهن در ب��ورس کاال فراهم 

ش��ده و بع��د از بهبود قیم��ت جهانی این 
محصول ش��اهد عرضه آن در تاالر داخلی 
ب��ورس کاال خواهیم بود. ش��کوری عنوان 
ک��رد: ب��رای ورود و عرض��ه ش��رکت های 
تولید کنن��ده س��نگ آهن در ب��ورس کاال 
تدابی��ری اتخ��اذ خواهد ش��د، زی��را همه 
ش��رکت های تولید کنن��ده مع��ادن بزرگ 
نیستند و مجموعه های کوچکی هم وجود 
دارد ک��ه توان مالی زی��ادی ندارند و باید 
تسهیالتی ایجاد شود تا آنها هم به راحتی 
بتوانن��د وارد ب��ورس ش��وند. نایب رئیس 
انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن به مزایای ورود سنگ آهن به 
بورس کاال اشاره کرد و گفت: ورود سنگ 
آه��ن به بورس کاال موجب کش��ف قیمت 

عادالنه این محصول می شود، عالوه بر این 
چون س��نگ آهن با قیمت پایین در بازار 
خریداری شده و وجه آن با تأخیر پرداخت 
می ش��ود، با ورود این محص��ول به بورس 
کاال مطمئناً قیمت مناسبی برای محصول 
کشف شده و پرداخت پول سریع تر صورت 
می گیرد. وی اضافه ک��رد: هم اکنون وجه 
سنگ آهن خریداری ش��ده، یک سال بعد 
پرداخت می ش��ود که با ورود این محصول 
به بورس کاال، کس��انی که به این محصول 
نیاز دارن��د، باید مبلغ خریداری ش��ده را 
پرداخت کنند و در نتیجه س��نگ آهنی ها 
می توانند با ف��روش محصول، پول خود را 
دریافت کرده و برای توس��عه هزینه کنند. 
وی ادام��ه داد: همچنین یک��ی از مزایای 

عرضه س��نگ آهن در ب��ورس کاال که در 
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
نیز به آن اش��اره ش��ده این اس��ت که این 
محصول س��ه بار در بورس عرضه می شود 
و در صورتی که خریداری نداش��ته باشد، 
صادر می ش��ود. به این ترتیب عدم معامله 
س��نگ آهن در تاالر داخلی بورس کاال به 
این معنا خواهد بود که برای این محصول 
در داخل کش��ور نیازی وجود ن��دارد، در 
نتیج��ه می تواند مجوز صادرات بگیرد. وی 
تأکی��د ک��رد: بنابراین س��نگ آهن و تمام 
محصوالت زنجیره ارزش، باید وارد بورس 
کاال ش��وند تا قیمت عادالن��ه ای برای این 
محصوالت تعیین ش��ده و شرایط پرداخت 

نیز مناسب شود. 

بازار سرمایه، بازاری خبرمحور است از 
این روی، خبر، اطالعات و گزارش هایی 
ک��ه در ای��ن فضا منتش��ر می ش��ود از 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. 
می توان گف��ت اصلی ترین نیاز در حوزه 
ب��ازار س��رمایه ب��رای هر س��رمایه گذار 
حقیق��ی و حقوق��ی، اطالع��ات، تحلیل 
و آمار درس��ت اس��ت. افزون بر انتش��ار 
س��ریع و به موقع اخب��ار، موضوع صحت 
و س��قم اطالعات نیز بس��یار مهم است، 
چراکه ه��ر س��رمایه گذاری ب��ه هنگام 
تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 
خ��ود و همچنین ب��رای ورود به بازار یا 

جابه جایی س��هام خود، نیاز به اطالعات 
ش��فاف، کامل، قابل اعتم��اد و به موقع 
دارد. به همین س��بب توج��ه به تقویت 
رس��انه ها، افزایش اس��تانداردها، سرعت 
اطالع رسانی و باالبردن کیفیت و صحت 
اخبار از اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار 
است؛،چراکه این موضوع باعث می شود 
فرهنگ سازی خوبی در این زمینه ایجاد 
ش��ود و زمینه های توس��عه بازار سرمایه 
نیز از این راه فراهم می ش��ود و طبیعی 
اس��ت که بین  اطالع رسانی و رشد بازار 
سرمایه رابطه مس��تقیمی وجود دارد و 
تقویت اولی به توس��عه بازار می انجامد. 
برگ��زاری جش��نواره های تخصص��ی از 
جمل��ه جش��نواره ب��ورس و رس��انه بر 

شناس��اندن فعاالن در ح��وزه بازارهای 
مال��ی و در نتیج��ه تعمق و رش��د بازار 
س��رمایه تأثیرگذار است. اگر همزمان با 
برگ��زاری چنین جش��نواره هایی، امکان 
برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی برای 
افرادی ک��ه تمایل دارن��د در این حوزه 
فعالیت داشته باشند، وجود داشته باشد، 
بی تردید بر ارتقای س��طح این جشنواره 
تأثیر مثبتی خواهد گذاش��ت. همچنین 
با توجه به وس��عت بازار سرمایه و رشد 
ابعاد آن، الزم است این ابعاد به فعاالن و 
عالقه مندان بازارهای مالی نیز شناسانده 
ش��وند. یکی از مس��یرهایی ک��ه در این 
زمینه مؤثر اس��ت، انتخ��اب خبرنگاران 
برگزی��ده و برتر در تمامی ابعاد این بازار 

از جمله بورس اوراق بهادار، بورس کال، 
ب��ورس انرژی و اخبار ش��رکتی اس��ت. 
جش��نواره بورس و رس��انه می تواند در 
میان خبرنگاران ایج��اد انگیزه کند و از 
آنجا ک��ه یکی از اهداف این جش��نواره 
تجلیل و بزرگداش��ت خبرنگاران است، 
پس می تواند فضای مناسبی برای پیوند 
هر چه بیش��تر این گروه از فعاالن بازار 
س��رمایه با نهادهای حقوق��ی و حقیقی 
باشد. از این طریق این امکان در اختیار 
فع��االن بازار س��رمایه ق��رار می گیرد تا 
کیفی��ت اطالع رس��انی را افزایش دهند 
و بدین وس��یله زمینه های توسعه بازار و 

کسب و کار آنان نیز فراهم شود. 
منبع: سنا

زمان ورود سنگ آهن به بورس کاال

اطالع رسانی در بازار سرمایه، گامی اساسی در توسعه و رشد بازارهای مالی

خبر

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
بورس کاال متنوع شد

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز 
یکشنبه ش��اهد عرضه 295 هزار تن گندم خوراکی 
و دوروم، یک هزار و 325 تن ش��کر سفید، 300 تن 
روغن خ��ام، 200 تن ذرت دان��ه ای و 64هزار قطعه 
جوجه یک روزه بود. تاالر محصوالت صنعتی ومعدنی 
بورس کاالی ایران روز یکش��نبه 25 تیرماه میزبان 
عرض��ه 200 تن مس مفت��ول، 600 تن مس کاتد، 
20هزار ت��ن مس کم عیار، 96 تن میلگرد، 2 هزار و 
500 تن شمش بلوم، 100 تن شمش روی، 12 تن 
کنسانتره فلزات گرانبها و 140 تن سولفورمولیبدن 
بود. 65هزار و 619تن مواد شیمیایی، مواد پلیمری، 
وکی��وم بات��وم، ل��وب کات، گوگ��رد و قی��ر در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. تاالر 
صادراتی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز عرضه 
20ه��زار و 900 تن انواع قی��ر را تجربه کرد. افزون 
ب��ر این، 6 ه��زار و 885 تن جو دام��ی نیز در قالب 
طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کش��اورزی 
ب��ورس کاالی ایران عرضه ش��د. همچنین 40هزار 
قطع��ه جوجه یک روزه در ب��ازار فرعی بورس کاالی 

ایران عرضه شد. 

 رشد شاخص ها در بورس مصر
 در پی هجوم سرمایه گذار خارجی

توانای��ی مصر ب��رای پرداخت دومین قس��ط وام 
صندوق بین المللی پول موجب رش��د ش��اخص ها و 
امید به بهبود اوضاع اقتصادی در این کش��ور ش��د. 
س��رمایه گذاران خارجی در پی تزریق نقدینگی تازه 
به سهام شرکت های کوچک، توانستند موجب رشد 
ش��اخص در بازار س��هام مصر ش��وند. براساس این 
گزارش، صن��دوق بین المللی پول هفته گذش��ته با 
دریافت دومین قس��ط از وام مصر، برنامه اصالحات 
اقتصادی این کش��ور را نیز م��ورد بازنگری قرار داد. 
پرداخت دومین قس��ط وام مصر ک��ه مبلغی بالغ بر 
1.25 بیلیون دالر بود موجب ش��د باقی مانده قسط 
وام این کشور به 4 بیلیون دالر کاهش یابد. رضایتی 
که بین س��هامداران بابت توانای��ی مصر از پرداخت 
دومین قس��ط به صندوق بین المللی پول ایجاد شد، 
موجب رش��د 3.3 درصدی شاخص EGX شد. در 
ای��ن بین، بانک مرکزی این کش��ور نیز نرخ بهره را 
تا 2درصد افزایش داد. س��امه قریب، مدیر تحقیقات 
تکنیکال در کارگزاری روتس استاک در این خصوص 
اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی استقبال زیادی 
از سهام ش��رکت های مصری داشتند و حمایت این 
قبیل س��رمایه گذاران موجب هجوم س��رمایه گذاران 
داخل��ی نیز خواهد ش��د. حجم معام��الت در هفته 
گذش��ته در بورس مصر به 1.68 بیلیون سهم رسید 
ک��ه در مجم��وع 3.6 بیلیون پوند مص��ر بود. بر این 
 اس��اس ش��اخص 100 ش��رکت برتر مصر با رش��د 
1.5 درص��دی هم��راه ش��د، درحالی ک��ه ش��اخص 
EQUAL  ب��ا رش��د 1.4 درصدی معام��الت را به 

پایان برد. 

پوشش 23 درصدی پیش بینی های 
»دفرا«

ش��رکت فرآورده ه��ای تزریق��ی و داروی��ی ایران 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 29 
اسفندماه 96 را با س��رمایه ثبت شده 400 میلیارد 
ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران س��ود هر سهم 
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 970 
ریال برآورد و اعالم کرد طی دوره س��ه ماهه نخست 
این س��ال مالی با اختصاص 223 ریال سود به ازای 
هر س��هم مع��ادل 23درص��د از پیش بینی هایش را 
پوش��ش داده اس��ت. »دفرا« س��ود خالص در دوره 
س��ه ماهه منته��ی ب��ه 31 خردادم��اه 96 را مبل��غ 

89میلیارد و 354 میلیون ریال اعالم کرد. 

 رشد 75 درصدی
در سود هر سهم »شپنا«

ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان صورت های مالی 
منتهی به 30 اس��فند 1395 را با س��رمایه 20 هزار 
میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در دوره 12ماهه یاد 
ش��ده مبلغ 11 هزار و 460 میلیارد و 776 میلیون 
ریال س��ود خالص کس��ب کرد و به هر س��هم مبلغ 
573 ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره 
مش��ابه در س��ال گذش��ته معادل 75درصد افزایش 
داشته اس��ت. همچنین، »شپنا« سود انباشته پایان 
دوره مذک��ور را مبلغ 5 هزار و 185 میلیارد و 571 
میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری می شود این 
شرکت در دوره مش��ابه در سال 94، مبلغ 6 هزار و 
547 میلی��ارد و 545 میلیون ریال س��ود خالص و 
327 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. 
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بیشترین درصد افزایش
س��رمایه گذاری آتی��ه دماوند در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که گروه 

صنعتی پاکشو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.4165واتي

13.1634.99پاکشو

4.9094.98قمرو

2.8524.97وساخت

4.0214.96خموتور

13.2094.87شامال

2.6134.73کاذر

 بیشترین درصد کاهش
سیمان بهبهان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. سرما آفرین در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی دماوند 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)5(14.528سبهان
)4.96(5.520لسرما
)4.73(13.195کدما

)4.67(15.953سقاین

)4.65(21.833قشرین

)4.4(5.690بنیرو

)4.37(1.773خمحرکه

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته شد. ملی صنایع مس ایران در رده دوم این گروه 

ایستاد. پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

25.342 1544فوالد

21.053 1890فملي
20.479 527شپلي
16.348 758خاور

16.217 1004وبملت
14.430 2685وکار
11.706 1034ثاخت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ملی صنایع 
م��س ایران به خ��ود اختصاص داد. ف��والد مبارکه اصفهان 
رتب��ه دوم را به دس��ت آورد. بان��ک کارآفرین هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

39.794 1890فملي
39.119 1544فوالد
38.743 2685وکار
37.632 8730فلوله
36.478 4363پتایر

32.443 4475کماسه
27.100 5061مداران

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که صنایع شیمیایی فارس در 
این گروه دوم شد و ایران خودرو دیزل در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
15441136فوالد

25381130شفارس
7581041خاور
5271031شپلی
44751026کماسه
2798958کترام
2577840خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. تولید محور 

خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4953991ددام
2179545خمحور
886443خکمک
1164388خریخت
1725345قثابت
3071279تکنو
3348239فمراد

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7331.95وخارزم
43842.11کگاز

13172.44واعتبار
11153.34پردیس

10263.42ورنا
16923.75ما

11543.82وصنا

نماگر بازار سهام

مهدی آزادواری
عضو هیأت مدیره کارگزاری شهر

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل
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21 تی��ر ماه گزارش��ی با عن��وان »دیوار 
هنجارشکن!« منتشر شد و در آن گزارش 
که ب��ه درج آگهی های هنجارش��کنانه در 
اپلیکیش��ن دیوار اختصاص داشت، معاون 
دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا 
گف��ت و اع��ام کرد که در همی��ن زمینه، 
اخطاره��ای الزم ب��ه مدیران دی��وار داده 
خواهد شد تا از انتش��ار این گونه آگهی ها 
جلوگی��ری کنن��د. ب��ه گ��زارش صبحانه، 
با توج��ه به عملکرد دی��وار در این زمینه، 
معاون دادس��تان در امور فض��ای مجازی 
از ضرب االجل دادس��تانی به »دیوار« خبر 
می ده��د و در ای��ن ب��اره می گوی��د: طی 
چند روز گذش��ته گزارش هایی به دستگاه 
قضایی رس��ید مبنی بر اینکه اپلیکیش��ن 
دیوار، به انتش��ار آگهی های غیر اخاقی در 
فضای مذکور مبادرت کرده اس��ت. پس از 
بررسی مس��تندات واصله، به پلیس فتای 
اس��تان خراسان رضوی دس��تور داده شد 
ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران 
اپلیکیش��ن دیوار برای ح��ذف آگهی های 
هنجارش��کنانه اخطار داده ش��ود تا از این 
ب��ه بعد ه��م از تأیی��د و انتش��ار این گونه 
آگهی ه��ای غیر اخاقی خودداری ش��ود و 
چنانچ��ه خاف دس��تور عمل ش��ود برای 

فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.  
قاضی جاویدنیا با اش��اره ب��ه ضرب االجل 
دادس��تانی به دیوار برای حذف آگهی های 
هنجارشکنانه تأکید می کند: در این باره از 
پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 
ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف 
آگهی ه��ای غیراخاق��ی اقدام��ی نکردند، 

موضوع به دادس��تانی 
گ��زارش ت��ا دس��تور 
و  ص��ادر  فیلترین��گ 

اعمال شود. 

طبق دستور اقدام 
خواهیم کرد

پلی��س  رئی��س 
خراسان  استان  فتای 
دستور  درباره  رضوی 

دادس��تانی ب��رای برخ��ورد با اپلیکیش��ن 
»دیوار« می گوید: در این باره روز گذش��ته 
دس��توری از س��وی معاون دادس��تان در 
امور فضای مجازی به پلیس فتای اس��تان 
خراسان رضوی ارسال شد. پلیس هم طبق 
قان��ون موضوع را در دس��تور کار خود قرار 
می دهد و گزارش اقدامات صورت گرفته به 

دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. 

دستگیری چند عامل انتشار 
آگهی های هنجارشکنانه

شناس��ایی  از  جهانش��یری  س��رهنگ 
و دس��تگیری تع��دادی از اف��رادی ک��ه با 
درج آگهی ه��ای هنجارش��کنانه در برخی 
اپلیکیش��ن ها به دنبال سوءاس��تفاده های 
غیراخاق��ی بودند خبر می ده��د و یادآور 
می شود: با توجه به رصد 
و پایش فضای س��ایبری 
توسط کارشناسان پلیس 
فت��ای اس��تان، هن��گام 
بررس��ی آگهی های درج 
س��ایت های  در  ش��ده 
با  اینترنتی،  واس��طه گر 
آگهی هایی روبه رو شدیم 
که در قالب کمک رسانی 
اه��داف س��وء دیگری را 
دنبال می کردند. وی می افزاید: در مواردی 
مش��ابه و با هماهنگی مق��ام قضایی، چند 
تن از اف��رادی را که ب��ا درج آگهی کمک 
و حمای��ت از زنان بیوه و بی سرپرس��ت و... 
به دنبال رس��یدن به مقاص��د غیر اخاقی 
بودند، شناس��ایی و دس��تگیر کردیم. وی 
تصریح می کند: افراد دستگیرش��ده پس از 
اعتراف به جرم خود که دستیابی به موارد 

غیر اخاقی در رأس آن قرار داشت، پس از 
تکمیل پرونده برای کسب تکلیف نهایی به 
مرجع قضایی معرفی شدند.  رئیس پلیس 
فتای اس��تان با اش��اره به وج��ود تعدادی 
پرون��ده کاهبرداری مالی در س��ایت ها و 
اپلیکیشن های واسطه گر اینترنتی می گوید: 
در همین باره متأس��فانه تعدادی پرونده با 
مضمون کاهبرداری در پلیس فتا مفتوح 
است که در تمام آنها مشتری بدون توجه 
به اهمیت موضوع و هشدارهای پلیس فتا، 
چش��م و گوش بسته به فروشنده اعتماد و 
مبالغی را به حساب وی واریز کرده و بدون 
دریافت کاال یا خدماتی مورد کاهبرداری 
واقع شده است، لذا در تمام این موارد باید 
پس از انتخ��اب کاال یا خدمات برای انجام 
معامله، شخصاً دو طرف معامله حضور یابند 
و نس��بت به اصالت کاالی پیشنهادی نیز 
دقت کنند تا اقدام به خرید مال غیر  نکرده 
باش��ند و مورد پیگرد قانون��ی قرار نگیرند. 
سرهنگ جهانشیری اظهار می کند: با توجه 
به رش��د فناوری اطاع��ات و ارتباطات و 
گسترش فعالیت های اینترنتی، شهروندان 
باید هنگام دریافت و ارائه خدمات اینترنتی 
دقت الزم را لح��اظ کنند تا قربانی برخی 

اهداف شوم کاهبرداران نشوند. 

س��ند جامع پیام رس��ان های اجتماعی 
مصوب در ش��ورای عالی فضای مجازی در 
جلسات گوناگونی بررسی شد و در نهایت 
در نخستین جلسه امسال چند بندی که از 
آن باقی مانده بود، به تصویب نهایی رسیده 

است. 
امیر خوراکی��ان - معاون محتوای مرکز 
ملی فضای مجازی- در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه ش��ورای عالی فضای مجازی 
دو مصوب��ه در ارتب��اط با پیام رس��ان های 
اجتماعی برخط داشت، گفت: یک مصوبه 
س��ند فعالیت پیام رسان ها بود که چندین 
جلسه تصویب آن طول کشید و در نهایت 
سیاست ها و اقداماتی که باید در این رابطه 

توسط دستگاه های مختلف صورت بگیرد، 
بررس��ی و تصویب شد. در کنار این مصوبه 
کلی، شورا یک مصوبه خاص هم در جهت 
شناسنامه دار شدن کانال هایی که بیش از 

۵۰۰۰ عضو دارند،  داشت. 
وی درباره شناسنامه دار شدن کانال های 
تلگرام��ی بیان کرد: کانال ها تقریباً کارکرد 
رسانه ای دارند و چون به صورت عمومی و 
رسانه ای عمل می کنند و فعالیت آنها قبا 
در چارچوب خاصی پیش بینی نشده، مقرر 
شده که این کانال ها خود را ثبت کنند. در 
حال حاضر طبق آخرین آمار، بیش��تر از ۹ 
هزار و ۸7۰ کانال از کانال هایی که در این 
زمینه فعال هس��تند، خ��ود را ثبت کردند 

و شناس��نامه دار ش��دند و مشغول فعالیت 
هستند. 

۱۵ هزار کانال تلگرامی با ۵۰۰۰ عضو 
داریم

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی 
با اش��اره به تع��داد کانال ه��ای موجود در 
تلگرام اظهار کرد: حدودا بیش از ۴۰۰ هزار 
کانال داریم و کانال هایی که بیش از ۵۰۰۰ 
عضو دارند تقریبا بیش از 1۵ هزار هستند. 
البت��ه از آنجایی که تمام��ی کانال ها بیش 
از ۵۰۰۰ عضو ندارند که مش��مول مصوبه 
شورای عالی نیستند اما برخی از کانال هایی 
که کمتر از ۵۰۰۰ عضو دارند وقتی دیدند 

این مس��یر قانونمند شدن است، خودشان 
عاقه مند شدند و خود را ثبت کردند. 

خوراکیان در ادامه با بیان اینکه در حال 
حاضر مصوبه ای برای سایر کانال هایی که 
کمتر از ۵۰۰۰ عض��و دارند، نداریم، افزود: 
در این مرحله هدف اصلی ما کانال هایی با 
بیش از این تعداد عضو است، اما کانال هایی 
ک��ه کمتر از این تعداد عض��و دارند و خود 
را ثب��ت کردن��د، علی القاع��ده در ادام��ه 
که فعالیت ه��ای قانونمند م��ورد حمایت 
جدی ت��ری قرار بگیرند، می توانند به عنوان 
کانال قانونمند و مورد اعتماد مورد استفاده 
مخاطب عام قرار بگیرند و حمایت های الزم 

هم از آنها صورت می گیرد. 

۹۰۰۰ کانال تلگرامی شناسنامه دار شدند

دریچه دیوار؛ اصالح یا فیلتر نگاه

سیاستی به کام مشترکان پرمصرف
محمدرضا کریمی، رئیس کمیس��یون اینترنت سازمان 
نظام صنفی رایانه ای گفت که خبر تفکیک تعرفه اینترنت 
چند روزی است که در صدر اخبار قرار گرفته است. در این 
زمینه ما به عنوان ارائه دهندگان اینترنت ثابت نگرانی هایی 
داریم که در مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی آن را به اطاع دس��ت اندرکاران اجرای این طرح 
رسانده ایم.  یکی از این نگرانی ها کوچ مشترکان کم مصرف 
از اینترنت ثابت به اینترنت همراه است، برای مثال دیگر در 
 8MBPS شبکه ثابت امکان تهیه یک سرویس با سرعت
و حجم 2GB امکان پذیر نیست و کاربران کم مصرف در 
س��رعت های باال احساس گران  ش��دن قیمت را خواهند 
داش��ت که موجب نارضایت��ی کاربر خواهد ش��د و برای 
حل این مش��کل پیشنهاد کرده ایم سرویس های اینترنت 
ثابت ش��بکه ملی اطاعات به صورت اینترنت نامحدود و 
بدون حجم شماری عرضه شود و در بستر شبکه اینترنت 
بین المللی همچنان گیگ شماری و ارائه طرح های بسته ای 
ادامه داشته باشد تا هم نگرانی از نحوه ارائه سرویس های 
قابل  ارائه بر بستر شبکه ملی اطاعات به صورت حجمی 
وجود نداش��ته باش��د و هم حق انتخاب از کاربران سلب 

نشود. 
مش��کل اصلی شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در 
این زمینه آن است که اگر قرار است فقط بر ارائه اینترنت 
با حج��م نامحدود تکیه کنیم، قیمت ارائه س��رویس باال 
خواهد رفت. این موضوع باعث می ش��ود مش��ترکانی که 
مصرف بس��یار پایینی دارند با مش��کل روبه رو شوند و در 
نتیجه به منظور پرداخت متناس��ب با مصرف به س��وی 
اس��تفاده از اینترنت همراه می روند، چراکه در بخش ارائه 
اینترنت همراه همچنان تعریف س��رویس های حجمی و 
بس��ته ها وجود دارد، اما با اج��رای این طرح ارائه اینترنت 
حجمی برای بخش ثابت غیرممکن خواهد ش��د و امکان 
رقاب��ت در این بخش از دس��ت خواهد رف��ت.  در بحث 
سرعت دسترسی نیز هرچند ارائه دهندگان اینترنت عددی 
را به عنوان کف سرعت شبکه تعریف می کنند، اما با توجه 
به اینکه مدل محاسبه تعرفه در حال حاضر براساس گیگ 
است، باز هم اگر ظرفیت خالی وجود داشته باشد. امکان 
اس��تفاده از س��رعت باالتر برای کاربر وجود دارد. در مدل 
اینترن��ت نامحدود با توجه به اینکه روش گیگ ش��ماری 
حذف می شود، سرعت روی عددی خاص بسته می شود و 
دیگر امکان افزایش سرعت وجود ندارد و مشترک حداکثر 
به همان سرعت خریداری شده دسترسی دارد و حتی در 
زمان های کم ترافیک ش��بکه  هم از سرعت باالتر بهره مند 

نخواهد شد. 

حفر چاه های نفت در اینترنت! 
یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات، 
موضوع اینترنت اش��یا را در س��ال های آینده بسیار 
پررون��ق پیش بینی و اظهار ک��رد این پیش بینی هم 
وج��ود دارد ک��ه تا س��ال 2۰2۰ این ح��وزه حدود 

۸.۹دهم تریلیون دالر ثروت تولید کند. 
حج��ت اهلل مدیری��ان در گفت وگ��و با ایس��نا، 
با اش��اره به فراگیری فناوری اینترنت اش��یا در 
کش��ورهای توس��عه یافته، گفت: امروزه بسیاری 
از کمپانی های بزرگ همچون اپل، سامس��ونگ 
و مایکروسافت به بازار فناوری های اینترنت اشیا 
ورود کرده ان��د که نش��ان از رش��د این حوزه در 
س��ال های آتی دارد.  وی ادام��ه داد: اما در ایران 
این حوزه آن طور که باید نتوانسته رشد کند و علت 
آن هم این اس��ت که رگوالتوری م��ا در ایران هنوز 
نتوانس��ته به چند شرکت در این حوزه مجوز بدهد، 
درحالی که این فناوری امروزه گستره وسیعی از دنیا 
را در برگرفته است و در حوزه های مختلف خانه های 
هوشمند، ش��هر هوشمند، لوازم خانگی، شرکت های 
صنعتی، لوازم پزش��کی و حتی پوشاک این فناوری 
توانس��ته اس��ت ثروت تولی��د کند به ط��وری که در 
حوزه بین المللی در س��ال 2۰17، 3.7 دهم تریلیون 
دالر درآمدزایی داش��ته است. همین طور پیش بینی 
می ش��ود تا س��ال 2۰2۰ این حوزه حدود ۸.۹ دهم 
تریلیون دالر ثروت تولید کند.  مدیریان با چاه نفت 
توصیف کردن حوزه اینترنت اشیا در سال های آینده 
این حوزه را دارای پتانسیل درآمدزایی باالیی دانست 
و تأکید کرد: اگر در این حوزه ها نتوانیم تولیدکننده 
باش��یم قطع��اً مصرف کنن��ده خواهی��م ب��ود.  این 
کارش��ناس پیشنهاد کرد: با ش��رکت های بین المللی 
موف��ق در حوزه فناوری اطاع��ات همکاری خود را 
به صورت خوشه ای گس��ترش دهیم، به این صورت 
که برای مثال اگر بتوانیم نمایندگی سامسونگ را در 
ای��ران در زمینه  تولید اخذ کنیم، می توانیم در آینده 
سامس��ونگ ایرانی را با کمک فناوری پیش��رفته ابر 

شرکت سامسونگ به دنیا معرفی کنیم. 
وی در خصوص زیرس��اخت های الزم برای پدیده 
نوظهور اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: متناسب با رشد 
اینترنت اشیا در کشور باید به سمت افزایش سرعت 
و افزایش پهنای بان��د اینترنت برویم. همچنین باید 
چالش های امنیتی موجود در این حوزه را شناسایی 
کنیم تا بتوانیم تهدیدهای اینترنت اشیا را شناسایی 

و برطرف کنیم. 
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با توج��ه به اینکه در این بخش��نامه 
جدید دولت، ایج��اد ردیف تعرفه درج 
ش��ده و فع��ا خب��ری از اب��اغ درصد 
بازرگان��ی  و س��ود  حق��وق گمرک��ی 
نیس��ت، اما همین بازگشت نیز حاوی 
نکاتی اس��ت که به نظر می رسد دولت، 
بازگشت آن را بهتر از حذف کامل این 

ردیف تعرفه می داند. 
به گزارش پای��گاه خبری پدال نیوز، 
بحران ه��ای ارزی در دولت گذش��ته و 
تاکیدات مس��ئوالن ارش��د نظام مبنی 
بر ضرورت ساماندهی ورود خودروهای 
لوکس به کش��ور س��بب شد مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم 
ب��ه محدود ک��ردن واردات خودروهای 

باالی 2500 سی سی بگیرند. 
ب��ا این ح��ال، از هم��ان زم��ان نیز 

کارشناسان معتقد بودند در نظر گرفتن 
حجم موتور، آن هم »2500 سی سی« 
به عنوان معی��ار واردات خودرو، چندان 
صنع��ت  وزارت  و  نیس��ت  منطق��ی 
می  توانس��ت معیارهای دیگری را برای 
ممنوعیت واردات در نظر بگیرد چراکه 
ای��ن اقدام همانند آن اس��ت که کت و 
شلوارهایی با سایز باالتر از 55 را معیار 

پولدار بودن مصرف کننده آن بدانیم! 
به گفت��ه کارشناس��ان، وقتی دولت 
»حج��م موت��ور 2500 سی س��ی« را 
معی��ار می��زان مصرف س��وخت مجاز 
برای واردات خودرو به کش��ور معرفی 
کرد، به  این معنی بود که هر خودرویی 
حجم موتوری 2500 سی  سی یا کمتر 
داش��ته باشد، لوکس نیس��ت در حالی 
  که در همی��ن م��دت خودرویی چون

 BMW I8 وارد ای��ران ش��د که جزو 
لوکس ترین خودروهای جهان است اما 
به علت موتور کم مصرف خود، توس��ط 
مسئوالن دولتی لوکس شناخته نشد. 

اگرچه معیارهای »حج��م موتور« و 
»مصرف سوخت« پیشتر هم در واردات 
خودرو لحاظ می  ش��دند، اما تنها جزئی 
از قان��ون واردات خ��ودرو به حس��اب 
می آمدند نه همه آن و به نظر می رسد 
این ن��گاه کم کم در حال تغییر اس��ت 
چراکه براساس بخشنامه جدید دولت، 
تعرفه ورود خودروهای باالتر از 2500 
س��ی س��ی مجددا به کت��اب مقررات 

صادرات و واردات بازگشته است. 
 31536 ش��ماره  بخش��نامه  طب��ق 
اول  مع��اون  جهانگی��ری،  اس��حاق 
رئیس جمه��ور که نس��خه ای از آن به 

دست صبحانه رسیده، اعام شده است 
که حس��ب پیش��نهاد وزارت صنعت و 
موافقت دولت، تغییراتی در اصطاحات 
واردات  و  ص��ادرات  مق��ررات  کت��اب 
ایجاد خواهد ش��د ک��ه در ردیف 267 
این تغیی��رات، از ایج��اد تعرفه »ورود 
 اتومبیل سواری با حجم سیلندر 2500

 س��انتی متر مکعب و باالتر« خبر داده 
شده است. 

البته در این بخش��نامه جدید دولت، 
صرف��اً ایجاد ردیف تعرفه درج ش��ده و 
خبری از اباغ درص��د حقوق گمرکی 
و س��ود بازرگانی نیس��ت، ام��ا همین 
بازگش��ت نی��ز حاوی نکاتی اس��ت که 
به نظر می رس��د دولت، بازگشت آن را 
بهت��ر از حذف کامل ای��ن ردیف تعرفه 

می داند. 

مهندس عباس ملکی تهرانی، قائم مقام 
ارش��د مدیرعامل گ��روه صنعت��ی ایران 
خودرو در تشریح این برنامه ها و اقدامات 
گف��ت: جمع ارزش س��هام ش��رکت های 
واگذار ش��ده ایران خودرو در سال مالی 
95 معادل 3هزار و 37 میلیارد ریال بوده 

است. 
ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس، ملکی تهرانی 
اف��زود: اجرای این برنامه، موجب افزایش 
درآمدهای ایران خودرو از محل واگذاری 

دارایی های مازاد شده است. 
وی با اش��اره به تحول ساختاری ایجاد 
ش��ده در فضای صنعت خودرو در دولت 
تدبی��ر و امید و به ویژه پ��س از اجرایی 
ش��دن برج��ام گف��ت: از جمل��ه اهداف 
اقتصادی دولت تدبیر و امید ایجاد تعادل 
در بازاره��ای مختل��ف؛ نظی��ر بازارهای 
کاال، س��رمایه، مس��کن و پول بوده است 
و خوشبختانه دولت در این مسیر تعامل 
سازنده ای با اقتصاد جهانی در عین توجه 
به تحکی��م بنیان های اقتص��اد داخلی را 

مدنظر قرار داده است. 
 وی تاکید کرد: ش��رکت ایران خودرو 
نیز همس��و با فضای با نشاط ایجاد شده، 
ناش��ی از عملکرد حوزه سیاست خارجی 
در دولت یازدهم، سیاست اصاح ساختار 
س��بد دارایی هایش را در دستور کار قرار 

داده است. 
قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو توضیح داد: این سیاست در 
واگذاری شرکت های  آیین نامه  چارچوب 

ایران  هیأت مدیره  مص��وب  زیرمجموعه، 
خودرو به اجرا درآمده است. 

به گفته ملکی تهرانی، در این چارچوب 
اهتم��ام اصل��ی و تمرکز وی��ژه مدیریت 
گروه ب��ر واگذاری س��هام ش��رکت های 

زیرمجموعه بوده است. 
 وی با اش��اره به آمار واگذاری س��هام 
ش��رکت های زیرمجموعه در س��ال مالی 
گذش��ته اعام کرد: در سال مالی 1395 
مع��ادل 14درصد س��هام ش��رکت بیمه 
پارس��یان به مبلغ یك هزار و 59 میلیارد 
ریال واگذار ش��د. همچنی��ن 2درصد از 
س��هام ش��رکت ایران خ��ودرو متعلق به 
شرکت سرمایه گذاری سمند به مبلغ یك 

هزار و 127 میلیارد ریال فروخته شد. 

 ملکی تهران��ی گف��ت: در ادامه اجرای 
برنامه اصاح س��اختار س��بد دارایی های 
ایران خودرو، 70درصد از س��هام شرکت 
فنرس��ازی خاور نی��ز در مجموع به مبلغ 
353 میلی��ارد ریال واگذار ش��د. در این 
می��ان بخش دیگری از س��هام متعلق به 
گروه ایران خودرو در س��ایر شرکت های 
فع��ال در ب��ورس در مجم��وع ب��ه مبلغ 

517 میلیارد ریال فروخته شد.   
 وی با اش��اره به برنامه ایران خودرو 
برای واگذاری س��هام دیگر شرکت های 
تابعه در س��ال مالی جاری تاکید کرد: 
این شرکت در نظر دارد پس از بررسی 
و تحلی��ل س��بد س��رمایه گذاری ها در 
ص��ورت لزوم فرآیند اصاح س��اختار را 

امس��ال هم ادامه دهد، اما طبیعتا این 
فرآیند باید با هدف بهینه سازی ترکیب 
دارایی ها در عین رعایت صرفه و صاح 

اقتصادی به اجرا درآید. 
قائم مق��ام ارش��د مدیرعام��ل گ��روه 
صنعت��ی ای��ران خ��ودرو اف��زود: توجه 
داش��ته باشید که برنامه واگذاری سهام 
ش��رکت های زیرمجموع��ه، با ن��گاه به 
افزایش بهره وری سرمایه گروه صنعتی 
ای��ران خودرو و اس��تفاده بهینه و مؤثر 
از دارایی ه��ای غیرمول��د صورت گرفته 
اس��ت. ضمن اینک��ه تعیین تکلیف آن 
دسته از س��رمایه گذاری هایی که بازده 
مناسبی نداشته اند، یکی دیگر از اهداف 
ایران خ��ودرو از تدوین این برنامه بوده 

است. 
 وی ضم��ن ابراز امی��دواری به نتایج 
اجرای این برنامه در تداوم فعالیت های 
تولیدی ای��ران  خودرو گفت: در صورت 
تحقق اهداف ای��ن برنامه، انتظار داریم 
ساختار س��بد دارایی های ایران خودرو 
بهینه سازی و اصاح شود. ضمن اینکه 
تامین مال��ی بهینه از مناب��ع غیرمولد 
یکی دیگر از اث��رات مبارك اجرای این 

سیاست خواهد بود. 
 ملکی تهرانی ابراز خوش بینی کرد با 
اجرای صحیح و دقیق سیاس��ت اصاح 
ساختار سبد دارایی ها، هم توان رقابتی 
گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو ارتقا یابد 
و ه��م ب��ازده مناس��بی از محل فروش 

دارایی های کم بازده کسب شود. 

مهندس ملکی تهرانی خبر داد 

برنامه های ایران خودرو برای اصالح تركیب سبد دارایی ها

 زمزمه های جدید
از ورود خودروهای باالتر از 2500 سی سی 

اخبار

مردودی ۵۸درصد خودروهای 
پایتخت در تست های آالیندگی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از آمادگی 
مراکز معاینه فنی جهت تست آالیندگی خودروها براساس 
ح��دود مجاز جدید خب��ر داد و گفت: با س��ختگیری در 
معاین��ه فنی 5۸ درص��د خودروهای پایتخ��ت در معاینه 
فنی مردود می ش��وند. به گزارش پرش��ین خودرو، نواب 
حسینی منش با اش��اره به خبر اجرایی شدن حدود مجاز 
جدید در معاینه فنی )س��ختگیرانه تر ش��دن تست های 
آالیندگی خ��ودرو( از ابتدای مرداد م��اه که چندی پیش 
توس��ط ابتکار، رئیس س��ازمان محیط زیست اعام شد، 
با بیان اینکه ما تابع قوانین باالدس��تی هستیم، گفت: در 
صورتی که وزارت کش��ور این موضوع را در سامانه سیمفا  
)سامانه یکپارچه سازی معاینه فنی ایران( پیش بینی کند 
در مراکز معاینه فنی نیز قابل انجام است؛ چراکه در حال 
حاضر سامانه س��یمفا در مراکز معاینه فنی فعال است و 
برای اعمال حدود مج��از جدید باید پیش بینی های الزم 
در این س��امانه وجود داش��ته باش��د. وی درباره مردودی 
5۸درص��د خودروها در آزم��ون آالیندگی با اعمال حدود 
مجاز جدید که براساس مطالعات شرکت کنترل کیفیت 
هوا اعام شده است، گفت: بدون تردید سختگیرانه شدن 
ای��ن حدود مجاز و آزمون آالیندگ��ی خودروها در دو دور 
موتور موجب افزایش مردودی خودروها خواهد شد ولی با 
توجه به جایگاه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در 
تعیین حدود مجاز معاینه فنی، ما تابع قانون هستیم و به 
محض تعریف آن در س��امانه سیمفا توسط وزارت کشور، 

این حدود در تمامی مراکز شهر تهران اجرایی می شود. 

سهم صنعت خودرو در تولید 
ناخالص داخلی 3درصد است

کارش��ناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت که صنعت 
خودرو با دارا بودن بیش از 3درصد سهم در تولید ناخالص 
مل��ی حدود 650 هزار میلیاردی کش��ور، س��هم و نقش 
مناسبی در اقتصاد کشور دارد.  »حسین محمودی اصل« 
اف��زود: صنعت خودرو با توجه به حجم تولیدش س��االنه 
بی��ش از 11 ه��زار میلیارد تومان ب��ه بخش های مختلف 
عموم��ی به عنوان مالیات، بیمه، ع��وارض و . . . پرداختی 
دارد و بر این اساس در چرخه اقتصاد کشور بسیار کارآمد 
و مؤثر است.  محمودی اصل یادآوری کرد: تکالیفی که در 
دولت های گذشته در صنعت خودرو ایجاد شد، موجب شد 
گاهی شاهد سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی نظیر 
آنچه در ونزوئا ایجاد شد یا نیروهای مازاد و تحمیل نیروی 
انسانی بیش از ظرفیت باشیم؛ بر این اساس صنعت خودرو 
با انباش��ت نیروها و بدهی های مختلف دست و پنجه نرم 
می کرد. وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم 
رویکرد نس��بت به صنعت خودرو تغییر کرد، خاطرنشان 
کرد: مدیریت برخی خودروسازان توانستند مجموعه های 
خود را به س��ودآوری و ثبات برس��انند، از جمله ش��رکت 
خودروس��ازی سایپا توانس��ته زیان چندین هزار میلیارد 

تومانی خود را امروز با سود مناسب جایگزین کند. 
 وی افزود: شرکت خودروسازی سایپا با اصاح ساختار 
مالی خود توانس��ت زیان بیش از 50 هزار میلیاردی چند 
س��ال گذشته را به سودآوری تبدیل کند.  این کارشناس 
اقتص��ادی ی��ادآوری ک��رد: تا س��ال 93 گروه س��ایپا و 
زیرمجموعه های آن زیان 50 هزار میلیارد ریالی را تجربه 
کرده بود، اما امروز به س��ودآوری رس��یده و پایان تیرماه 
2۸0 ریال سهم به ازای هر ورق سهم خود توزیع می کند. 
 وی تصریح کرد: بخ��ش اعظم این موفقیت به اصاح 
ساختار مالی این مجموعه بازمی گردد، به عنوان مثال سایپا 
در چند سال گذشته 120 شرکت خود را با ادغام به حدود 
۸0 شرکت تقلیل داد و با مشارکت مناسب با خودروسازان 
مطرح جهانی نظیر س��یتروئن، میوه مناس��بی از برجام 
برچید. اس��تاد دانشگاه آزاد اس��امی واحد تهران جنوب 
یادآوری کرد: این گروه برای کاهش هزینه های مالی خود 
-که بزرگ ترین مسئله امروز صنعت کشور است- گام های 
خوبی برداشت و از جمله در خردادماه سال گذشته قرارداد 
یوزانس یك میلیارد دالری با نرخ بهره کمتر از 7درصد با 
شرکت  »اسکای نتورك« )Sky Network( کره جنوبی 
امضا کرد. وی بیان داش��ت: نکته جالب این قرارداد، ورود 
یك شرکت بیمه ای کره ای و دریافت وثیقه های داخلی از 
ش��رکت سایپا بوده است. محمودی اصل ادامه داد: در گام 
بعدی، سایپا اوراق مرابحه 1۸درصدی را جایگزین منابع 
مالی گران قیمت کرد، همچنین با پیاده س��ازی طرح »اتو 

خدمت« 20 هزار میلیارد ریال منابع مالی جذب کرد. 

رشد بی سابقه واردات خودرو به كشور 
میزان واردات خودرو به کش��ور هر م��اه در کنار دیگر 
محصوالت وارداتی، از س��وی گمرك جمهوری اس��امی 
منتش��ر می ش��ود. این در ش��رایطی اس��ت که در سال 
 جاری تنها آمار مربوط ب��ه واردات خودرو در فروردین ماه 
اطاع رسانی ش��د و هنوز خبری از میزان واردات خودرو 
در اردیبهشت و خردادماه نیست. به گزارش پایگاه خبری 
»عصر خ��ودرو« به نقل از دنیای اقتص��اد، در این زمینه 
برخی از دس��ت اندرکاران بازار خودروهای وارداتی عنوان 
می کنند که افزایش واردات می تواند یکی از دالیل اصلی 
در عدم انتشار آمار یاد شده باشد، اما در غیاب آمار واردات 
گمرك هفته گذش��ته ن��ادر قاضی پ��ور، نماینده مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرگزاری »خانه ملت« در 
این مورد اطاع رسانی کرد؛ به طوری که وی خبر از واردات 
30 هزار و 714 دس��تگاهی خودرو به کشور طی سه ماه 

نخست سال جاری داد. 

اخبار

بازار، سه جایگزین برای پراید 
معرفی كرد

در حالی  که انتهای س��ال 1397 پایان کار تولید 
پراید اس��ت، مدیرعامل سایپا بر این عقیده است که 
در حال حاض��ر جایگزینی برای پراید در بازار وجود 
ندارد و این در حالی اس��ت که فع��االن بازار خودرو 
بر این باورند که س��ه محصول تیبا، ساینا و کوییك 

می توانند جایگزین های پراید باشند. 
ب��ه گزارش پراید نیوز، ماجرای پراید و خودروهای 
اینچنینی که عم��ری بیش از دو دهه دارند به درازا 
کش��یده و هر روز یکی از مس��ئوالن وزارت صنعت 
و صنعت خودروس��ازی در این زمینه اظهارنظرهای 

متفاوتی اعام می کنند. 
 در نشس��ت اخیر وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
محمدرضا نعمت زاده در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه چه زمانی پراید از چرخه تولید خارج می شود، 
این زمان را انتهای س��ال آینده اعام کرد و با تاکید 
بر اینکه س��ایپا در هر س��ال محصول جدیدی را به 
بازار معرفی می کند که کوییك نمونه بارز این سخن 
اس��ت، به طور غیرمس��تقیم اعام کرد که تا انتهای 
سال 1397، جایگزین های پراید معرفی خواهند شد. 
 همچنی��ن در رابطه ب��ا جایگزی��ن پراید، مهدی 
جمالی مدیرعامل گروه سایپا گفت: برای دو محصول 
وانت نیسان و پراید هیچ جایگزینی پیش بینی  نشده 

و وجود ندارد. 
 تا قبل از صحبت های جمالی، مدیرعامل سایپا، به 
نظر می رسید که محصوالتی به عنوان جایگزین های 
پراید به بازار معرفی خواهند شد اما حال باید منتظر 
بود و دید که در انتهای س��ال جاری که قول معرفی 
محصول جدیدی از س��وی س��ایپا و نعمت زاده داده 
 شده است، خودروی جدیدی به بازار معرفی می شود 

یا خیر؟ 
 ام��ا با تمام این تفاس��یر به نظر می رس��د بازار و 
فع��االن بازار خودرو محصول��ی را به عنوان جایگزین 
پرای��د انتخاب کرده ان��د تا ش��رایط قیمت گذاری و 
اقبال مردمی را نسبت به آن بسنجند. در این رابطه 
خ��ودروکار، گزارش میدانی را تهیه  کرده اس��ت که 
محس��ن-35 س��اله به عنوان یك فعال بازار خودرو 
در خیابان انقاب تهران بر این عقیده اس��ت که اگر 
تولید خودروی پراید متوقف شود، محصول کوییك 

جایگزین مناسبی خواهد بود. 
 او افزود: باوجود آنکه این محصول قیمت بیشتری 
نس��بت به پراید خواهد داش��ت اما به دلیل طراحی 
به روزتر و امکانات بیش��تر نس��بت به محصول پراید، 
می تواند جایگزین مناسبی برای پراید باشد.  محسن 
تاکید کرد: محصول کوییك، خودروی جدیدی است 
که م��ردم برای حض��ور آن در بازار لحظه ش��ماری 
می کنن��د و ای��ن موض��وع از جذابیت ه��ای کوییك 
به حس��اب می آید. همچنین مجید-50ساله به عنوان 
نماینده شرکت های ایران خودرو و سایپا در پاسخ به 
این سوال که آیا بازار در حال حاضر جایگزین پراید 
را شناخته اس��ت، گفت: محصوالتی همچون تیبا و 
ساینا می توانند به عنوان بهترین جایگزین های پراید 
ش��ناخته ش��وند، به این دلیل که تیبا قدرت موتور 

بهتری نسبت به پراید دارد. 
 

قرارداد رنو و ایدرو در دولت 
یازدهم به امضا می رسد

ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، معاون وزی��ر صنعت و 
رئیس س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
از ط��رح ایج��اد کارخانه خودروس��ازی با همکاری 
بخش خصوص��ی در یکی از ش��هرهای کش��ور خبر 
داد و گفت: ش��رکت ایدرو با یکی از خودروس��ازان 
بخش خصوصی توافق کرده تا کارخانه خودروسازی 
را در دامغ��ان ایج��اد کن��د که هم اکن��ون در حال 
مطالع��ه اس��ت.  به گ��زارش خبر خ��ودرو، منصور 
معظمی همزمان با نشس��ت خبری که به مناسبت 
پنجاهمین س��الگرد تأس��یس س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران برگزار شد، در پاسخ به سوال 
خبرنگار خبر خودرو اظهار داش��ت: ف��از مطالعات 
ایج��اد ای��ن کارخانه از س��ه م��اه قبل آغاز ش��د و 
همچنان این فرآیند ادام��ه دارد.  وی تصریح کرد: 
جلس��ات ایدرو با بخش خصوصی ام��روز نیز برگزار 
می شود تا ش��اهد ایجاد کارخانه تولیدات سواری با 
بخش خصوص��ی باش��یم.  وی در خصوص جزییات 
این طرح گفت: تا زمان نهایی شدن این تفاهم نامه 
ک��ه در فاز مطالعاتی اس��ت طی توافق��ی که با این 
شرکت خودروس��از صورت گرفته، اجازه نداریم در 
خصوص جزییات این طرح اطاع رسانی کنیم.  وی 
در ادامه در خص��وص تفاهم نامه ایدرو با رنو گفت: 
قرارداد رن��و با ایدرو در دولت یازده��م نهایی و به 

امضا می رسد. 
وی همچنی��ن در خص��وص نح��وه قرارداده��ای 
خودرویی به برخی نکات اش��اره کرد و اظهار داشت: 
نخس��تین محور ما در قرارداد با خودروسازان، تولید 
صادرات مح��ور اس��ت. بر این اس��اس باید 30درصد 
تولیدات صادر ش��ود و اگر این مس��ئله محقق نشود 
از تولید شرکت صاحب برند در سال بعد کم خواهد 
ش��د.  وی تاکید کرد: ه��دف وزارت صنعت، واردات 
خودرو و گس��ترش این بخش نیست.  وی همچنین 
قیم��ت را نکت��ه مهم دیگ��ر در ح��وزه قراردادهای 
خودروی��ی اعام کرد و اف��زود: هدف ما برای جامعه 

هدف تولید خودروهای گران قیمت نیست. 



ابوالحس��ن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه 
برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باش��د، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه ای 
بر اهمیت کس��ب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توس��عه این کسب و کارها در 

دنی��ا نیز روز به روز ش��دت می یابد. وی 
اف��زود: این در حالی اس��ت که به دلیل 
سیاست های فیلترینگ، شاهد تعطیلی 
ش��رکت های حوزه کسب و کارهای مالی 
)فین ت��ک( بودیم. در هفته گذش��ته و 
طی پنج روز، ۲۰۰ هزار اس��تارتاپ مالی 
به دلیل این مش��کالت در فعالیت خود 
ب��ا اخالل مواجه ش��دند. دبیر ش��ورای 
عال��ی فضای مجازی تصری��ح کرد: این 
در حالی اس��ت که فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات هم اکن��ون نقش حکمرانی در 
اقتصاد بس��یاری از کش��ورها دارد و به 
جرأت می توان گفت مردمی ترین اقدام 

صورت گرفته در توس��عه کشور، به توسعه ش��بکه ارتباطات و پهن باند برمی گردد. 
فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، دولت 
سرمایه گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می پردازند و 

در سرمایه گذاری اپراتورها شریک هستند. وی ادامه داد: هم اکنون ۴۸میلیون گوشی 
موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، 
۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی 
می شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی 
گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و 
در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث 
ما با کشورهای توسعه یافته فاصله داریم. 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه خال زیادی 
در فضای مج��ازی وجود دارد، گفت: در 
متوازن ش��دن بازار فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات باید فعالیت خ��ود را افزایش 
دهیم. وی از وزارت ارتباطات خواست تا 
خال توزیع محتوا و نرم افزارهای کاربردی 
اساس��ی را ک��ه از الزامات ش��بکه ملی 
اطالعات اس��ت، رفع کند. دبیر ش��ورای 
عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به 
جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل های انرژی، سوبسید می دهیم، 
به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش  را 

خرج بخش های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند. 

تقاضای زیاد شرکت اپل برای تراشه آیفون ۸، باعث شده است ارزش 
دارایی های موریس چانگ، رئیس هیأت مدیره TSMC، از یک میلیارد 

دالر عبور کند. 
به گزارش زومیت، در یک سال 
 TSMC س��هام  ارزش  گذش��ته 
نزدی��ک ب��ه ۲۷درص��د افزای��ش 
داش��ته که این موضوع باعث شده 
چانگ،  موریس  دارایی های  ارزش 
بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره این 
ش��رکت، از مرز یک میلیارد دالر 

عبور کند.
 طب��ق گزارش بلومبرگ، چانگ 
۸۶س��اله، نیم درصد از کل سهام 
اختی��ار  در  را   TSMC ش��رکت 
 ،۱۹۸۷ س��ال  در  چان��گ  دارد. 
ش��رکت TSMC را ب��ا حمای��ت 

دولت تایوان تأس��یس کرد؛ این موضوع س��بب ش��د دول��ت تایوان، به 
بزرگ ترین س��هامدار TSMC تبدیل شود. چانگ که بیشتر عمرش را 
در شرکت Texas Instruments کار کرده بود، در سن ۵۶ سالگی، 

TSMC را تأس��یس کرد. چانگ تنها تا سال ۲۰۰۵ در سمت مدیریت 
عامل این ش��رکت فعالیت ک��رد، اما مج��ددا در دوران رکود اقتصادی 
TSMC، یعن��ی بین س��ال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، س��کان رهبری این 

شرکت را به دست گرفت. 
افزایش چش��مگیر ارزش سهام 
این ش��رکت در یک سال گذشته، 
به واس��طه تخمی��ن ف��روش برای 
گوش��ی بعدی اپل صورت پذیرفته 
اس��ت. به عالوه انتظار می رود  در 
س��ال جاری میالدی، تراش��ه های 
س��اخت TSMC در خودروه��ا، 
ابرکامپیوترها و اینترنت اش��یا هم 

استفاده شود. 
در ح��ال حاض��ر، TSMC ب��ا 
ارزش��ی معادل ۱۸۳ میلیارد دالر، 
فهرست  در  ش��رکت  باارزش ترین 
بازار سهام تایوان محسوب می شود. رتبه دوم در این فهرست، به شرکت 
فاکسکان تعلق دارد که ارزشی معادل ۶۶ میلیارد دالر دارد. فاکسکان، 

مسئول مونتاژ قطعات آیفون و دیگر محصوالت شرکت اپل است. 

آمازون در حال کار روی یک سرویس پیام رسان جدید است که احتماال به زودی 
منتشر خواهد شد. نام این سرویس Anytime است. به گزارش زومیت، تقریبا 
اغلب افرادی که این روز ها از گوش��ی  هوشمند استفاده می کنند، اپلیکیشن یک 

سرویس پیام رسان دارند و از آن استفاده 
پیام رس��ان  س��رویس های  می کنن��د. 
نه تنها به عن��وان یک راه جدید ارتباطی 
بی��ن کارب��ران معمولی مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرن��د، بلکه کس��ب و کارها و 
کمپانی های مختلف نیز از سرویس های 
پیام رس��ان و حتی بات ها در این زمینه 
استفاده گس��ترده ای می کنند. آخرین 
گزارش ه��ا حکای��ت از ای��ن دارند که 
آم��ازون، در ح��ال توس��عه س��رویس 
پیام رسان جدیدی است تا از این طریق 
بتواند سهمی در بازار پیام رسان ها برای 
خود دس��ت و پا کند. براساس اطالعات 

ارائه شده، این پیام رسان Anytime نام خواهد داشت. آمازون برای سنجش افکار 
کاربران در مورد امکانات س��رویس جدید خود، یک نظرسنجی ترتیب داده است 
و در آن ام��کان کار با اپلیکیش��ن را در اختیار کاربران قرار می دهد. اپلیکیش��ن 

Anytime قابلیت هایی نظیر چت متنی و ویدئویی، ارسال تصاویر با فیلتر ، انجام 
بازی و اس��تفاده از سایر سرویس های آمازون نظیر خرید از فروشگاه این کمپانی 
را فراه��م می کند. یکی از ویژگی های جالب توجه اپلیکیش��ن Anytime، نیاز 
نداشتن به شماره تلفن برای کار با آن 
است. در صورتی که نام سایر کاربران 
را در قسمت جس��ت وجو وارد کنید، 
می توانید با آنها ارتباط داش��ته باشید. 
اِنی تایم همچنین امکان ایجاد محیط 
چت خصوصی دارد و اطالعاتی از قبیل 
جزییات حساب های بانکی کاربران را 
نی��ز کدگ��ذاری می کند. آم��ازون در 
 Alexa م��اه مه  می��الدی س��رویس
Calling را معرفی کرد. با اس��تفاده 
از این س��رویس کارب��ران می توانند از 
طریق اکوسیس��تم بلندگوهای اکوی 
آم��ازون به برقراری ارتب��اط صوتی یا 
ارس��ال پیام های صوتی رایگان بپردازند. الکسا کالینگ از طریق اپلیکیشن الکسا 
برای گوشی های هوشمند نیز در دسترس است. البته باید به این نکته اشاره کرد 

که هنوز آمازون وجود اپلیکیشن Anytime را تایید نکرده است.  

طب��ق گزارش��ی که وال اس��تریت ژورنال منتش��ر کرده، گ��وگل حداقل 
 ب��رای مدت یک دهه اس��ت که ب��ا پرداخت پول به اس��اتید دانش��گاه های 
شناخته شده ای نظیر برکلی و هاروارد، سعی دارد تحقیقات علمی و دانشگاهی 

آنه��ا را جه��ت دار کند. ب��ه گزارش 
دیجیاتو، وال استریت ژورنال ظاهرا با 
استناد به متن چند ایمیل این مقاله 
را منتشر کرده و مدعی شده که این 
ش��رکت زیرشاخه آلفابت تالش دارد 
با تأمی��ن بودجه مورد نیاز تحقیقات 
دانشگاهی مختلف به نحوی سیاست 
عمومی خ��ود را تروی��ج کند. طبق 
گزارش، در طول این دوران ۱۰ساله، 
گوگل مبالغی تا ۴۰۰هزار دالر را به 
تحقیقات دانشگاهی اختصاص داده 
و در ای��ن بی��ن، گاهی پی��ش آمده 
که اساتید دانش��گاه ها قبل از انتشار 

رسمی مقاالت علمی خود آنها را در اختیار گوگل قرار داده اند و حتی نظرات 
این شرکت را روی آنها اعمال کرده اند. جالب آنکه اغلب مراکز آکادمیک، که 
از جانب گوگل حمایت مالی شده اند، در مقاالت علمی خود حرفی از این رابطه 

به میان نیاورده اند که البته برخی مدعی شده اند گوگل برای تخصیص بودجه 
به آنها هیچ شرطی نداشته و آنها را مجبور به این کار نکرده است. 

اما این مقاالت ظاهراً مزایای زیادی برای ش��رکت ساکن مانتین ویو دارند؛ 
ب��رای نمونه گفته می ش��ود که این 
کمپانی مناقش��ه س��ال ۲۰۱۲ خود 
با کمیس��یون تج��ارت ف��درال را به 
لطف یکی از ای��ن مقاالت رفع کرده 
و از آن ب��رای رد انتق��ادات مبنی بر 
اقدامات ض��د رقابتی اش بهره گرفته 
اس��ت. گوگل ام��ا در واکنش به این 
خبر اع��الم داش��ت: رابط��ه محکم 
خود با نهادهای آکادمیک، محققان 
دانشگاهی و موسسات آموزش عالی 
را از همان اواخر دهه ۹۰ که کارش را 
شروع کرده، حفظ کرده تا جایی که 
موسسان آن یعنی لری پیج و سرگئی 
برین هم در دانشگاه با هم آشنا شده اند. در پایان باید اشاره کنیم که این اتهام 
تنها علیه گوگل مطرح نش��ده و برخی ناظران صنعت انگشت اتهام شان را به 

سمت نام های دیگری نظیر کوالکام و مایکروسافت نیز اشاره گرفته اند. 

با فروش تراشه برای آیفون 8سوبسید به فضای مجازی

ارزش دارایی رئیس TSMC  یک میلیارد دالر شد ادعای وال استریت ژورنال درباره اثرگذاری گوگل بر پژوهش های دانشگاهیآمازون سرویس پیام رسان Anytime را توسعه می دهد

آم��ازون اعالم کرد که برای خرید هول فودز مبلغ ۱۳.۷دالر پرداخت کرده 
است. دالیل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد این یک ایده عالی است.

1- آمازون یک شبه به یک رقیب مواد غذایی ملی تبدیل شد 
س��اخت زنجیره های خرده فروش��ی زمانبر و این عرصه به شدت با رقابت 
همراه اس��ت. آمازون ده ها س��ال تالش کرده تا زنجیره خود را بسازد و در 
حال حاضر به رقیبان خود اجازه کش��ف استراتژی های جدید برای عرضه 

به بازار را نخواهد داد. 
2- در حال حاضر آمازون می تواند »معامله دالر« الزم برای رقابت 

در مواد غذایی را دریافت کند 
اغل��ب مردم متوجه نمی ش��وند که ش��رکت های مواد غذایی، تنها در 
حال ف��روش مواد غذایی نیس��تند زیرا درآمد های حاص��ل از فروش به 
تنهایی هزینه های موجود برای س��اخت فروش��گاه ها و کار را پوش��ش 
نمی دهد و اگر فقط به این کار بپردازند ضرر خواهند کرد. فروش��گاه ها 
 ب��ا معامله دالر هزینه ه��ای خود را تأمین می کنند. ش��رکت هایی نظیر

P & G، Nabisco  و... می توانند با پرداخت مبلغی به فروش��گاه های 
بزرگ، فضای قفس��ه ای در آن فروش��گاه ها را به دس��ت بیاورند و حق 
بیمه قفس��ه ها و اینکه تا چه اندازه در معرض دید عموم باشند پرداخت 
کنن��د، همچنین آنها باید هزینه های محصول جدید را پرداخت کنند تا 
فروشگاه ها آن محصوالت را خریداری و هزینه تبلیغ محصوالت خود را 
به فروشگاه پرداخت کنند. این کار »معامله دالر« نام دارد که زیان های 
عملیات فروش��گاه را پوش��ش می دهد و برای سرمایه گذاران سود ایجاد 

می کند. 

3- آمازون سیستم توزیع مواد غذایی را به دست آورده است 
توزیع مواد غذایی، منحصر به فرد است. برای چندین دهه، فروشگاه های 
مواد غذای��ی ب��ا تولیدکنن��دگان، تعاونی ها و س��ایر تأمین کنندگان کار 
کرده ان��د تا کوتاه ترین و کارآمد تری��ن توزیع غذا با کمترین موجودی را 
ایج��اد کنند. آمازون ب��ا خرید هول فود این امتیاز را بدون نیاز به ایجاد 

زیرساخت ها و فروشگاه ها به دست آورده است. 
4- آمازون فروش�گاهایی در محل های عالی را به دس�ت آورده 

است 
هول فودز دارای ۴۶۰ فروشگاه است و تقریبا همه آنها در مکان های عالی 
ق��رار دارند. هول فودز اغلب بر مناطق پرطرفدار، در حال رش��د و اغلب در 
مناطق شهری یا حومه متمرکز است که برای سیستم توزیع غذایی آمازون 
نیز مفید هس��تند. از این فروشگاه ها می توان برای فروش محصوالت دیگر 
مانن��د موارد دیگر مواد غذایی یا برخی از محصوالت آمازون اس��تفاده کرد، 
همچنین می تواند سیستم توزیع آمازون برای تحویل محلی را تقویت کند.

5- آمازون می تواند خرید مواد غذایی را به صورت شخصی انجام 
دهد 

اگر از آمازون خرید کرده باشید می دانید که واقعاً نیازهای شما را تشخیص 
می دهد و به ش��ما در پیدا کردن آنچه می خواهید، کمک می کند. آمازون 
جست وجو و خرید شما را پیگیری می کند و پیشنهاد هایی می دهد که اغلب 
به خرید کمک می کنند. در حال حاضر تمام مواد غذایی قادر به استفاده از 
مهارت های فناوری باور نکردنی آمازون، از جمله استخراج داده های بزرگ 
و هوش مصنوعی هستند که در واقع به ما کمک می کنند در زمان کمتری 
تجربه بهتر خرید مواد غذایی را به دس��ت بیاوریم و به احتمال زیاد ارزان تر 

می توانیم آنها را خریداری کنیم. 
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امروزه همه ما باور داریم که می توان با اس��تفاده درس��ت از فضای مجازی 
هزاران ش��غل ایجاد کرد و به تولید و اش��تغال یاری رس��اند. کسب و کارهای 
اینترنتی در ایران در همین مدت کوتاه خوش درخشیدند و توانستند سهم قابل 
توجهی در تولید و اشتغال داشته باشند که نمونه بارز آنها سامانه دیجی کاال و 
سسیستم حمل و نقل آنالین اسنپ است که گرچه از مدل کسب و کار اشتراکی 
اوبر الگوبرداری شده، اما توانسته با مطالعات و امکان سنجی مناسب مدل ایرانی 
را با رعایت نیازهای بومی همخوان کند. بعد از راه اندازی سامانه اسنپ چندین 
شرکت دیگر برای راه اندازی سرویس حمل و نقل آنالین اقدام کردند که می توان 
از تپس��ی و کارپینو در تهران، قونقا در تبریز و تاکس��یما در ش��یراز یاد کرد و 
طبعا طی ماه های آینده بر تعداد این کس��ب و کارهای اینترنتی افزوده خواهد 
شد. در بازار کسب و کاراینترنتی طبعا عده ای افراد خالق و صاحب ایده هستند 
و با طراحی مناس��ب زمینه ها را برای راه اندازی یک کسب و کار جدید فراهم و 
به دنبال آن گروهی با کپی برداری سعی می کنند همان فعالیت را ادامه دهند. 
گرچه راه اندازی اسنپ در ایران هم بر پایه داده های شرکت اوبر شکل گرفته، 
اما چون نخستین شرکتی بود که سامانه حمل و نقل آنالین را راه اندازی کرده 
بود با اس��تقبال خوبی مواجه ش��د. تکثیر یک ایده از کسب و کار نه تنها عیب 
نیس��ت، بلکه می تواند حسن نیز تلقی شود. اگر شرکت هایی که بعد از اسنپ 

وارد بازار کسب و کار شدند بتوانند با خالقیت امکانات خدماتی و رفاهی بیشتری 
به مشتریان بدهند طبعا می توانند مشتریان بیشتری به دست آوردند و رضایت 
مردم را به همراه داشته باشند. بنابراین شرط اول برای شرکت ها حفظ اصول و 
شرایط اولیه یک کسب و کار است و بعد از آن استفاده از خالقیت های طراحان 
جوان برای بومی سازی است. اینکه شرکت ها برای رقابت وارد بازار کسب و کار 
ش��وند بسیار مفید اس��ت و می تواند زمینه ها را برای افزایش کیفیت خدمات 
فراهم کند، چرا که هر کدام از این ش��رکت ها می خواهند س��هم بیشتری در 
بازار داش��ته باشند اما فراموش نکنیم که اگر شرکت ها بدون پشتوانه و دانش 
فن��ی و اینترنتی و مهارت های خالقانه بازاریابی وارد این عرصه ش��وند نه تنها 
شکست می خورند، بلکه تصویری نامناسب از این شیوه از خدمات اینترنتی در 
ذهن ها باقی می گذارند و مردم را نسبت به عملکرد بقیه رقبا دلسرد می کنند، 
بنابرای��ن احتیاط الزم بر این اس��ت ک��ه ورود افراد به حوزه کس��ب و کارهای 
اینترنتی قاعده مند ش��ود و بر پایه اصول و مقرراتی قرار گیرد تا کس��انی که 
صالحیت الزم را برای ورود دارند شرکت کنند تا تصویر غلطی از خدمات این 
نوع از ش��رکت ها در ذهن نقش نبندد. بی تردی��د در گذر زمان تعدادی از این 
ش��رکت های حمل و نقل آنالین از گردونه رقابت خارج می ش��وند اما این ورود 
و خروج برای جامعه کس��ب و کار آنالی��ن هزینه هایی دارد که گاه قابل جبران 
نیست. برای هر کسب و کاری اینترنتی اصول و قواعدی وجود دارد و کسانی که 
قصد دارند وارد این بازار شوند یا باید دارای یک ایده خالقانه و نو باشند یا اینکه 
در تقلید، اصول و مقررات پایه ای را در راه اندازی کسب و کار آنالین رعایت کنند. 

 رهبران کارآفرین باید با داش��تن خصوصیات مناس��ب رهبری، 
کس��ب وکار خود را در مس��یر موفقیت قرار دهن��د. خیلی از افراد 
کارآفرین می ش��وند، چون می خواهند رئیس خودشان باشند. آنها 

نمی خواهند به کسی جواب پس دهند.
 این ها افرادی هس��تند ک��ه تصور می کنند رهب��ران کارآفرین، 
افرادی مس��تقل هس��تند که در یک جاده باز حرک��ت می کنند، 
قوانین��ی وضع می کنند و ایده هیچ کس دیگری را نمی پذیرند. این 
نوع طرز فکر در مورد کارآفرینی نه تنها نامعقول اس��ت، بلکه ریشه 

رهبری های ضعیف نیز هست. 
کارآفرینان باسابقه می گویند تأسیس یک استارتاپ یا کسب وکار 
کوچک، شکستن قوانین و ریسک هیجانی نیست. البته کارآفرینان 
باید ریس��ک کنند، ولی مهم ترین قسمت کارآفرینی ریسک کردن 
نیس��ت، بلکه مس��ئولیت پذیری و تعهد دادن برای نتیجه گرفتن 

است. 
یکی از کارآفرینان موفق اهل ایاالت متحده که پس از ۲۰ سال 
کار در یک کارخانه صنایع خودرو و الکترونیک، کس��ب و کار خود 
را در زمینه ایجاد تکنولوژی های ایمنی در خودروها ش��روع کرده 
اس��ت، می گوید: »اشتیاق ساخت این کس��ب و کار در من شعله ور 
شده  بود. سه دوست نزدیک من در یک تصادف فوت کردند و این 
برای من انگیزه شد تا راهی برای امن کردن رانندگی ایجاد کنم.« 
وی شخصی بود که کارش را از فعالیت در یک شرکت دیگر شروع 
کرد و با درک برتری های کارآفرینی، به س��مت ایجاد کس��ب وکار 
شخصی خود رفت. البته سابقه کار کردن در یک صنعت نوآورانه و 
قانونمن��د نیز در این تصمیم بی تأثیر نبود و نباید فراموش کرد که 
عامل اصلی گرایش وی به کارآفرینی، نیاز به مسئولیت پذیری بود. 

مسئولیت پذیری
کارآفرینان رهبران سازمان خودشان هستند. آنها نمی توانند خود 
را پشت تصمیمات کس��ی پنهان کنند، چون آنها قدرت دارند که 
حرف آخر را در سازمان بزنند. اگر اشتباهی پیش بیاید، کارآفرینان 
نمی توانند ش��خص دیگری را س��رزنش کنند. حتی اگر عضوی از 
افراد تیم، اشتباهی مرتکب ش��د، باز هم کارآفرین باید مسئولیت 
آن را قبول کند. تعهد و مس��ئولیت پذیری، فقط به کسب وکار شما 
محدود نمی ش��ود، بلکه به اعضای تیم و مشتریان شما نیز مربوط 
است. اگر ش��ما شخصی هستید که دوس��ت ندارید کسی از شما 
انتقاد کند و همیش��ه دیگران را س��رزنش می کنی��د، باید خود را 
یک کارآفرین شکست خورده بدانید. اگر کسی از شما راهنمایی یا 
پیش��نهاد خواست، ش��ما باید برای او جوابی داشته باشید و وقتی 
که جواب را به او دادید، باید مش��تاق دیدن نتیجه باش��ید. پس از 
ایجاد یک کسب وکار، مدت زمان زیادی طول نمی کشد که متوجه 
می شوید بر خالف آنچه فکر می کردید، کسب وکار شما فقط تفریح 
و بازی نیست. شما باید مس��ئول رضایت مشتریان و عملکرد تیم 

باشید تا بتوانید کسب وکار خود را به موفقیت برسانید. 

 خالقیت
تصمیم ه��ای ش��ما در طوالنی م��دت تأثیراتی روی کس��ب وکار 
خواه��د گذاش��ت. در موقعیت های کارمندی، همیش��ه این امکان 
وجود دارد ک��ه ایده هایی بدهید که مورد قبول واقع نش��ود. پس 
نمی توانی��د بفهمید که ایده ش��ما واقعا خوب بوده اس��ت یا خیر، 
چون محقق نش��ده است. ولی در کارآفرینی این طور نیست. وقتی 
که شما ایده ای دارید و می خواهید آن را در کسب وکار خود به کار 

ببرید، باید صددرصد تالش خود را انجام دهید.
 اگر در تصمیم گیری های تان ثبات نداش��ته باش��ید، تیم ش��ما 
می فهم��د که عقیده ای ب��ه ایده تان ندارید. پس آنه��ا چطور باید 
ب��ه تصمیماتی که ش��ما می گیرید اعتماد کنند؟ ش��ما باید روی 
تصمیمات��ی ک��ه گرفته ای��د ایس��تادگی کنید، ممکن اس��ت بعدا 
مش��خص ش��ود که این تصمیمات درس��ت یا غل��ط بوده اند. اگر 
غلط بوده اس��ت، اش��تباه خودتان را بپذیرید و با اعتمادبه نفس به 
مس��یرتان ادامه دهید. اشتباه پیش می آید و کارآفرینی به معنای 

گرفتن تصمیمات سخت در شرایط عدم اطمینان است. 

گردآوری تیم مناسب
ساختن تیم مناسب به رهبران کمک می کند که از پتانسیل شان 
اس��تفاده کنند. یک کارآفرین هیچ وق��ت به تنهایی موفق نخواهد 
بود، بلکه باید از منابع مناسب و افراد مناسب استفاده کند تا بتواند 
ایده خود را به یک کس��ب وکار تبدیل کند. ساخت تیم فوق العاده 

مهم است.
 هیچ شرکتی با یک نفر ساخته نمی شود. شما باید تیمی داشته 
باشید که مأموریت سازمان را درک کرده باشد و بداند که شرکت 
دنب��ال چه اهدافی اس��ت. وقتی که تیم  کامل ش��د، اگر افراد تیم 
بخواهند که فرد مؤثری در س��ازمان باشند، چشم انداز شما را برای 
شرکت خواهند فهمید. دلیل شکست بسیاری از کسب وکارها این 

است که افرادی در سازمان عملکردی ضعیف داشته اند. 

مشخص کردن مأموریت سازمان 
اگر افراد تیم راجع به مأموریت س��ازمان آگاهی نداش��ته باشند، 
کارش��ان را فقط به عنوان یک ش��غل می بینند و این ممکن است 
رش��د ش��رکت را به خطر بیندازد. این اتفاق در مورد استارتاپ ها 
خیلی مهم تر است. در صورتی که مشکالت داخلی شرکت برطرف 
نش��وند، خیلی زود به مش��کالت محیط خارجی ش��رکت تبدیل 

می شوند. 
به عنوان مثال، اگر ش��رکت در ارائه خدمات به مشتریان کوتاهی 
کند، ظرف مدت کوتاهی مشتریان شرکت از دست خواهند رفت. 
بنابراین فقط افرادی را به ش��رکت خ��ود دعوت کنید که به انجام 
صحیح کار و گرفتن بهترین نتایج متعهد باشند. پس قبل از اینکه 
کار روزان��ه را تم��ام کنید، به خاطر بیاورید رهب��ر بودن فقط این 

نیست که بخواهید در لحظه تصمیمات آنی بگیرید. 
رهبری به معنای بازی گردانی مناس��ب تیم است و ممکن است 
در کنار خود س��ختی های زیادی داش��ته باش��د، ول��ی در نهایت 

ارزشمند است. 
entrepreneur زومیت / به نقل از

 

چرا خرید هول فودز توسط آمازون ایده خوبی است؟ 

حمل و نقل آنالین! 

مهارت های کلیدی برای افزایش اثرگذاری کارآفرینان

 ریزر موبایل
گیمینگ می سازد

دوشنبه8
26 تیر 1396

9شماره 833 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

یادداشتیادداشت

آقای  »اندی رابین« خالق سیس��تم عامل محبوب اندروید، خردادماه امسال از 
موبایل ماژوالری تحت عنوان  »Essential« رونمایی کرد و به مشتریان قول داد 
ظرف ۳۰ روز پس از معرفی، آن را به دست خریداران برساند. به گزارش دیجیاتو، 
اما حاال با گذشت نزدیک به دو هفته از موعد مقرر، نه تنها رابین نتوانسته به قولش 
عمل کند، بلکه مش��کل تازه ای نیز بر سر راه ش��رکت نوپای او قرار گرفته است. 
براساس گزارش های جدید، »برایان واالس« معاون ارشد بازاریابی شرکت اسنشال 
 به تازگی از ش��غل خود استعفا داده و به عنوان مدیر ارشد بازاریابی، به استارتاپ  
»+i. am«  )متعل��ق به will. i. am خواننده معروف( پیوس��ته اس��ت. این در 
حالی اس��ت که ماه گذشته میالدی، »اندی فوش��ه« سرپرست بخش ارتباطات 

Essential نیز از ِسمت خود کناره گیری کرده بود. 

استعفای یکی دیگر از مدیران 
Essential شرکت

ایالن ماسک مدیرعامل تسال که برای حضور در نشست انجمن دولت های ملی حاضر 
شده بود، در حاشیه این نشست گفت: هوش مصنوعی بزرگ ترین خطری است که ما 
به عنوان تمدن بشری با آن روبه رو هستیم و به همین خاطر خواستار مداخله سریع و 
قاطعانه دولت برای نظارت بر روند توسعه این تکنولوژی هستم. او ادامه داد: من در قلمرو 
هوش مصنوعی به پیشرفته ترین شکل این تکنولوژی دسترسی دارد و معتقدم که مردم 
باید واقعاً نگران آن باشند. البته نخستین باری نیست که این کارآفرین نابغه نسبت به 
خطرات هوش مصنوعی هشدار می دهد، اما تابه حال پیش نیامده بود که او تا این اندازه 
قاطعانه خواستار مداخله دولت در این زمینه شود. ماسک در صحبت هایش اشاره کرد: 
هوش مصنوعی موضوعی نادر است و ما باید در زمینه قانون گذاری برای آن فعال عمل 

کنیم نه واکنشی. زیرا زمانی که رویکری واکنشی داشته باشیم، دیگر خیلی دیر شده.

 هوش مصنوعی بزرگ ترین خطر 
برای تمدن بشری است

chirag kulkarni
کارآفرین و کارشناس بازاریابی

Adam Hartung
کارشناس توسعه کسب و کار

محمدرضا محمدی
کارشناس بازاریابی و فروش 

»ریزر«، شرکتی که نامش با محصوالت و لوازم جانبی مربوط به حوزه گیمینگ 
گره خورده، تصمیم دارد تا موبایلی هوشمند توسعه داده و آن را راهی بازار کند. 

جالب است بدانید که همین شرکت مدتی پیش خبر داده بود که می خواهد در 
ماه اکتبر سال میالدی جاری، وارد بازار بورس هنگ کنگ شده و سهامش را به 

شکل عمومی عرضه کند. به گزارش دیجیاتو ، حاال و در این میان بلومبرگ به نقل 
از منابع ناشناس خود گزارش می دهد که ریزر تصمیم گرفته تا موبایلی هوشمند 

توسعه دهد و بخشی از هزینه های این کار را هم از سرمایه هایی که از طریق 
فروش سهام به دست می آورد، تامین کند.

بر اساس همین گزارش، ریزر برآورد می کند که می تواند با عرضه عمومی 
سهام، سرمایه ای 3 الی 5 میلیارد دالری به دست آورد که رقم قابل توجهی در 

بین بورس بازی سال های اخیر استارتاپ ها و شرکت های تکنولوژیک است.
مدیرعامل ریزر قباًل عنوان کرده بود که در سه سال اخیر، موفق به فروش 

محصوالتی به ارزش یک میلیارد دالر شده و با شرکت های بزرگی مانند اینتل 
همکاری داشته است. ریزر به ارائه محصوالت با کیفیت شهرت دارد و همین 
مسئله، تصمیم اخیر )و البته غیر رسمی( این شرکت در خصوص توسعه یک 

موبایل را در جایگاه قابل توجهی قرار می دهد. البته استراتژی های بعدی ریزر 
هم در نوع خود تعیین کننده هستند. این شرکت رابطه ای عالی با اینتل دارد و 

شاید بخواهد از پردازنده های این کمپانی در موبایل گیمینگ خود بهره گیرد. از 
سوی دیگر اینتل هم سال هاست که به دنبال یافتن موقعیتی مناسب برای ورود 

به دنیای اسمارت فون هاست.
شرکت ریزر استعدادهای الزم برای توسعه یک موبایل را هم اکنون در 

داخل مجموعه اش دارد. اگر به خاطر داشته باشید، مدتی پیش بود که 
استارتاپ »Nextbit«، سازنده موبایل Robin را خریداری کرد و به مجموعه 

خود افزود. شاید بد نباشد این مورد را هم در نظر بگیرید که انتظار می رود درآمد 
کلی از بازار گیمینگ در سال جاری میالدی به 11۷ میلیارد دالر برسد و در چنین 

بازار بزرگی، جای موبایل های گیمینگ به شدت خالی به نظر می رسد.



حامد فریدن
 مدیرعامل متاکمپ و کارشناس تبلیغات

همان ط��ور ک��ه از اس��م ای��ن مدیا 
مش��خص است،  موش��ن گرافیک یعنی 
گرافیک ه��ا و طراحی ه��ای متح��رک. 
موش��ن گرافیک در واق��ع عل��م تلفیق 
ماهران��ه صدا و تصویر گرافیکی اس��ت 
ک��ه در نهای��ت ب��ه ویدئوهای بس��یار 
جذاب و دیدنی ختم می ش��ود که این 
ویدئوها عمدت��ا مقاصد تبلیغاتی دارند. 
موش��ن گرافیک ها بهتر است در زمانی 
بین 40 ت��ا 50 ثانیه مفهوم خود را به 
مخاط��ب القا کنند زی��را طوالنی بودن 
آنها باعث خس��ته شدن بیننده خواهد 
ش��د. همچنین باید در نظر داشت که 
مزیت اس��تفاده از این نوع ویدئوها در 
واق��ع ص��رف هزینه های بس��یار پایین 
نسبت به ساخت تیزر های رئال است. 

این نوع ویدئوه��ا پیام های تبلیغاتی 
متع��ددی را در مدت زم��ان کوتاهی به 

مخاطب می  رسانند.
 هدف از به وجود آمدن این نوع مدیا 
اساس��ا ارائه آمار، ارق��ام و اطالعات در 
یک زمان کوتاه بوده است و همان طور 
که عرض کردم در ح��ال حاضر عمده 
موشن گرافیک هایی که در دنیا ساخته 
می ش��وند، اهداف تبلیغات��ی را دنبال 

می کنند. 
مدیای موشن گرافیک محدودیتی در 
پرداختن به موضوعات متفاوت ندارد و 

می توان��د انواع مختلفی از موضوعات را 
دربر گیرد.

 در کش��ور ایران از موش��ن گرافیک 
بیشتر به جهت تبلیغات کاال و خدمات 
استفاده می شود و استفاده از این مدیا 
ب��رای ارائه آم��ار و اطالع��ات چندان 
مرسوم نیس��ت در حالی که همان طور 
که گفته شد این مدیا بیشتر برای ارائه 

آم��ار و اطالعات 
زم��ان  ی��ک  در 
مح��دود اس��ت. 
در  بای��د  البت��ه 
نظر داش��ت این 
چن��دان  اتف��اق 
ناخوش��ایند  هم 
زی��را  نی��س��ت 
ب��ا ادام��ه ای��ن 
رون��د ه��ر روزه 
ش��اهد گسترش 
عالقه مندی ه��ا 
رش��د  و 

کس��ب و کارهایی در این حوزه هستیم. 
موش��ن گرافیک با پایین ب��ودن هزینه 
برای س��اخت ویدئوها نسبت به تولید 
ویدئوهای رئال یا حتی انیمیش��ن ها به 
لحاظ اقتصادی بس��یار به صرفه تر بوده، 
 ت��ا جایی که ای��ن مزی��ت بزرگ ترین 
و پررنگ تری��ن نقط��ه قوت ای��ن مدیا 
محس��وب می شود. در کشور ما نیز تب 
اس��تفاده از این نوع ویدئوها داغ ش��ده 

است و روز به روز هم به طرفداران این 
مدیا افزوده می شود. 

ویدئوه��ای موش��ن گرافیک به دلیل 
رنگ و لع��اب و زمان کوتاهی که برای 
انتش��ار آنها الزم است،  شدیدا مناسب 

شبکه های اجتماعی هستند. 
نکت��ه ای ک��ه حائ��ز اهمیت اس��ت، 
ارتباط خوب کاربران این فضا با سبک 
محت��وای تولید 
توس��ط  ش��ده 
ای��ن ن��وع مدیا 
گفتنی  اس��ت. 
اس��ت محتوایی 
به ص��ورت  ک��ه 
موش��ن گرافیک 
ش��بکه های  در 
ع��ی  ج���تم�ا ا
منتشر  پربازدید 
ت��ا  می ش��ود 
مدت ها در ذهن 
باقی  مخاط��ب 

خواهد ماند.  
این رس��انه حدودا از دو سال گذشته 
با افزایش شناخت مردم و کسب و کارها 
نس��بت به این نوع محتوا با اس��تقبال 
خوبی مواجه ش��د و با شیب فزاینده ای 
ک��ه در پیش گرفت��ه قطع��ا می تواند 
جایگزین سایر رسانه ها در تولید محتوا 

شود. 
طوری که از سه س��ال گذشته تا به 

امروز تعداد ش��رکت هایی که در زمینه 
س��اخت موش��ن گرافیک فعال هستند 
حدودا 10 برابر ش��ده است. رسالت ما 
در متاکم��پ تولید محتوای ارزش��مند 
و انتش��ار آن در فضاه��ای آنالی��ن، با 
ه��دف معرف��ی خدم��ات و محصوالت 
کس��ب و کارهای مختلف اس��ت؛ امری 
ک��ه اصطالحا تح��ت عن��وان کانتنت 
مارکتین��گ ی��ا بازاریاب��ی محتوای��ی 

شناخته می شود.
 از جایی که ارزشمند ترین نوع تولید 
محتوا ویدئو بوده و ارزش��مند ترین نوع 
ویدئ��و هم موش��ن گرافیک محس��وب 
می ش��ود در متاکمپ، به عنوان معدود 
ش��رکت های پیش��گام تولی��د این نوع 
محتواه��ا تالش کرده ایم گس��تره انواع 
تولیدات و سرویس های خود را افزایش 
دهی��م؛ به گونه ای که در ح��ال حاضر 
بیش��ترین سفارش��اتی که به متاکمپ 
س��پرده می ش��ود مرب��وط به س��اخت 

ویدئوهای موشن گرافیک است.
 در متاکمپ کارشناس��ان برجس��ته 
س��اخت  زمین��ه  در  باتجرب��ه ای  و 
موش��ن گرافیک ب��ا احترام به س��لیقه 
مخاط��ب در حال فعالیت هس��تند که 
این کارشناس��ان کار خ��ود را با تولید 
و  با کیفی��ت،  ایده پ��ردازی  محت��وای 
نوش��تن یک س��ناریوی تاثیرگ��ذار تا 
تصویر س��ازی و اس��تفاده از گویندگان 

حرفه ای دنبال می کنند. 

موشن گرافیک، ابزاری در خدمت تبلیغات مدرن
ایده های طالیی

اهمیت تبلیغات در کسب و کار

هم��واره دو رویکرد در رابطه با تبلیغات وجود دارد؛ 
برخی خواهان تأثیر کوتاه مدت و س��ریع هس��تند و 
برخی دیگر می خواهند پیام ش��ان تا مدت ها در ذهن 
مخاطب نقش ببندد. همین امر هم منجر شده است 
روش های مختلفی در این رابطه وجود داش��ته باشد. 
هدف تبلیغات این است که با کمترین هزینه بیشترین 
مخاطبان را جذب کنید. اگر این مهم به درستی انجام 
ش��ود تبلیغات، موفقیت کسب و کار شما را به همراه 
خواهد داشت. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد 
این است که سعی نکنید همه چیز را برای همه کس 
فراهم کنید. هی��چ کاال یا خدماتی وجود ندارد که به 
درد همه کس بخورد. بس��یاری از صاحبان کس��ب و 
کار به خصوص مدیران س��ازمان ها سعی می کنند به 
همه بازارها دست پیدا کنند. اما حقیقت این است که 
این روش کارساز نیست و برای کسب کارهای کوچک 
می تواند فاجعه آمیز باشد. بنابراین به جای اینکه فقط 
س��عی کنید تبلیغات پر تی��راژ راه بیندازید ابتدا باید 

مخاطبان واقعی خود را پیدا کنید. 
عنوان، مهم ترین بخش یک تبلیغ چاپی و همین طور 
تبلیغ��ات آنالین به  ش��مار می رود و ب��رای موفقیت 
تبلیغ، حیاتی اس��ت. ۹5درصد افراد فقط عنوان ها را 
می خوانن��د و اگر عنوان به اندازه کافی جذاب باش��د، 
مطلب را می خوانند. روزانه هزاران تبلیغات پیش روی 
ما انس��ان ها قرار می گیرد؛ تبلیغاتی مختلف از کاال و 
خدماتی که بسیاری از شرکت ها ارائه می دهند. دنیای 
امروز، دنیای تبلیغات موفق است. به همین خاطر الزم 
است برای انجام تبلیغ، شکل درست آن را انجام دهید. 
این امر باعث خواهد شد بتوانید از هزینه ای که صرف 
تبلیغ خود کرده اید، نهایت اس��تفاده را کرده و نتایج 

مورد نیاز را از آن به دست آورید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- نخس��تین قدم در موفقیت ی��ک تبلیغ، افزایش 
احتم��ال دیده ش��دن آن از طرف گروه هدف اس��ت. 
اس��تفاده از تبلیغی که برای ی��ک رادیوی بین المللی 
تهیه شده در یک رادیوی محلی موسیقی، نمی تواند 
 ای��ده خوبی باش��د. در مورد عالیق ب��ازار هدف خود  
)مانند ورزش، موس��یقی، آشپزی و…(، جایی که به 
این عالیق می پردازند )فرودگاه، باشگاه، خانه، ماشین 
و…( و نیز اینکه چطور آن را دوست دارند  )روزنامه، 
رادی��و و…( اطالعات کس��ب کنید. ت��ا زمانی که در 
مورد این مس��ائل اطالعاتی نداشته باشید نمی توانید 
تبلیغی هوشمندانه بس��ازید. در حقیقت پول خود را 
دور ریخته اید، بدون آنکه بازار هدف تان تبلیغ ش��ما 

را دیده باشند. 
- تا زمانی که ماهیت چیزی را که می خواهید ندانید، 
آن را به دس��ت نمی آورید. این اص��ل هم در زندگی 
شخصی و هم تهیه تبلیغ، مؤثر است. اگر می خواهید 
مردم نس��بت به تبلیغ شما عکس العمل نشان دهند، 
حتماً باید هدف مشخصی داشته باشید. آیا هدف تان 
این است که به شما زنگ بزنند، به فروشگاه تان بیایند 
یا به وب س��ایت تان مراجعه کنن��د؟ هدف تان هر چه 
باش��د، باید تم��ام عناصر تبلیغ را ط��وری درگیر آن 
هدف کنید که مش��تریان متقاعد شوند که آن هدف 
برآورده می ش��ود. فرض کنید هدف تان این است که 
مشتریان را جهت برقراری تماس رایگان ترغیب کنید. 
در این صورت مثاًل باید بگویید: »همین حاال با شماره 
تلفن تماس رایگان ما تماس بگیرید.« اهداف چندگانه 
می توانند باعث خدشه در ارائه تصویر شفاف از شرکت 
و سردرگمی مشتریان شوند و زمانی که مردم سردرگم 

شوند معموال عملی انجام نمی دهند. 
- اگر احتماال از حداقل یک مزیت رقابتی برخوردار 
نیستید، بهتر است سریعا به فکر آن باشید. اگر مزیت 
رقابتی منحصر به فردی که بتوانید ارزشمندی آن را 
متذکر ش��وید ندارید و فقط ب��ه قیمت خود به عنوان 
ی��ک مزیت رقابتی انحصاری تأکید می کنید، این کار 
باعث از دست دادن جایگاه تان خواهد شد، مگر اینکه 
واقعا یک قیمت انحصاری با ویژگی های بسیار برجسته 
داشته باش��ید. درواقع با توجه به فضای کامالً رقابتی 
بازار ح��ال حاضر که تقریباً در تمامی کس��ب و کارها 
وجود دارد، الزم است در راستای موفقیت در اندیشه 

ایجاد تفاوت نسبت به سایرین باشید. 
- مشتریان شما، نگهبان و مراقب شما نیستند. آنها 
مسئول فروش، درآمد، نام تجاری و حسن شهرت شما 
هم نیس��تند. برای آنها فقط این مهم اس��ت که شما 
چگونه و با چه پیش��نهادی به آنها فایده می رس��انید. 
بنابراین جمالت »ما …« را کنار بگذارید و به دنبال 
فروش فایده باش��ید. مردم در نهایت به دنبال دو چیز 
هستند؛ کس��ب لذت و دوری از درد. به مردم بگویید 
که محصول شما چه فایده هایی دارد که می تواند درد 
را از آنها بگیرد یا لذتی را به آنها هدیه کند. این مسئله 
را با لیست کردن خصوصیات و ویژگی های محصول 

اشتباه نگیرید.
 ب��رای م��ردم اینک��ه ای��ن خصوصی��ات محصول 
ش��ما چه فایده ای را به طور خاص برای ش��خص آنها 
دارد خیلی مهم تر اس��ت از اینکه لیست ویژگی های 
محصول شما را بدانند. برای این کار ابتدا خصوصیات 
محصول را لیست کنید و س��پس فایده هر یک را از 
دید مصرف کننده بنویسید )دفع درد یا کسب لذت(. 
در ضمن مطالعات نش��ان داده اند که مردم به ترس از 
دست دادن چیزی )درد( بیشتر و بهتر پاسخ می دهند.
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شماره 833

تبلیغات خالق

 آگهی مدادرنگی فابرکاستل- شعار: رنگ کامال طبیعی

ایستگاه تبلیغات

اهمیت  و  نقش خالقیت  در  بازاریابی  و تبلیغات
 به نظر ش��ما منظ��ور از خالقیت در بازاریابی چیس��ت؟ 
آیا بیش��تر تمرکز روی تخیالت اس��ت یا نوآوری ها؟ آیا یک 
بازاریاب خالق بیش��تر به یک هنرمند ش��باهت دارد یا یک 
کارآفرین پیش��رو؟ امروزه خالقیت تنها به جلوه های بصری 
تبلیغات محدود نمی ش��ود، بلک��ه بازاریابان بای��د بتوانند با 
تحلیل داده ها و استفاده از تجربه مشتریان به طراحی و تبلیغ 
خالقانه محصوالت خود بپردازند. اگر می خواهید بیشتر راجع 
 HBR به بازاریابی خالقانه بدانید، متن زیر که از سایت معتبر
ترجمه شده است می تواند یک مشاوره بازاریابی کاربردی در 

عصر امروزی باشد. 
1- به کمک مش�تریان به تولید محتواهای خالقانه 

بپردازید، نه صرفا برای مشتریان
همه ش��رکت ها و  برندها دوست دارند مشتری محور عمل 
کنن��د، اما گاهی راه و روش صحی��ح آن را نمی دانند. امروزه 
مش��تریان را صرفا نباید به چش��م یک مش��تری نگاه کرد. 
مش��تریان می توانند تولیدکنن��دگان و ارتقا دهندگان خالق 
محتوا و ایده نیز باش��ند، درست مثل خود شما. خالقیت در 
بازاریابی نیازمند کار کردن با مشتریان از همان ابتدا و استفاده 

از تجارب آنان است. 
۲- روی تمام تجربه مشتریان سرمایه گذاری کنید

بدون استثنا هر بازاریاب عقیده دارد تجربه مشتریان مهم 
اس��ت اما بیشتر بازاریابان تنها روی بخشی از تجربه مشتری 
که تحت کنترل مستقیم آنهاست، تمرکز دارند. اما بازاریابان 
خالق، به طیف وسیع تری از تجربه مشتریان توجه می کنند. 
این تجارب ش��امل  پروس��ه خرید، خدمات پس از فروش و 
روابط با مش��تریان است. این دیدگاه، به زمان بیشتری برای 
حل مشکالت نیاز دارد و خالقیت در بازاریابی را نیز می طلبد. 
۳- از تمام�ی اف�راد در نقش مدافع�ان محصول تان 

استفاده کنید
با گس��ترش رواب��ط اجتماعی و در دنی��ای پیچیده امروز، 
دیگ��ر بازاریاب��ان نمی توانند از طریق پرداخ��ت هزینه برای 
تبلیغات رس��انه ای و روابط عمومی ش��رکت به اهداف خود 
در زمینه معرفی و تبلیغ محصوالت ش��ان دست پیدا کنند. 
ام��روزه م��ردم کانال های جدید ارتباطی هس��تند و تنها راه 
ب��رای تقویت اثرگ��ذاری تبلیغات ت��ان، باالب��ردن خالقیت 
س��ایرین اس��ت. با اطرافیان تان چنان رفتار کنید که گویی 
آنها نیز اعضای تیم بازاریابی شما هستند؛ کارمندان، شرکای 
 تجاری و حتی مشتریان تان، همه و همه. برای مثال، شرکت

 Plum organics ب��ه تم��ام کارمن��دان خ��ود کردی��ت 
کارت هایی می دهد که کوپن هایی به آنها ضمیمه شده است. 
هنگام خرید، این کارمندان می توانند با افرادی که مش��غول 
خرید مایحتاج مربوط به نوزادان هستند وارد گفت وگو شده 
و پ��س از آگاهی از س��الیق آنها، محصول این ش��رکت را به 
آنها معرفی کنند. س��پس این مشتریان می توانند با دریافت 
کوپن  ها به صورت رایگان محصوالت ش��رکت را خریداری و 
آنها را تست کنند. این روش، در واقع با به کارگیری کارمندان 
ی��ک مجموعه در نقش بازاریاب می توان��د یکی از روش های 

بازاریابی خالقانه به حساب آید. 
۴- خالقیت را ب�ه پارامتری قابل اندازه گیری مبدل 

کنید
قابل اندازه گیری بودن روش های بازاریابی به این معناست 
که ما بدانیم چه چیزهایی کارآمد و مؤثر واقع می شوند و چه 
چیزهایی نه. این ویژگی، ای��ن امکان را به بازاریابان می دهد 
تا بتوانند با بهره گی��ری از فرصت های پیش رو، فعالیت های 
خ��ود را مدیریت کنند. در گذش��ته، موفقی��ت یک بازاریاب 
بیش��تر با بودجه و هزینه صرف شده و اهداف از پیش تعیین 
شده سنجیده می شد. با این حال، با گسترش روزافزون نقش 
خالقیت در بازاریابی، توانایی یک بازاریاب در تحلیل داده ها و 
استفاده مناسب از استراتژی ها براساس شرایط ، یک بازاریاب 
موفق را از دیگران متمایز می کند. در این راس��تا، سیس��کو 
)Cisco( سیس��تم آنالینی طراحی کرده است که به کمک 
آن ش��ما می توانید تمام فعالیت ه��ای بازاریابی خود را تحت 
نظر داش��ته باشید. گروه رهبری می توانند به صورت هفتگی 
عملک��رد خود و س��ایر اعضا را ارزیابی ک��رده و از این طریق 
از درس��ت بودن استراتژی انتخابی مطمئن شوند. این آنالیز 
می تواند از طریق بررسی میزان اثرگذاری محتواهای منتشر 

شده، اینفوگرافیک ها و کانال های ارتباطی انجام شود. 
۵ - مانند صاحب یک استارتاپ تفکر کنید

در گذش��ته، برای رسیدن به موفقیت کافی بود بازاریابان 
بتوانند در نقش مدیران موفق و مؤثر ظاهر ش��وند؛ مدیرانی 
که می توانند اهداف شرکت را از پیش تعیین کرده و با رعایت 
بودجه و زمان برای رس��یدن به آنه��ا برنامه ریزی کنند. اما 
امروزه با توجه به اهمیت خالقیت در بازاریابی، بازاریابان باید 
در نقش کارآفرینانی ظاهر ش��وند که همه تالش آنها حفظ 
تعادل بین محصول و نیاز بازار است. روندی که امروزه بیشتر 
بازاریابان انتخاب کرده اند، استفاده از تکنیک های کارآفرینی 
اس��ت. در واقع، بازاریابی دیگر صرف��اً به معنای تالش برای 
افزای��ش فروش ی��ک محصول به کمک روش های س��نتی 
نیس��ت، بلکه بازاریابی علم و هنر جذب مش��تری از طریق 
ارتقای محصول است که این خود کلیدی برای حل مشکل 
خالقیت در بازاریابی اس��ت. تغییراتی که در رفتار مشتریان، 
تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی اتفاق افتاده است، همه و 
همه معنای خالقیت در بازاریابی را تغییر داده اس��ت. معیار 
س��نجش موفقیت بازاریاب��ی امروزه دیگ��ر ورودی های این 
عرصه نظیر کیفیت یک محتوای منتشر شده یا یک کمپین 
اجتماعی نیست، بلکه خروجی فعالیت شما و از همه مهم تر 
اعتبار برند و اعتماد مش��تریان تان اس��ت. اگرچه بازاریابان 
قدیم بیش��تر مانند هنرمندان یا مدیران فکر می کردند، اما 
ام��روزه بازاریابان باید در نقش کارآفرینان و مخترعان ظاهر 
ش��وند تا بتوانند با بهره گیری از تجارب مشتریان و استفاده 
از داده های موجود برای تصمیم گیری، یک بازاریابی خالقانه 

برای محصوالت انجام دهند. 
 hbr به نقل از ibazaryabi :منبع

امیرآل علی

در کشور ایران از موشن گرافیک 
بیشتر به جهت تبلیغات کاال و 

خدمات استفاده می شود و استفاده 
از این مدیا برای ارائه آمار و 

اطالعات چندان مرسوم نیست در 
حالی که همان طور که گفته شد 
این مدیا بیشتر برای ارائه آمار 
و اطالعات در یک زمان محدود 

است



دکتر مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی

مترجم: امیرآل علی
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دکتر سجاد رحیمی مدیسه

برندسازی شهری که در فرهنگ بین المللی 
 Urban branding، ب��ا واژه های��ی چ��ون
 Destination Branding، Place
branding و... شناخته می شود در گذشته 
در قال��ب بازاریابی م��کان و مقصد باالخص 
در زمین��ه گردش��گری ش��ناخته می ش��د. 
ام��روزه با تغییر در اس��تراتژی های مدیریت، 
برندس��ازی نس��بت به بازاریابی اولویت یافته 
و دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن ش��هری به 
برندسازی شهری می اندیشند. نیاز فوری برای 
تجزیه و تحلیل قوی ش��هر به عنوان یک نام 
تجاری، که طیف وس��یعی از ذی نفعان را در 
بر می گیرد، به عنوان مسئله ای اساسی مطرح 
است. راینیستو بیان می کند که در برندهای 
مکانی امکان بهره مندی از ارزش تصویر یک 
مکان وجود دارد. اما س��وال مهم این اس��ت 
که آیا یک ش��هر می تواند به عن��وان یک نام 
تجاری دیده ش��ود؟ نام تجاری یک محصول 
یا خدمت، به وس��یله موقعیت یابی نسبت به 
رقابت و شخصیت خود به طور متمایز، ایجاد 
ش��ده است و ش��امل یک ترکیب منحصر به 
ف��رد از ویژگی های کارکردی و ارزش نمادین 
است. کلید موفقیت برندسازی، ایجاد ارتباط 
بین نام تجاری و مصرف کننده است، به طوری 
که ارتباط و پیوس��تگی نزدیکی بین نیازهای 
جس��می و روانی مصرف کننده و ویژگی های 
عملک��ردی نام تج��اری و ارزش های نمادین 
وجود داشته باش��د. این تعریف از نام تجاری 
و برندس��ازی نش��ان دهنده رابط��ه بی��ن نام 
تجاری با اهداف بازاریابی ش��هری و مدیریت 
تصویر شهر است. همانند برندسازی، شهرها 
نیازه��ای عملک��ردی، نمادی��ن و عاطفی را 
برآورده می کنند و ویژگی هایی که این نیازها 
را ب��رآورده می کند باید ب��ا موقعیت منحصر 
به فرد ش��هر هماهنگ باش��د. ن��ام تجاری، 
یک نقطه ش��روع مناس��بی را برای بازاریابی 
ش��هری و همچنین چارچوب مناسبی را که 
توسط آن تصویر ش��هری، مدیریت می شود 
فراهم می کن��د. هم نام تجاری ش��رکت ها و 
هم نام تجاری ش��هرها دارای ریشه های چند 

رش��ته ای هس��تند و هر دو به وسیله گروهی 
از س��هامداران اداره می شوند و همچنین هر 
دو دارای س��طح باالیی از پیچیدگی و توجه 
به مس��ئولیت اجتماعی هس��تند. نام تجاری 
ش��رکت ها و فعالیت ه��ای بازاریابی س��طوح 
ش��رکت، دارای پیش��نهادات بس��یاری برای 
اجرای بازاریابی در داخل ش��هرها هس��تند. 
آنچ��ه هر برندی به آن نی��از دارد یک قول و 
یک هویت واحد و یکپارچه است؛ هویتی که 
باید توسط همه ارکان درگیر برندسازی تأیید 
و اش��اعه پیدا کند. اگر این هویت بخشی، در 
تضاد با فرهنگ و واقعیت های ش��هری باشد 
کل فرآیند برندسازی دچار لغزش می شود و 
هرگز نمی تواند به ثمر بنشیند. در این راستا 
باید بعد از شناخت مخاطبان و جامعه هدف 
برندسازی مزیت های رقابتی و برجسته شهری 
مشخص و فرآیند هویت بخشی و معرفی آنها 

ب��ه ص��ورت همه 
جانبه آغاز شود. 

از  برخ��ی 
فاکتورهای��ی ک��ه 
عم��ده ش��هرهای 
ب��رای  جه��ان 
برندس��ازی بر آنها 
استوار شده و تکیه 
عبارتند  کرده ان��د 
موس��یقی،  از 
تاریخی،  بناه��ای 
ش��هری،  معماری 
تکنولوژی  موزه ها، 

و نمایش��گاه ها، خوراک، نمایش و تئاتر، آثار 
هنری ی��ا فرهنگ��ی، کارناوال های ش��هری، 
مراکز تفریحی و اقامتی، طبیعت و همچنین 
حوزه های خدماتی مانند س��امت و درمان یا 
مراکز دانشگاهی. هرچند کلیه موارد ذکر شده 
می توانند در یک ش��هر وجود داش��ته باشند 
و چنین ش��هری می توان��د جاذبه های چند 
بعدی گردش��گری و همچنین افزایش مدت 
اقامت گردشگر را به همراه داشته باشد اما در 
فرآیند برندس��ازی عمدتا بر یک یا دو ویژگی 
برجسته برای تصویر سازی و ذهنیت سازی و از 
بقیه مزایا به عنوان جاذبه های جانبی استفاده 

می شود. 
یکی از مش��کات اصلی بازاریابان شهری، 
مواجهه با گروه بس��یار زی��ادی از مخاطبان 
و س��هامداران اس��ت. تمرکز اصلی چارچوب 
نظری روی س��اکنین خود ش��هر است. این 
بدان معنا نیس��ت که دیگ��ر مخاطبان نظیر 
بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران، کم اهمیت 
در نظر گرفته ش��وند، بلکه بدین معناس��ت 
که تم��ام فعالیت های اقتص��ادی، فرهنگی، 
اجتماعی، گردش��گری یا هر توسعه شهری، 
به نام س��اکنان ش��هر انجام می گیرد و هدف 
نهای��ی آن بهبود کیفیت زندگی آنها اس��ت. 
اقدامات بازاریابی ش��هری آمیخت��ه بازاریابی 
شهری را تشکیل می دهند و اجزای مدیریت 
برند ش��هری در قالب یک ش��کل به توصیف 
راه ه��ای ارتباطی تصوی��ر از طریق انتخاب و 
رفتار مناسب متغیرها می پردازد. همه چیز در 
شهر که شامل هر 
چه در شهر اتفاق 
می افت��د و هر چه 
انج��ام  ش��هر  در 
می شود، مربوط به 
ارتباطی  پیام های 
تصوی��ر  درب��اره 
شهر است. تصویر 
از طریق س��ه نوع 
یعن��ی  ارتب��اط، 
متوسطه  ابتدایی، 
بیان شده  و عالی 
ارتباطات  اس��ت. 
اولیه مربوط به اثرات ارتباطی اقدامات شهری 
اس��ت، زمانی که ارتباطات ه��دف اصلی این 
اقدامات نباشد و به حوزه های زیر تقسیم شده 
است؛ زیرساخت، استراتژی س��اختار، رفتار، 
ارتباطات ثانوی��ه، ارتباطات تصویری، تصویر 

شهری، ارتباطات عالی، ارتباطات اولیه. 
اس��تراتژی دورنم��ا و چش��م انداز ک��ه به 
اقدام��ات و تصمیم��ات مربوط ب��ه طراحی 
ش��هری، معماری، فضاهای س��بز و فضاهای 
عمومی ش��هری می پردازد اس��تفاده فزاینده 
از هنر عمومی به هم��راه برنامه ریزی میراث 
فرهنگی نیز در این مجموعه گنجانده ش��ده 

 است. این قسمت در واقع شبیه جزء محصول
 4Ps بازاریاب��ی س��نتی اس��ت و در نظری��ه 
بازاریاب��ی ش��هری به عنوان طراح��ی )مکان 
به عنوان ماهیت و شخصیت( مطرح می شود. 
ساختار سازمانی و اداری اشاره به اثربخشی و 
بهبود ساختار حاکمیت شهری دارد. در واقع 
به صورت اقدامات سازمانی به منظور گسترش 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی شرح داده 
ش��ده. س��اختار به عنوان یک��ی از مولفه های 
هویت سازمانی توصیف شده است. مهم ترین 
عناصر این گروه شبکه های توسعه اجتماعی و 
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری، همراه با 
ایجاد مشارکت های دولتی و خصوصی خواهد 
بود. تاش های بازاریابی و برندسازی سازمان 
در این دس��ته اتفاق می افتد. رفتار ش��هری 
اشاره به مس��ائلی از قبیل چشم انداز رهبران 
شهری، اس��تراتژی اتخاذ شده یا مشوق های 
مالی ارائه شده توسط ذی نفعان شهر، همراه با 
اثربخشی آنها و تعداد و نوع رویدادهای برگزار 
شده در شهر مثل جش��نواره ها و رویدادهای 
فرهنگی، ورزش��ی و تفریحی است. اثربخشی 
به نوع مهارت، نوآوری و تخیل بازاریاب شهری 
وابسته است و همچنین به توانایی مدیر شهر 
که تا چه حد بتواند آنها را با ایده ها، ش��یوه ها 
و تکنیک های جدید، غنی س��ازد. ارتباطات 
ثانویه، همان ارتباطات رسمی است که اغلب 
از طریق فعالیت های بازاریابی ش��ناخته شده 
نظیر تبلیغات در محی��ط داخلی و خارجی، 
روابط عمومی، طراحی گرافیک و اس��تفاده از 
آرم شکل می گیرد. مهم ترین عوامل بازاریابی 
شهری، برقراری ارتباطات عملکردی و مهارت 
و شایس��تگی ارتباطی یک ش��هر است که از 
عوام��ل کلیدی برای بازاریابی ش��هری موفق 
اس��ت. مهارت ارتباطی شهری، به عنوان یک 
نتیجه از فرآیند برندسازی شهری به حساب 
می آید. در نهای��ت، ارتباطات عالی به تقویت 
و بهبود رس��انه ها و ارتباط با رقبا اشاره دارد. 
فرآیند برندسازی و کنترل های ارتباطی تصویر 
به عنوان تقویت کننده ارتباطات مثبت و عالی 
به ویژه در مورد ساکنان خود شهر، که در عین 
حال مهم ترین مخاطبان برندس��ازی شهری 

هستند، به کار می رود. 

 نکات مهم قیمت گذاریاهمیت برندسازی شهری
 محصول/خدمات

قیمت گذاری می تواند یکی از مشکل ترین قسمت های 
4P بازاریابی باش��د. به این دلیل که هیچ روش »صحیح« 
مش��خصی ب��رای قیمت گ��ذاری وج��ود ن��دارد. هنگام 
قیمت گذاری، بای��د پارامترهای زیادی را مدنظر داش��ته 
باش��ید که از جمله آنه��ا باید به موقعیت خ��ود در بازار، 
تقاضا برای محصول/خدمات تان، هزینه تولید محصول تان 
و همچنین هدفی را که می خواهید با قیمت گذاری به آن 
برسید اشاره کرد. این هدف همیشه فقط فروش محصول 
نیس��ت. به عنوان مثال، هدف شما می تواند یکی از اهداف 

زیر باشد. 
- ممکن است به دنبال سود کوتاه مدت باشید 

- ممکن اس��ت به قصد و هدف ف��روش در مقادیر باال 
قیمت گذاری کنید 

- ممکن اس��ت بخواهید حاشیه س��ود خود را حداکثر 
کنید 

- ممکن است بخواهید در بازار متفاوت باشید. 
پس از اینک��ه مؤلفه های قیمت گ��ذاری را مدنظر قرار 
دادی��د و هدف مورد خود را تعیین کردید، باید یافته های 

خود را با رفتار مصرف کننده تان همتراز کنید. 
1- آیا او ارزش قیمت برگزیده شما را متوجه می شود؟ 
2- قیمت ش��ما در مقایسه با س��ایر رقیبان تان چگونه 

است؟ 
3- آی��ا می توانید به منظور نش��ان دادن ارزش خود به 
مصرف کننده برای مزیت های محصول تان، کمیت تعیین 

کنید؟ 
مدنظ��ر قرار دادن این پرس��ش ها اهمیت دارد، چرا که 
مصرف کنندگان تنها براساس قیمت خرید نمی کنند؛ آنها 
براساس ارزشی که محصول برای نیازها و خواسته های شان 
هم��راه دارد، خرید می کنند. یکی از جم��ات تأثیر گذار 
در بازاریابی، جمات حاوی تخفیف هاس��ت. ارائه تخفیف 
راه خوب��ی برای ترغیب مش��تریان احتمال��ی به امتحان 
ک��ردن محصول/خدمت ش��ما و همچنی��ن بازگرداندن 
مصرف کنندگانی اس��ت که قبًا از ش��ما خرید کرده اند و 
مدتی است برنگشته اند. این شیوه را در برخی از روش های 
بازاریاب��ی تلفنی موفق نیز مش��اهده کرده  ایم که به عنوان 
مثال نماینده بیمه برای تمدید قرارداد، به مش��تریان ارائه 
پیش��نهاد می دهد. تخفیف همچنین، زمانی که به دنبال 
راه های سریعی برای رسیدن به فروش مورد نظر یا رسیدن 
به سود در کوتاه مدت هستید، با رعایت شرایطی، اقدامی 
عالی اس��ت. البته باید مراقب باش��ید که بی��ش از حد از 
تخفیف استفاده نکنید، چرا که این کار به مرور زمان باعث 
از بین رفت��ن ارزش مورد نظر نزد مصرف کننده و نابودی 
تدریجی کسب وکار شما می شود. فروشگاه ها و مغازه های 
بس��یاری هستند که از 30 روز ماه، 25 روز و حتی بیشتر 
را با ارائه تخفیف روز را به ش��ب می رس��انند و بعد گایه 

می کنند چرا فروش آنها، تغییر محسوسی نداشته است! 

استراتژی های تخفیف قیمتی
فرض کنید شما صاحب کسب وکاری هستید که بودجه 
کمی دارد. حاشیه سود زیادی برای ذخیره کردن ندارید. 
بسیاری از راهکارهای عملی افزایش فروش در این مقطع 
برای شما قابلیت اجرا ندارد و در نهایت اینکه تکنیک های 
بازاریابی تلفنی برای نیروهای فعلی ش��ما به کار نمی آید. 
خوب! چگونه می توانید به مش��تریان خ��ود تخفیف ارائه 
دهید؟ در اینجا به چند شیوه اشاره می شود که به شما این 

امکان را می دهد از ذخیره سود خود زیاد استفاده نکنید.
 

1- استراتژی تخفیف پرداخت سریع
به مش��تریانی که هزینه خرید خود را س��ریع پرداخت 
می کنند، تخفیف نقدی بدهید. این ش��یوه به شما کمک 
می کند جریان نقدی یکنواختی را حفظ کنید و هزینه های 

کلی خود را کاهش دهید. 

2- استراتژی تخفیف برای خرید در حجم زیاد
به مشتریانی که همزمان تعداد زیادی از محصول تان را 
سفارش می دهند، تخفیف دهید. معموالً هزینه هر واحد با 

افزایش تعداد کاهش می یابد.
 

3- استراتژی تخفیف فصلی
به مش��تریانی که محصوالت را خارج از فصل می خرند، 
تخفیف بدهید؛ مثًا مش��تری ای که در زمستان ماشین 
چمن زنی می خرد. این نوع تخفیف به شما کمک می کند 
جریان نق��دی خود را متعادل کنی��د و به تقاضای تولید 
خود پاس��خ دهید. شیوه های باال را ارزیابی و تعیین کنید 
کدام یک برای شما بهتر است؟ به خاطر داشته باشید که 
مصرف کنندگان برای ارزش اهمیت قائل می ش��وند. پس 
اطمینان حاصل کنید هر روشی که برمی گزینید، به گونه ای 
باشد که برای مصرف کننده شما بیانگر ارزش باشد. روش 
دیگر مدیریت قیمت، توسعه و بهبود تولیدات یا خدمات 
به صورت مجموعه اس��ت. محصوالت��ی را در نظر بگیرید 
که مکمل یکدیگر هس��تند. سپس با در نظر داشتن رفتار 
مصرف کننده، به گزارش های ف��روش قبلی خود مراجعه 
کنید. مصرف کنندگان در گذش��ته از شما چه چیزهایی 
خریده اند؟ معموالً چ��ه چیزهایی را با هم می خرند. مثًا 
اگر خمیردندان می فروش��ید، می توانید مسواک را هم به 
آن اضافه کنید. بدین ترتیب یک مجموعه ارائه داده اید. اگر 
هنوز مطمئن نیستید که مشتریان تان از چه مجموعه هایی 
استقبال می کنند، می توانید از آنها بپرسید. مطمئن باشید 
پاسخ های آنان، محوریت راهکارهای فروش بیشتر شما و 

افزایش مشتری خواهد بود. 

راهکارهای کسب سود بیشتر 

هنگامی که صاحب کس��ب و کاری هستید، سود پادشاه 
است. به همین خاطر شناسایی مواردی که منجر به افزایش 
آن می ش��ود، از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است. یک 
قانون کلی در مورد موفقیت مالی در کسب و کار این است 
که شما نمی توانید به طور مستقیم سودتان را افزایش دهید 
و فقط به طور غیر مستقیم امکان این عمل وجود دارد. تنها 
کاری که برای افزایش س��ود از دس��ت شما برمی آید این 
اس��ت که متغیرهایی را که تعیین کننده میزان سوددهی 
شرکت تان هستند، بهبود ببخشید. در ادامه به معرفی این 

متغیرها  می پردازیم. 

1- افزایش بازدید کننده
روش و فرآیندی اس��ت که ب��ه کار می برید تا خریداران 
احتمالی ت��ان را ب��ه محصوالت تان عاقه من��د کنید. اگر 
از ه��ر 10 خریدار احتمالی که وارد ش��رکت یا فروش��گاه 
شما می شوند، پنج نفرش��ان محصوالت شما را خریداری 
می کنند، می توانید با افزایش تعداد این افراد پول بیشتری 
به دست بیاورید مثًا اگر بتوانید 10 نفر را به 15 نفر افزایش 

بدهید، سود شرکت شما 50درصد افزایش خواهد یافت. 

2- تعداد معامالت
یعنی تعداد موارد فروش تان به هر مشتری که موفق به 
انجام آن شده اید. وقتی تعداد معامات فروش تان 10درصد 
افزای��ش پیدا کند، میزان فروش و س��ودتان نیز به همین 
میزان افزایش پیدا خواهد کرد. چه کارهایی می توانید انجام 
دهید تا اینکه مشتری را ترغیب کنید از شما بیشتر خرید 

کند و همچنین  تعداد دفعات آن را افزایش دهد؟ 

3- میزان فروش
یعنی می��زان ف��روش محصوالت تان در ه��ر معامله و 
س��ودی که در هر معامله به دس��ت می آید. شما باید دائما 
در جس��ت وجوی راه هایی باشید که مشتریان تان کاالهای 
بیشتری را از شما خریداری کنند به طوری که هر بار میزان 

خریدشان افزایش پیدا کند. 

4- سود ناخالصی که از هر فروش به دست می آید
وقتی قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات فروش رفته را از 
قیمت فروش کم کنیم، آنچه باقی می ماند س��ود ناخالص 
اس��ت. باید دائما در پی این باش��ید که راه هایی پیدا کنید 
تا قیمت را افزای��ش بدهید یا بدون پایین آوردن کیفیت، 
قیمت تمام شده کاال و خدمات تان را کاهش دهید. با این 
کار می توانید س��ود حاصل از هر ف��روش را افزایش دهید. 
اگر هزینه تمام ش��ده کاال و خدمات تان را ثابت نگه دارید، 
هر دالر افزایش قیمت، مستقیما به عنوان سود شرکت تان 
به حس��اب خواه��د آمد. اگر میزان ف��روش و درآمدتان را 
ثابت نگه دارید، هر دالر کاهش در هزینه های تان مستقیما 

به عنوان سود خالص شرکت تان به حساب خواهد آمد. 

5- هزینه های بازاریابی
یعنی مقدار پولی که باید هزینه کنید تا برای محصوالت 
و خدمات تان مش��تری به دس��ت آورید. بای��د دائماً در پی 
یافتن روش هایی نو و خاقانه باشید تا بازاریابی تان را بهبود 
بخشید، بدین ترتیب برای به دست آوردن مشتری، هزینه 
کمتری خواهید کرد و س��ود ش��رکت تان ب��ه میزان قابل 

توجهی افزایش خواهد یافت. 

6- کارها و خدمات پرهزینه را حذف کنید
بس��یاری از ش��رکت ها وارد ی��ک مس��یر یکنواخت و 
همیشگی می ش��وند که خدمات پر هزینه را به مشتریان 
عرضه می کنند، البته آنها می توانند بدون اینکه رضایتمندی 
مشتریان ش��ان را از دس��ت بدهند، این خدمات را متوقف 
کنند. به خدمات جزئی که به مشتریان تان ارائه می کنید، 
نگاهی بیندازید. موردی هست که بتوانید کاهش دهید یا 

به طور کلی قطع کنید؟ 

7- نقط�ه ای را که در آن درآم�د و هزینه ها برابر 
می شود، پایین بیاورید

یعنی تعداد اقامی را که باید هر ماه به فروش برس��انید 
 تا درآمد و هزینه های تان برابر ش��ود یا ش��رکت ش��روع به 
س��ود ده��ی کند، باید ت��ا جایی که ممکن اس��ت کاهش 
 پی��دا کن��د. ش��ما می توانی��د ب��ا اس��تفاده از ای��ن عامل  
)break-even point( کارای��ی و تأثی��ر تبلیغات تان و 
هزینه های دیگری را که برای افزایش سوددهی شرکت تان 
متحمل می ش��وید، ارزیابی کنید. هر هزینه ای که صورت 
می گیرد تا سودتان افزایش پیدا کند، باید یک سرمایه گذاری 
تلقی شود و باید انتظار داشته باشید که میزان برگشتی این 

سرمایه گذاری از هزینه ای که صورت گرفته، بیشتر باشد. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- در بسیاری از شرایط، می توانید بدون اینکه مخالفت 
و مقاومت��ی در ب��ازار فروش ت��ان وجود داش��ته باش��د، 
قیمت های تان را ب��ه میزان 5 تا 10 درصد افزایش دهید. 
اگ��ر کاال و خدمات ش��ما از کیفیت باالی��ی برخوردارند 
و فروش��ندگان تان هم افرادی هس��تند که رفتار خوبی با 
مش��تری دارند و آماده ارائه خدمات به مش��تری هستند، 
افزایش جزئی در قیمت تمام ش��ده کاالهای تان، باعث از 
دست دادن مش��تریان تان نخواهد شد. - فراموش نکنید 
زمانی که به طور مس��تمر در حال پیشرفت و بهبود موارد 
فوق در کس��ب و کارتان باش��ید، می توانید پول بیش��تری 
به دس��ت بیاورید، س��ود ش��رکت تان را افزای��ش دهید و 

موفقیت های مالی تان را در آینده رقم بزنید. 

کلیدباشگاه مشتریان

مشاور بازاریابی و فروش

بازاریابی خالق

ابزار بازاریابی خالقانه تیغ  Martor- شعار » بی نهایت تیز« روی ماکت تیغ درج شده است. به کفترهایی که کف خیابان افتاده اند نگاه 
کنید تا اوج خالقیت را در این روش تبلیغ و بازاریابی دریابید. 

آنچه هر برندی به آن نیاز دارد یک 
قول و یک هویت واحد و یکپارچه 
است؛ هویتی که باید توسط همه 
ارکان درگیر برندسازی تأیید و 
اشاعه پیدا کند. اگر این هویت 
بخشی، در تضاد با فرهنگ و 

واقعیت های شهری باشد کل فرآیند 
برندسازی دچار لغزش می شود
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در مورد داش��ن صداقت، هیچ اس��تثنایی وجود 
ن��دارد. در هر ش��رایط و موقعیت��ی باید صداقت 

داشته باشید.
 ای��ن امر یک حالت روحی اس��ت و به ش��رایط 
و موقعیت وابس��ته نیس��ت. اگر در مورد مس��ائل 
کوچ��ک و ک��م اهمیت، صداق��ت خ��ود را کنار 
بگذارید، به مرور زمان این اقدام برای ش��ما عادی 
ش��ده و بر سر هر مسئله کوچکی به راحتی اصول 
اخالق��ی خود را زیر پا می گذارید. افراد با صداقت 
که رهبری یک گ��روه کاری را برعهده می گیرند، 
همواره جانب انصاف را رعایت می کنند. مخصوصا 
زمانی که س��ایر افراد، بی عدالتی می کنند. این امر 
باع��ث خواهد ش��د کارمندان خیال ش��ان از بابت 
حفظ حقوق و پایمال نش��دن آن راحت باشد و با 

تمرکز بیشتری به کار خود مشغول شوند. 
در حقیقت برای تش��خیص ای��ن امر که چطور 
می توان به مدیری کارآمد تبدیل شد، نشانه اصلی 
این اس��ت که ببینی��د در ش��رایط مختلف تا چه 

اندازه از خود صداقت نشان می دهید. 
مثل��ی قدیمی هس��ت که می گوی��د: »صداقت 
بهترین سیاست است.« این مثل این روزها بیشتر 

از همیشه صادق است.
 در آیی��ن نامه ه��ای کارمن��دان ش��رکت های 
رس��وا ش��ده هم ش��عارهایی از تعهد به صداقت و 
راس��تگویی آمده است. فقط ش��عار دادن و حرف 
زدن آسان اس��ت؛ مهم این است که شما صداقت 
داری��د یا ندارید. حتی اگر گیر نیفتید هم بیش��تر 
افراد می دانند چه کسی صداقت دارد و چه کسی 

ندارد. 

ایده
به کس��ب و کارهای موف��ق و باصداقت بنگرید تا 
مجموع��ه ای از ارزش ها را مش��اهده کنید که در 
گ��ذر زمان تغییری نکرده اند. بدون ش��ک یکی از 

این ارزش ها، صداقت در کسب و کار است. 
رام چاران بازیگر، عضو ارش��د دانش��گاه وارتون 
پنس��یلوانیا )از قدیمی ترین و معتبرترین مدارس 
بازرگان��ی و مدیریت و اقتصاد جهان( و نویس��نده 
کتاب ه��ای متع��دد در زمینه بازاریاب��ی و فروش 
است. وی همواره بر داشتن صداقت در محیط های 
کاری تأکید داش��ته است و بیان می کند که عدم 
صداقت موجب فاصله افتادن بین افراد در شرکت 

خواهد شد. 
بدون ش��ک این امر باعث می شود سطح کیفی 
ش��رکت و میزان راندمان کاری به ش��دت کاهش 
پیدا کند. این امر خصوصاً در مواردی که ش��رکت 

دچار مشکل شده است نمود پیدا می کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مخفی کردن اخبار از مشتری را به عادت خود 

تبدیل نکنید.
 در صورتی که برای مخاطبان معلوم ش��ود که 
مس��ئله مهمی را برای مدت طوالنی از آنها مخفی 
نگه داش��ته اید، این امر باعث ایج��اد نارضایتی و 

بی اعتمادی در مشتریان خواهد شد. 
- می دانید چند نفر کارمند صادق و سختکوش 
به خاطر شکس��ت مدیران و رهبران یک ش��رکت 
به بیراهه می روند یا صدم��ه می بینند؟ مدیران و 
رهبران باید اس��تانداردهای اخالق��ی را برای کل 

سازمان پاس بدارند.
- یک مدیر همیش��ه بای��د نمونه و الگویی برای 

کارمندانی باشد که از او تبعیت می کنند. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار دوشنبه12
26 تیر 1396

شماره 833

تیموتی س��یکس، کارآفرین 
و کارش��ناس س��هام، وکی��ل 
اس��ت. مش��هور  تاج��ری  و 
وی چندی��ن مقال��ه در حوزه 
کسب و کار دارد که در اینجا به 
شرح یکی از آنها می پردازیم. 

اکث��ر مردم در 20 س��الگی 
برای مخ��ارج تحصی��ل خود 
بدهی هایی دارن��د که مجبور 
هس��تند.  آن  پرداخ��ت  ب��ه 
ه��دف چالش های تجاری من 
کمک رس��انی به مردم است تا 
مقدار اندکی از سرمایه و پول 
خود را تا ش��ش یا هفت رقم 
اعش��ار در مدت زمان کوتاهی 
با  گس��ترش دهند. به تازگی 
یک��ی از دان��ش آموزانم که با 
پیروی از درس ها و دوره های 
من موفق به کسب موقعیت و 
موفقیت باور نکردنی ش��د، به 

گفت وگو پرداختم.
 در اینجا، آخرین دانش آموز 
من، برای به اشتراک گذاشتن 
هف��ت روش مختل��ف ب��رای 
کسب موفقیت به من اشتیاق 
و انگی��زه بخش��ید و جوان��ان 
می توانن��د ب��ا پی��روی از این 
هف��ت روش در 20 س��الگی 

خود تبدیل به میلیونر شوند.
 این دانش آموز27k دالر را 
به 900هزار دالر تبدیل کرده 
است و برای افزایش آن نیز به 

کار خود ادامه می دهد. 
از  برخ��ی  مقال��ه  ای��ن  در 
راه های��ی را ک��ه باع��ث قدم 
گذاش��تن در ج��اده موفقیت 
می ش��ود ب��رای ش��ما ش��رح 

خواهم داد. 

1- تجارت در بازار سهام را 
بیاموزید 

تج��ارت در بازار س��هام یکی 
از بهتری��ن و س��ریع ترین راه ها 
برای کسب درآمد بیشتر است. 
البته در این کار ممکن اس��ت با 
خطراتی نیز روبه رو ش��وید. اما 
برای تجارت موفق در این عرصه 
لزوم��ا نیاز به تجرب��ه و مهارت 
چندی��ن س��اله نیس��ت. اصول 
پای��ه معامالتی به ان��دازه کافی 
ب��رای کمک به ش��ما س��ودآور 
بنابراین هرچه زودتر  هس��تند. 
این اصول تجاری و معامالتی را 
بیاموزید، بهتر است. بهتر است 

بدانید، دانش آموز اش��اره 
شده من، زمانی که شروع 
ب��ه کار ک��رد راهنم��ای 
س��هام پنی من را مطالعه 

می کرد. 

2- عالقه مندی ه�ای 
ب�ه  تبدی�ل  را  خ�ود 

موفقیت کنید 
ام��روز، این دانش آموزی 
ک��ه از او س��خن می گویم 
ثروتمن��د اس��ت. ام��ا این 

ثروت یک ش��به به دست نیامده 
و او ساعت ها و روز ها تالش کرده 
و کار انجام داده اس��ت تا به این 
موفقیت برس��د. داشتن همت و 
انگیزه و تالش برای دستیابی به 
موفقیت، ویژگی تمام دانشجویان 
ممت��از اس��ت. افراد س��ختکوش 
در تم��ام طول روز ب��ه مطالعه و 
کار می پردازن��د ت��ا س��رانجام به 
موفقیت دس��ت یابند. اگر ش��ما 
مایل به انجام کار سخت نیستید 
پ��س هرگ��ز نخواهید توانس��ت 

سرمایه تان را افزایش دهید. 

3- یک مربی پیدا کنید
مربی مورد نظر ش��ما لزومی 
ن��دارد که حتم��ا متخصص در 
زمین��ه کارت��ان باش��د. آنها به 
س��ادگی باید یک فرد منظم و 
با برنامه باش��ند که ش��ما را به 
س��مت وظیفه ای که در دست 

دارد متمرکز کنند. 
من به عن��وان یک مربی برای 
دانش آموزان��م عم��ل ک��رده ام، 
اما با این حال همیش��ه توصیه 
می کنم که آنه��ا چندین مربی 
داشته باشند تا این گونه بتوانند 
طی��ف وس��یعی از درس ها را با 

هم ترکیب کنند.
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خسته کننده زندگی کنید
ی��ک واقعی��ت جال��ب اینکه 
بس��یاری از دانش آم��وزان برتر 
م��ن در مرک��ز ای��االت متحده 
زندگی می کنند. به همین دلیل 
است که من به همه دانشجویان 
جدیدم توصی��ه می کنم که در 
یک م��کان خس��ته کننده یا به 

عبارتی شلوغ زندگی کنند. 
در حقیق��ت مناط��ق مرکزی 
ش��هری در مقایس��ه با سواحل 

س��روصدا  ک��م  مناط��ق  و 
خسته کننده تر هستند. بسیاری 
نی��ز محی��ط  از دانش آم��وزان 
اطراف شان را کم نور می کنند تا 

بتوانند بهتر تمرکز کنند. 

5- آنچ�ه را ک�ه انج�ام 
می دهی�د دوس�ت داش�ته 

باشید 
ک��ه  درس های��ی  از  یک��ی 
آموخت��م این اس��ت ک��ه اگر 
ب��ه  کاری  در  می خواهی��د 
موفقیت دس��ت یابید، باید آن 
کار را دوس��ت داش��ته باشید 
یا بهتر اس��ت بگوییم عاش��ق 
آن بش��وید زیرا تنها در 
این صورت است که اگر 
خسته کننده شود، آن را 
به عنوان ی��ک کار جالب 
و ش��ادی آور احس��اس 
خواهید کرد که به ش��ما 
ان��رژی و انگی��زه ب��رای 
می دهد.  بیشتر  موفقیت 
بنابراین بخشی از کار را 
که بیش��تر دوست دارید 
پی��دا کنی��د و روی آن 

متمرکز شوید. 

6- بر هدف های کوچک و 
کوچک تر متمرکز شوید 

میلیون ه��ا  اینک��ه  ب��رای   
دالر س��رمایه را به ط��ور یکجا 
به دس��ت آوری��د برنامه ریزی 
نکنی��د زی��را تمرک��ز روی به 
دس��ت آوردن ی��ک میلی��ون 
دالر ب��ه ی��ک ب��اره ممک��ن 
نیس��ت. اه��داف کوتاه مدت و 
بلندم��دت خ��ود را مش��خص 
کنید و بر اه��داف کوتاه مدت 
خ��ود متمرکز ش��وید. در این 

صورت از پیشرفت سریع خود 
ش��گفت زده خواهید شد و به 
هدف بلند مدت خود نزدیک تر 

می شوید.
و  کوچ��ک  هدف ه��ای   
کوچک تر یک ش��عار مفید در 
رس��یدن به موفقیت است. در 
ابت��دا یادگیری باید یک هدف 
باش��د ن��ه راهی برای کس��ب 

درآمد بیشتر. 
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بپذیرید و آنها را در آغوش 

بگیرید
هرکسی در هر کاری مرتکب 
اش��تباه می ش��ود. دانشجویان 
میلیون��ر من، تلف��ات انفرادی 
زیادی را متحمل ش��ده اند، اما 
در بلند م��دت ب��ا وجود ضرر و 
زیان های وارد ش��ده ب��ه آنها، 
هنوز هم در سطح باال هستند. 
هنگام��ی ک��ه آنه��ا زیان های 
بزرگ��ی را تجرب��ه می کنن��د، 
ش��روع به بررس��ی دالیل آن 
می کنن��د بنابرای��ن، چگونگی 
جلوگیری از اشتباهات را بارها 

و بارها می فهمند. 

 افکار نهایی - شما 
می توانید این کار را انجام 

دهید
یک مربی ی��ا معلم می تواند 
تم��ام ابزارهای��ی را ک��ه برای 
تبدیل شدن به یک دانشجوی 
میلیونر الزم است به شما بدهد 
اما ش��ما نیز باید ش��خصیت و 
صفات و حتی سختکوش��ی را 
برای اس��تفاده از ابزار مناسب 

داشته باشید. 
entrepreneur :منبع
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5 راه برای حفظ انگیزه کار کردن
اگر ش��ما هم احس��اس می کنید بعد از گذش��ت 
مدتی انگیزه کافی برای س��ر کار رفتن ندارید، بهتر 
است تصمیمی جدی در رابطه با این موضوع بگیرید. 
همه ما زمانی که به تازگی در یک ش��رکت استخدام 
می ش��ویم، روزهای اول با ش��ور و ش��وق خاصی به 
مح��ل کار می روی��م، اما ممکن اس��ت بعد از مدتی 
انجام دادن کار روتین، مسئولیت های سنگین به ما 
فش��ار بیاورند و باعث ش��وند انگیزه مان را از دست 
بدهی��م. یا اینکه ببینیم این کار دقیقا همان چیزی 
نیست که انتظارش را داشتیم و نسبت به آن دلسرد 
شویم. اما اگر از آن دسته افرادی هستید که انگیزه 
زیادی برای کار خود داشته اند، مطمئن باشید که آن 
مقدار شور و اشتیاق به طور کامل در یک فرد از بین 
نمی رود و فقط کافی اس��ت کمی دید خود را عوض 
کنید و چشم اندازهای این موقعیت شغلی را دوباره 
در ذهن ت��ان زنده کنید. ما نیز در ادامه این مقاله به 
بررسی پنج راهی که به شما در انجام این کار کمک 

می کنند می پردازیم. 
1- یک موضوع جدید یاد بگیرید

منظ��ور از ی��اد گرفتن موضوع جدید این نیس��ت 
که وقت و ان��رژی خود را برای مهارت پیدا کردن در 
یک توانایی خ��اص بگذارید، بلکه منظور یاد گرفتن 
واقعیت ها و روش هایی اس��ت که کار ش��ما را تحت 
تأثیر قرار می دهند و نقاط ضعف تان را می پوش��انند. 
به عن��وان مثال یک راه جدی��د و کارآمد برای مرتب 
کردن ایمیل ها یاد بگیرید یا اینکه در مورد تاریخچه 
پیدایش تأمین  کنندگان شرکت خود تحقیق کنید. 
ای��ن مدل یادگیری میزان بهره وری ش��ما را افزایش 
می دهد و کمک می کند که ب��ه تصویر واضح تری از 
وظایف تان و شرکتی که برای آن کار می کنید دست 
پیدا کنید. این کار همچنین میزان بهره وری و تمرکز 

شما را بسیار باال می برد. 
2- به دیگران آموزش دهید

زمانی که ش��ما مطلبی را به یک��ی از همکاران تان 
آموزش می دهید، یعنی با شخصی همکاری می کنید 
که عالقه  و اش��تیاق زیادی به یاد گرفتن موضوعات 
جدید دارد. این عالقه و اشتیاق مسری است و شاید 
به شما نیز منتقل شود. همچنین دانستن اینکه یک 
نفر به راهنمایی شما احتیاج دارد، احساس مهم بودن 
را در ش��ما زنده می کند و به نوعی باعث می شود که 
به خودتان بابت داش��تن این اطالعات افتخار کنید و 
درنتیجه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید. زمانی که 
ش��خص کارآموز از شما س��وال می پرسد و اطالعات 
جمع می کند، ش��ما را تش��ویق می کن��د که نگرش 
جدیدی در مورد کار خود پیدا کنید و با دید دیگری 
به وظایف خود نگاه کنید. اگر خودتان آن ش��خصی 
هس��تید که در حال آموزش گرفتن است، اشتیاق و 
هیجان مربی ش��ما نیز می تواند همین احساس را در 

شما زنده کند.
3- استراحت کنید

گاهی اوقات مش��کل اصلی از دس��ت دادن انگیزه ، 
احساس خس��تگی و کمبود تفریح است، بنابراین از 
مرخصی خود اس��تفاده کنید و کم��ی به خودتان و 
مغزتان اس��تراحت دهید. دور ب��ودن از محیط کار و 
احساس دلتنگی که بعد از آن به شما دست می دهد، 
می تواند سبب باال رفتن انگیزه شود و شور و اشتیاق 

کار کردن را در شما زنده کند. 
4- در م�ورد تصمیم های ت�ان با هم�کاران و 

رئیس تان صحبت کنید
شاید شما فرد تصمیم گیرنده برای تمام رویدادهای 
شرکت نباشید، اما می توانید گفت وگوی دوستانه ای 
با سرپرس��ت و دیگر اعضای تیم خود داش��ته باشید 
و نظ��ر خودتان را در مورد تصمیم ها بیان کنید. قرار 
گرفتن در روند جریان کاری و کمک کردن به صورت 
داوطلبانه در بخش��ی از کارهایی که از وظایف ش��ما 
نیست، احس��اس مثبتی از حضور ش��ما به خودتان 
و دیگ��ران می دهد. بنابراین اگر هن��وز به مرحله ای 
نرس��یده اید که وظیف��ه انجام کاری به ط��ور تمام و 
کمال به ش��ما سپرده ش��ود، می توانید در مورد روند 
کاری ش��رکت تحقیق کنید و نظر خود را به صورت 
حرفه ای با همکاران تان در میان بگذارید و خودتان را 

در تصمیم های مهم شرکت وارد کنید. 
5- ارزش های خود را دوباره یادآوری کنید

مردم معموال به انجام دادن کارهایی عالقه دارند که 
با اصول مورد نظر آنها مانند صداقت همخوانی داشته 
باش��د. مشکل از جایی آغاز می شود که به مرور زمان 
تمرکز آنها روی این اصول کمتر می ش��ود و فقط به 
پیشرفت کردن در کار اهمیت می دهند. بنابراین کمی 
زمان بگذارید و اصول و ارزش های خود را در ذهن تان 
مرور کنید؛ سپس سعی کنید کارهایی را که با حفظ 
پایبندی به این اصول در محی��ط کار انجام داده اید، 
در ذهن تان مرور کنید تا انگیزه بیش��تری برای ادامه 

مسیر پیدا کنید. 
همه ما ممکن اس��ت روزی نس��بت ب��ه کار خود 
دلسرد شویم و به فکر استعفا دادن بیفتیم. در چنین 
شرایطی قبل از اینکه تصمیم عجوالنه بگیرید، بهتر 
اس��ت کارهای گفته شده در این مقاله را انجام دهید 
و یک بار دیگر ش��انس خودتان را امتحان کنید. اگر 
انگیزه و عالقه جدیدی نسبت به شغل تان پیدا کردید، 
با انرژی بیشتری به سوی پیشرفت کردن گام بردارید، 
اما اگر نتوانستید آن شور و اشتیاق قدیم را در خودتان 
زنده کنید، پس بهتر اس��ت تصمیم های جدی برای 

آینده شغلی خود بگیرید. 
inc منبع: زومیت به نقل از

مترجم: سارا کیومرثی

مترجم: امیرآل علی

تجارت در بازار سهام یکی 
از بهترین و سریع ترین راه ها 

برای کسب درآمد بیشتر است. 
البته در این کار ممکن است 
با خطراتی نیز روبه رو شوید. 
اما برای تجارت موفق در این 
عرصه لزوما نیاز به تجربه و 
مهارت چندین ساله نیست

کسب وکار خالق

ساخت و فروش جواهرات دستی- جواهرات به ریسمان کشیده شده اخیرا خیلی مد شده اند. مردم اغلب دوست دارند جواهرات دست ساز و 
تک را مورد استفاده قرار دهند. با بکارگیری مقداری ذوق و سلیقه و البته پیدا کردن یک بازار خوب و بکارگیری ابزارهای آنالین برای بازاریابی و 

فروش شما می توانید یک کسب و کار خالقانه را راه اندازی کنید. فروشگاه های محلی و نمایشگاه های مربوطه را نیز فراموش نکنید.
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دنیای فرش نام برند جدیدی در دنیای رنگارنگ فرش است که از دل 
ش��رکت پدیده کویر یزد بیرون آمده است. این شرکت تولیدی که 31 
سال سابقه فعالیت در تولید انواع فرش ماشینی را در کارنامه خود دارد 
این روزها در شرق تهران فروشگاه دنیای فرش را راه اندازی کرده است. 
بیلبوردهای دنیای فرش در اتوبان های شرق تهران برای ساکنان این 
مناطق خودنمایی می کند. بی تردید انتخاب مکان یکی از استراتژی های 
مه��م هر برند برای فعالیت اس��ت و با توجه به حض��ور دو برند معروف 
فرش در غرب و مرکز تهران حضور دنیای فرش در شرق تهران می تواند 

برای ساکنان شرق تهران خبر خوبی باشد. 
شرکت پدیده کویر یزد به منظور عرضه و فروش انواع محصوالت خود 
و س��ایر برند های معتبر و مطرح فرش ماش��ینی به راه اندازی نخستین 
فروش��گاه فرش با نام تاالر فرش بهار در ش��رق تهران اقدام کرد و پس 
از 31 س��ال فعالیت در حوزه بافت فرش و تولید ملی و کارآفرینی، این 
مجموعه به یکی از معتبرترین ش��رکت های تولید کننده فرش ماشینی 
و یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان فرش در ایران بدل ش��د. مجموعه 
دنیای ف��رش فضایی بالغ بر 2500مترمرب��ع دارد و دارای فضای بازی 

کودکان، کافی شاپ رایگان و سایر امکانات رفاهی است.
به انگیزه راه اندازی فروش��گاه دنیای فرش در شرق تهران با همراهی 
حام��د بلندین سرپرس��ت فروش س��ازمانی دنیای ف��رش گفت وگویی 
ب��ا عباس ش��یخ زاده مدیرعامل این ش��رکت انجام دادیم ک��ه در ادامه 

می خوانید:
چرا برای فروشگاه اسم دنیای فرش را انتخاب کردید؟ 

ما س��الیان س��ال در زمینه تولی��د فرش فعالیت می کنی��م. با دنیای 
رنگارنگ فرش آشنا هستیم، فرش دنیایی وسیع و زیباست و هرکس با 
آن درگیر باش��د، به واقع تجربه ای تازه کسب خواهد کرد. شاید زندگی 
و کار من با فرش س��بب شد تا در این سال ها دنیایی خیالی برای خود 
خل��ق کنم و ام��روز با راه ان��دازی این مجموعه به تخی��ل خود عینیت 

ببخشم. 
ع��اوه براین، عن��وان دنیای فرش به تنوع و تکث��ر محصوالت ما نیز 
اش��اره دارد. به طور مثال شما می توانید محصوالتی از برندهای مختلف 
را در این فروش��گاه ببینید و انتخاب کنید. به این ترتیب می توانیم هر 

سلیقه و نظری را در فروشگاه دنیای فرش پاسخگو باشیم. 
ایجاد چنین فروش�گاهی در تهران و در شرایط رقابتی موجود 

تا چه حدی دارای صرفه اقتصادی است؟ 
موفقیت در هر کس��ب و کاری نیاز به مقدمات و تمهیداتی دارد که تا 
زمانی فراه��م نبودن آنها موفقیت ممکن نیس��ت؛ عاوه براین چنانچه 
رقابتی در میان نباش��د انگیزه ای ب��رای فعالیت بهتر وجود ندارد. ضمنا 
باید توجه داش��ت در هرکاری دشواری هایی وجود دارد که ما می توانیم 
با مدیریت و اس��تفاده از تجربه 30ساله آن را برطرف کنیم. هیچ گاه در 
کس��ب و کار نباید از حضور رقیب ترس��ید، بلکه باید ب��ه رقیب به عنوان 

انگیزه ای برای موفقیت روزافزون نگاه کرد. 

 در بح��ث درب��اره هزینه ه��ا و صرفه اقتص��ادی فروش��گاه داری نیز 
بای��د بگوی��م راه ان��دازی چنین فروش��گاهی در این منطق��ه طبعا نیاز 
به س��رمایه گذاری زی��ادی دارد که ما برای تأمین مناب��ع مالی آن هم 

برنامه ریزی کردیم. 
پس در این صورت دیگر رقبا در تهران رقیب ش�ما محس�وب 

نمی شوند؟ 
کاما درست است. من شخصا آنها را همکار خود می دانم و نه رقیب. 
به ه��ر حال گروهی از آنها موجب تحوالت بس��یاری در عرصه تولید و 
فروش فرش ماش��ینی ش��ده اند. من به آنها احترام می گذارم. و مجددا 
تأکی��د می کنم تا زمانی که رقیب نباش��د انگیزه بزرگ��ی برای موفقیت 
وجود ندارد. رقبای ما رفقای ما هستند که سال ها در این زمینه زحمت 
کشیده اند و امروز به شکل های مختلف در حال خدمت به مردم هستند.  
نوآوری و خالقیت ش�ما در ایجاد یک هایپر تخصصی در شرق 

تهران چیست؟ 
 ن��وآوری ب��ا خاقیت ف��رق دارد. خاقی��ت یعنی به وج��ود آوردن 
پدی��ده ای جدید، درحالی که نوآوری داللت ب��رآوردن چیزی جدید در 
مرحله استفاده است. ما در کار خود نوآوری داریم که انتخاب جغرافیای 
فروش��گاه فرش در ش��رق تهران به عنوان یک اس��تراتژی مهم می تواند 
زمینه یک نوآوری باش��د یا ش��یوه ارائه تخفیف و خدمات به مشتریان 

با گروه بندی مختلف یک نوع نوآوری اس��ت که مش��تریان به زودی در 
جریان آن قرار خواهند کرد. 

درب�اره فرش ه�ا و نقش هایی که در فروش�گاه دنیای فرش به 
نمایش گذاشته شده توضیح بفرمایید؟ 

م��ا در اینجا بی��ش از 40 برند معتبر گرد هم آورده ایم تا مش��تریان 
بتوانن��د از میان کیفیت و تن��وع باال، کاالی مورد نظر خود را به راحتی 
انتخ��اب و خریداری کنند.  این مجموعه ش��امل فرش ه��ای اکلریک، 
ابریشمی، فرش های فانتزی، شنل و کلکسیونی از بهترین های کودک و 
نوجوان، فرش های دس��تباف قم، تبریز، اردکان کرمان و زیبا ترین تابلو 
فرش های بافته ش��ده توسط بافنده های باتجریه ایرانی با استثنایی ترین 
قیمت ه��ا که همه اینها ویژگی ش��اخص دنیای فرش نس��بت به دیگر 

مجموعه هاست. 
ویژگی ش�اخص فروش�گاه دنیای فرش در مقایس�ه با رقبای 

اصلی شما چیست؟ 
نخس��تین و مهم ترین عنصر رقابتی، جغرافیای محیط فعالیت ماست؛ 
عمده برندهای فروش��گاهی فرش در مرکز و غرب تهران هس��تند و ما 
ش��رق تهران را انتخاب کردیم تا نخس��تین باش��یم. با توجه به میزان 
جمعیت این منطقه برآورد ما این اس��ت که استقبال خوبی از فروشگاه 

دنیای فرش خواهد شد. 

 ع��اوه بر این، ما نیز به پیروی از تمام فروش��گاه های بزرگ در ابران 
و جه��ان از مزایای مش��ترک آنه��ا برخورداریم و در زمان مناس��ب از 

ویژگی های شاخص و برتری های خود رونمایی می کنیم. 
به نظر شما مجموعه فرش برلیان و سایز برندهای تولید فرش 
ماش�ینی در ایران تا چه حد پاس�خگوی س�لیقه مخاطبان خود 
است؟ چرا امروزه استقبال از فرش های خارجی زیاد شده است؟ 
تولی��دات ما و همکاران با س��لیقه ایرانی کاما مطابقت دارد. ش��اید 
بتوان گفت ایران بهترین تولید کننده فرش ماش��ینی جهان است، اما ما 
در ایجاد طرح های مدرن ضعف بسیاری داریم. این جاست که برندهای 
خارجی گوی رقابت را از ما ربوده اند و از این جهت مش��تریان ایرانی به 

سراغ آنها می روند. 
پس دلیل واردات گسترده فرش های ترکیه ای چیست؟ 

هی��چ مبنا و دلیلی ندارد. ما ایرانی ه��ا بهترین تولیده کننده فرش در 
جهان هستیم و طبعا هر ساله با نوآوری رتبه خوبی در میان کشورهای 
جهان به دس��ت می آوریم. فرش ما از نظ��ر کیفیت، تنوع رنگ، طرح و 
زیبایی در جهان کم نظیر اس��ت.  واردات فرش به ایران جز خروج ارز 
و ضرر به تولید کننده های ایرانی هیچ نفعی برای مردم و اقتصاد کش��ور 

ندارد. به عبارت کوتاه تر تنها ضرر اقتصادی است. 
پیشنهاد شما به خریداران، چه نوع فرشی است؟ 

 کلیه برندهای فرش ماش��ینی در ایران از کیفیت باالیی برخوردارند، 
ولی نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که مشتریان بتوانند از 

خدمات فروش بهتری بهره مند شوند. 
این خدمات شامل تنوع کاال، خدمات پس ازفروش، احترام به مشتری 
و رضایتمندی مشتری است. در مجموع باید بگویم همه برندهای فرش 

ایرانی ممتاز و خریدنی هستند. 
موفقیت های آتی فروشگاه دنیای فرش را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
م��ن به آنچه می کنم ب��اور دارم. »دنیای فرش« یکی از برندهای برتر 
ف��رش ایران خواهد بود و مردم از این فروش��گاه بزرگ فرش اس��تقبال 

خواهند کرد. 
ارزیابی شما از آینده صنعت فرش در ایران چیست؟ 

صنعت فرش در کش��ور ما آین��ده درخش��انی دارد و دلیل آن تبحر 
تولیدکنندگان فرش ایرانی در دنیاست. فرش جزءجدا نشدنی زندگی ما 
ایرانی هاست. ایرانی ها برای شروع زندگی بعد از داشتن سرپناه، به فرش 
فک��ر می کنند. ما روی فرش زندگی می کنیم، می خوابیم و کودکان مان 
حرکت را روی فرش می آموزند؛ مجموعا فرش نقش بسزایی در زندگی 

ایرانی ها دارد. 
و سخن پایانی. . . 

فرش ایرانی با زندگی ما گره خورده است. ما با فرش زندگی می کنیم 
و فرام��وش نکنیم که فرش ایران��ی یعنی خاقیت و نوآوری در طراحی 
و زیبای��ی. در ی��ک کام فرش ایرانی هنر ایرانی اس��ت و ما نیز در این 

دنیا با شما هستیم. 

گفت وگو با عباس شیخ زاده، مدیرعامل شرکت پدیده کویر یزد و صاحب برند دنیای فرش

تاروپود فرش در خون ماست
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اخبار

تبریز - مجید مس�لمی حکم آبادی- در نشس��ت اعضاء کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با فعاالن و اصحاب فرهنگ و هنر، سمن ها 
و مؤسس��ات فرهنگی، هنری، رسانه ای و قرآنی اس��تان آذربایجان شرقی، 
روس��ای انجمن های فرهنی هنری  و خانه مطبوعات به نمایندگی نظرات، 
مشکالت و پیشنهاد های حوزه خود را برای بازنگری مطرح کردند.  به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز، ابوالفضل علی محم��دی، رئیس انجمن ادبی تبریز و 
مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در این نشست اظهار داشت: 
عده ای هنوز فکر می کنند که بهترین اس��تادان در مراکز استان و مخصوصاً 
تهران هستند در حالی که اینگونه نیست. وی با اشاره به فعالیت های بنیاد 
 فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان که هشت ماه از ثبتی شدن و رسمی شدن آن
 می گذرد، گفت: یکسان نویس��ی کلمات ترکی آذربایجانی در بنیاد هنر و 
فرهنگ ش��روع شده و به مرحله پایانی نزدیک اس��ت. شاهرخ پناهی فرد، 
رئیس انجمن موسیقی استان نیز گفت: مدیریت موسیقی در جامعه کنونی 
و ایدئولوژیک به مراتب سخت تر از سایر جوامع می باشد زیرا بر اساس یک 
نگرش دینی، موس��یقی به واقع همانند یک شمشیر دو لبه است برخی از 
قطعات موس��یقی می تواند آدمی را به یک عروج معنوی رهنمون س��ازد و 
برخی دیگر ممکن است انسان را تا اسفل السافلین به قهقرا بکشاند. نماینده 
انجمن موس��یقی از کمیس��یون فرهنگی مجلس خواس��ت تا با تصویب و 
اختصاص ردیف بودجه ای برای حمایت از موس��یقی ارزشی و متعالی اقوام 
ای��ران زمین، هنرمندان را در پاس��داری از ارزش ها و میراث معنوی یاریگر 
باش��ند و مصوبه هیات وزیران در مس��اله اجراهای عمومی با نظارت فنی و 
محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نحوه تعامل با اداره نظارت بر اماکن 
عمومی را با تصویب، قانونی نمایند. در ادامه جلسه محمدحسن حسن زاده، 
نماینده سمن ها بیان کرد: ۶۵۰ سمن و تشکل مردم نهاد در استان فعالیت 
می کند.وی افزود: برای ش��ناختن ایده ها و تعامل با دیگر کش��ورها نیاز به 
سمن هاست که متاسفانه ۹۵ درصد تشکل های فعال به فراتر از منطقه و ملی 
فکر نمی کنند ولی ظرفیت وجود دارد و نیاز به یک حمایت قانون مدارانه دارد.

سعید جاللی، نماینده ناشران نیز در این جلسه حضور کمیسیون فرهنگی 
در استان را فرصتی دانست تا مطالبات فرهنگی را بشنوند،وی افزود: مدیریت 
کتاب در استان ما مثبت تلقی می شود. وی با اشاره به اینکه کتاب در سبد 
هزینه شهروندان روز به روز کم رنگ تر می شود، اظهار کرد: اگر کتاب پیشانی 
فرهنگ تلقی شود، پس  باید برای افزایش تقاضا نیز فکری اندیشیده شود. 
وی اذعان داش��ت: انتطارات اهل قلم به این اکتفا نش��ود که در زمان حیات 
بیمه شوند و در زمان فوت در قطعه هنرمندان دفن شوند؛ بلکه یک حضور 
جدی و عزت مدارانه در سیاست گذاری حوزه فرهنگ داشته باشند. نوعصری، 
نماینده سینماگران و فیلم سازان استان نیز به نقش موثر سینما در ایران که 
قدمت یک قرن دارد، اشاره کرد و گفت: سینمای ایران مورد توجه فستیوال ها 

و کش��ورهای پیشرفته اس��ت. وی به امکانات ناچیز و شرایط مادی محدود 
فیلم سازان استان اشاره کرد و گفت: سینما یک هنر پرهزینه و گران است 
و خیل عظیمی از سینماگران که توانایی دارند ولی سرمایه ای ندارند، هیچ 
سرمایه گذاری به آنها کمک نمی کند. محمدزاده، نماینده مؤسسات قرآنی 
به موازی کاری های دس��تگا ه ها در زمینه قرآن اش��اره کرد و افزود: در قرآن 
به مظلومیت قرآن اشاره شده است؛ از مجلس انتظار می رود با تصویب یک 
مصوبه وزارتخانه ای مخصوص قرآن در کشور ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه 
پنج سال طول می کشد که یک مجوز تأسیس قرآنی ایجاد شود، گفت: این 
موضوع یک فاجعه اس��ت که باعث دلسردی هم می شود. وی با ابراز تاسف 
از اینکه فقط پنج درصد بودجه ش��ورای عالی به استان ها تزریق می شود و 
مابقی به در خود ش��ورا می ماند،اظهار کرد: چرا باید برای نمایش��گاه قرآن 
تهران، ۵/۷ میلیارد تومان هزینه شود ولی برای سایر استان ها یک میلیون و 
٣۰۰ تومان اختصاص یابد. یونس نصیری رئیس انجمن خوشنویسی بسیج 
هنرمندان و رئیس انجمن خوشنویس��ان تبریز نیز گفت: نبود حمایت درد 
اصلی تمامی هنرمندان است که کمتر شاهد آن هستیم از جمله آن ها می 
توان به مساله بیمه هنرمندان اشاره کرد که همه تشکل ها درگیر این مساله 
هس��تیم. همچنین حمایت مالی برای تمامی انجمن ها از دیگر دغدغه ها 
است، اگر بخواهیم جشنواره های برگزار شده در پایتخت ها را با شهرستان ها 
مقایسه کنیم شاهد تفاوت هایی زیادی در میزان بودجه ها خواهیم بود. وی 
با اشاره به اینکه هنرمندان شهرستانی برای حضور در نمایشگاه های خارجی 
حمایت نمی ش��وند، گفت: تنها هنرمندان پایتخت به این نمایشگاه ها می 
روند که این تبعیض درس��ت نیست. اس��د فالح، رییس هیات مدیره خانه 
مطبوعات آذربایجان شرقی و نماینده مطبوعات استان با اشاره به اینکه رسانه، 
تعیین کننده هویت و فرهنگ یک جامعه است، گفت: نقش رسانه می تواند در 
ارتقای فرهنگ، صلح، اخالق و مفاهیم ملت ها موثر باشد. وی با بیان اینکه 
استان آذربایجان شرقی از دیرباز در جایگاه اولین هاست و طی ماه های آینده 
میزبان تبریز ۲۰۱۸ خواهد بود، بیان کرد: خانه مطبوعات استان آمادگی دارد 
در خصوص برگزاری و برنامه ریزی کنگره و یا همایش ملی "رسانه و صنعت 

گردش��گری" ایفای نقش کند. فالح تاکید کرد: استان آذربایجان شرقی به 
علت شرایط منطقه ای بستر و ظرفیت های خاصی در زمینه سرمایه گذاری 
دارد. وی با ارائه پیش��نهاد میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی رسانه  های 
کشورهای اسالمی در تبریز بمناسبت رویداد ملی تبریز ۲۰۱۸ اظهار داشت: 
این امر مس��تلزم هماهنگی مس��ؤوالن برای اجرای ایده ه��ای اثرگذار دارد. 
نماینده مطبوعات استان آذربایجان شرقی به ضرورت تصویب الیحه اصالح 
قانون مطبوعات فعلی اشاره کرد و افزود: قانون فعلی مطبوعات پاسخگوی 
اقتضائات روز نیست و نیاز به اصالح دارد. اسد فالح به بیمه اصحاب رسانه، 
اصالح طرح اش��تراک رایگان، توزیع عادالنه آگهی مربوط به دادگس��تری، 
کیفیت رس��انه ها و توجه به توانمندی و نه مدرک گرائی صرف برای صدور 
مجوز انتش��ار نشریات، تسریع در اجرای قانون نظام رسانه ای، واسپاری هر 
چه بیشتر امور به صنوف مطبوعاتی بویژه خانه مطبوعات، تقویت  و حمایت  
کافی از جایگاه و پایگاه خانه مطبوعات به عنوان رکن اصلی تش��کل های 
رسانه ای، حل مسائل مربوط به سامانه آگهی های دولتی، تخصیص بودجه 
و اعتبار الزم برای خانه مطبوعات در راستای رویداد ملی تبریز ۲۰۱۸، ابالغ 
دستور و حمایت از ایجاد مجتمع رسانه ای در تبریز بصورت پایلوت، توجه 
بیشتر به ارزیابی مطبوعات از منظر شاخص های کیفی و تخصیص اعتبارات 
یارانه ای به رس��انه های مجازی و برخی مس��ائل دیگر اش��اره کرد و گفت: 
خبرنگاران رکن اساسی هر رویدادی هستند که نیاز به توجه و حمایت دارند. 
رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی افزود: الزم است 
کلیه اقدامات مربوط به رویداد تبریز ۲۰۱۸ دارای پیوست فرهنگی و رسانه 
ای باشد. فالح از آمادگی خانه مطبوعات استان جهت تحقق این موضوع مهم 
خبر داد و اجرائی شدن آنرا متوجه تعامل و همکاری دستگاه های مربوطه و 
مسوول با این نهاد عالی رسانه ای عنوان کرد. خسرو پایاب نماینده هنرمندان 
در بیان مشکالت تئاتر اظهار کرد: سالنی که به نام هنرمندان در تبریز است 
ب��رای اجرای تئاتر باید هزینه اج��اره بدهد در حالی که در پایتخت اینگونه 
نیست. پایاب با اشاره به اینکه اخیراً هنرمندان تهرانی در تبریز گرد آمده اند، 
گفت: چرا تبعیض قائل می ش��وید؛ مگر هنرمندان شهرس��تان ها هنرمند 
نیس��تند. حسن علیزاده پروین، نماینده موسسات فرهنگی و هنری استان 
بیان کرد: اگر فرهنگ را مجموعه یکپارچه ای بدانیم، متوجه خواهیم ش��د 
که فرهنگ تاثیرپذیر است. علیزاده بیان کرد: جوهر توسعه فرهنگی، آزادی 
فرهنگ است. الزم به ذکر است اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر 
به تبریز در جلسه این کمیسیون با موسسات فرهنگی و هنری  حاضر شده و 
سپس در جلسه  شورای فرهنگ عمومی در بیت حجت االسالم و المسلمین 
دکتر آل هاشم حضور یافتند. بازدید از پروژه های ملی چون تاالر شهر، موزه 
هنرهای معاصر، مقبره الش��عرا و دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان از دیگر برنامه های این سفر بود.

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 
با اس��تقبال استاندار و تنی چند از مسئوالن دس��تگاه های اجرایی استان 
مرکزی وارد اراک مرکز این اس��تان شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش وجوانان استان مرکزی؛ وزیر ورزش و جوانان با هدف بازدید از اماکن 
نیمه تمام ورزش��ی در اس��تان و تامین اعتبار الزم برای تکمیل طرح های 
ورزشی به استان مرکزی سفر کرده است.  دیدار با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اراک، حضور در شورای اداری استان، نشست با سمن ها، ورزشکاران 
و روسای هیات های ورزشی و بازدید از طرح های ورزشی نیمه تمام مرکز 
اس��تان از مهمترین برنامه های وزیر ورزش و جوانان در س��فر یک روزه به 
استان مرکزی بود.  وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود از مجتمع ورزشی ۱۵ 
هزار نفری امام خمینی)ره( اراک بازدید نمودند بیش از یکصد هزار ورزشکار 
در نقاط مختلف استان مرکزی به صورت سازماندهی شده زیر نظر 4۷ هیات 
ورزشی فعالیت می کنند مسعود سلطانی فر در نشست شورای اداری استان 
مرکزی اظهار داشت: به همه دهیاران زحمتکش تبریک و تهنیت می گویم 
و امیدوارم به عنوان مدیران زحمت کش که نخستین سنگر و خاکریز اجرایی 
نظام را در ارتباط با مردم مدیریت کرده و درحال خدمت هس��تند ، قدردان 
جایگاه خود باش��ند. سلطانی فر تصریح کرد:  حدود اسفند ۹۲ بود که رهبر 

معظم انقالب با تبیین مبانی اقتصاد مقاومتی نسخه بسیار کارسازی برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور و برون رفتن از مشکالت و استفاده از همه ظرفیت ها 
تبیین فرمودند که دستور کار دولت در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در کشور شد. وی خاطرنشان کرد: این نسخه پیشنهادی، نسخه تأکیدی و 
نسخه اقتصاد مقاومتی بندهای مختلفی داشت ولی اگر بخواهیم شاه بیت آن 
را بگوییم در دو جمله این اس��ت که بتوانیم از همه ظرفیت های اقتصادی 
کشور برای مقابله با تهاجمات داخلی و خارجی، نوسانات داخلی و خارجی 
و مش��کالت داخل��ی و خارجی اقتصادی کش��ور اس��تفاده کنیم و ضریب 

بهره وری خود از منابع مختلف را باال ببریم. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری 
راهکارهایی هم تبیین فرمودند ک��ه کم و بیش در جریان اجرای طرح ها و 
برنامه ها که از سوی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور و هم ستاد اقتصاد مقاومتی استان ها به ریاست استانداران قرار 
دارید که این اس��تان هم از اس��تان های فعال در این حوزه بوده است. وزیر 
ورزش و جوانان خاطرنش��ان کرد: بر کسی پوشیده نیست که در تمام ابعاد 
مختلف اقتصاد مقاومتی ظرفیت باالیی داریم، یکی از مش��کالت عمده این 
بود که در ایام تحریم های قدرت های بزرگ امکان اس��تفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی ها کمتر وجود داشت. وی افزود: در بدو ورود به سالن، نمایشگاهی 
وجود داشت که دستاوردها و محصوالت روستایی به نمایش گذاشته شده 
بود، که قطعاً اگر به روستاها توجه کنیم شرایط روستاها بسیار بهتر خواهد 
بود و اگر شرایط و امنیت فراهم شود و این اراده ها باشد همان طور که همه 
می خواهیم اتفاقات خوبی در بخش اقتصاد به وقوع خواهد پیوست. سلطانی فر 
ادامه داد: با این ظرفیت ها و توانمندی های موجود خواهیم توانست مشکالت 
را در چندسال آینده حل و فصل کنیم، این امر تحقق پیدا نمی کند مگر آنکه 
همدلی و هماهنگی بین مردم و مسئولین در قوای مختلف تحقق 

پیدا کند و این روابط و همدلی تحکیم شده و پایدار باقی بماند.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- در جشنواره عمران سالمت که ۲۰ تیرماه 
در تهران و با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برگزار شد از دکتر علی اکبر 
حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اهدای لوحی قدردانی شد. 
به گزارش پایگاه اطالعی رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این لوح وزیر 
بهداشت از اجرای پروژه های عمرانی طرح تحول نظام سالمت قدردانی کرده 
است. دکتر عباس کامیابی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حاشیه 
این جشنواره و در یادداشتی آورده است: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شروع 
دولت تدبیر و امید به رغم مطرح بودن اس��می در میان دانشگاه های تیپ ۱، 
به لحاظ زیر ساخت ها قابل قیاس با دانشگاه های همتراز و یا حتی برخی از 
دانش��گاه های تیپ ۲ نبود و محروم تر بوده است.  زیر ساخت هایی همچون 
منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی در پایین ترین حد ممکن و جایگاه 

دانشگاه در نظام ارزش گذاری استان و کشور در وضعیت مطلوبی قرار  نداشت.  
طبیعی است رسیدن به کیفیت مطلوب یا در خور توجه نیازمند برنامه ریزی 

و تحول در مدیریت را طلب می کرد که خوشبختانه در این دوره محقق شد. 
تعداد پروژه های عمرانی در قیاس با دوره های قبلی بی نظیر بوده که همراه 
توسعه تشکیالتی در ردیف های سازمانی و همچنین افزایش بودجه با شیب 
بسیاری محقق شد و دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از دانشگاه های 
سرآمد در کشور مطرح و بارها مورد تجلیل قرار گرفت.  بسیاری از پروژه های 
عمرانی با خلق منابع و بهینه سازی سرمایه های غیر منقول و جذب خیرین 
و سود سرمایه های بانکی و بدون استفاده از بودجه های مربوط به حق الزحمه 
های منابع انسانی و تسهیالت رفاهی صورت گرفت که در برخی از موارد نیز با 
افزایش امالک دانشگاه و رشد بسیار در زیربناهای تحت تملک دانشگاه افزایش 
بی نظیری در سرمایه های دانشگاه محقق شد که نتایج این توسعه در 

سال های بعد ملموس خواهد شد.  

اه�واز- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان و تعدادی از معاونان در سفر یک روزه از امور بهره برداری ناحیه 
مارون بازدید و در جریان فعالیت های این ناحیه قرار گرفتند . محمود دشت 
بزرگ در این سفر از پست های برق ایذه ۱ ، موقت میانگران و باغملک، در 
امور بهره برداری ناحیه مارون بازدید و درجریان مشکالت پست ها و خطوط 
ب��رق این ناحیه قرار گرفت و دس��تورهای الزم را جهت پایداری برق در این 
 ناحیه برای تابس��تان ۹۶ صادر کرد . در این بازدید رضا محمدیان مدیر امور 
بهره ب��رداری ناحیه مارون گزارش��ی از مهمترین اقدام های انجام ش��ده و 

مش��کالت ناحیه ارایه داد.  وی در ادامه، پس از این بازدیدها در نشس��ت با 
فرماندار ایذه ضم��ن قدردانی از فرمانداری در پیگیری زمین های مورد نیاز 
جهت احداث پس��ت برق در منطقه جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای 
مشترکان اظهار داشت: وضعیت کنونی و پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع در 
این منطقه مطلوب است که با احدث پست ۱٣۲ کیلوولت میانگران پایداری 
برق در شهرس��تان و حومه افزایش می یاب��د و موجب رونق صنایع و دیگر 
فعالیت ها در این منطقه می گردد. در این جلسه محسن بیرانوند فرماندار ایذه 
از فعالیت های برق منطقه ای خوزستان در ایذه تقدیر کرد و اعالم آمادگی کرد 

که برای احداث پروژه های برق آمادگی کامل وجود دارد تا موانع احتمالی در 
تصرف زمین ها و موانع دیگر برداش��ته شود. همچنین در این جلسه، زمین 
م��ورد نیاز برای احداث پس��ت دائم ۱٣۲ کیلوولت میانگران توس��ط نجاتی 
پورمالک زمین با صرف نظر کردن از قیمت واقعی، آن را به نرخ اندک و با نیت 
انجام امورخیر برای شهرستان ایذه در اختیار برق منطقه ای خوزستان قرار 
 داد. گفتنی اس��ت در این سفریک روزه معاون طرح های توسعه برق، معاون 
برنام��ه ریزی و تحقیقات، معاون بهره برداری، مدیریت بهره برداری انتقال و 

مجری پست های ۱٣۲ کیلوولت شرکت، مدیرعامل را همراهی می کردند.

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت ش��هرکهاي 
صنعتي قزوین گفت: سرگئي بوردیلیاک "سفیر اوکراین" با هیات همراه به 
 منظور آشنایی با توانمندی های صنعتی استان و زمینه سازي براي جذب 
س��رمایه گذاري خارجي از شهرک صنعتي کاسپین، نمایشگاه محصوالت 
تولیدي و چند واحد تولیدي بازدید کردند. به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان قزوین ،حمیدرضا خانپور " در حاشیه بازدید سفیر 
اوکراین از شهرک صنعتي کاسپین اظهار داشت : حضور هیئت هاي تجاري 
و مقامات کشورهاي خارجي در راستاي حمایت و جذب سرمایه گذاري در 
شهرکها و نواحي صنعتي با هدف شناسایي زیرساختها و پتانسیلهاي استان 
ب��راي حضور در بازار ایران و مبادالت تج��اري جهت صادرات کاالي ایراني 
صورت مي گیرد به طوریکه در طول هفته جاري پنج هیات تجاري سرمایه 

گذاري از کشورهاي روسیه، آلمان ، ارمنستان ، کره جنوبي و ترکیه جهت 
س��رمایه گذاري در شهرکهاي صنعتي استان حضور یافتند. وي با اشاره به 
برگزاري نمایش��گاه توانمندیهاي تولیدي جمهوري اسالمي ایران در شهر 

کیف اوکراین تصریح کرد: با توجه به برگزاري نمایشگاه اوکراین در شهریوماه 
سالجاري و حضور واحدهاي تولیدي از استان در این نمایشگاه  و تاکید دکتر 
همتي استاندار قزوین و درخواست سفیر اوکراین  این بازدید جهت شناسایي 
توانمندیهاي واحدهاي تولیدي جهت حضور در این نمایشگاه  صورت گرفت. 
سفیر اوکراین و هیات همراه با حضور در شهرک صنعتي کاسپین از دو واحد 
تولیدي صادراتي، توسعه بازار راسن که در  زمینه فرآوري و بسته بندي انواع 
میوه خشک ، کشمش و خرما فعالیت کرده و ۹۰درصد از تولیدات خود را 
به خارج از کشور صادر مي نماید و مجتمع صنایع چوب، فلز و الکترونیک 
"ایران چوب"؛ تولید کننده میز، کابین��ت، و انواع محصوالت چوبي بازدید 
کردند که س��فیر اوکراین عالقه مندي خود را جهت همکاري در خصوص 

صادرات محصوالت این دو واحد تولیدي به کشور اوکراین نشان داد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- کارگاه عفاف و حجاب با حضور 
جمعی از کارکنان ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان  و کارشناس 
این حوزه در این ش��رکت برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب روس��تایی هرمزگان، مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان در این باره گفت: در این کارگاه که با حضور خانم 
معظمی گودرزی کارشناس این حوزه برگزار شد به نقش موثر عفاف و حجاب 
در سالمت زندگی روزمره افراد همچنین تاثیرات معنوی آن در خانواده اشاره 

و تاکید شد. مجید مراداحمدی عنوان کرد: مباحثی پیرامون انس دینی،عادت 
دینی، معرفت دینی، شاکله دینی و خود جوشی مطرح و کارشناس مربوطه 
در این زمینه توضیحات الزم را بیان کرد. وی افزود: گس��ترش اس��تفاده از 
ابزارهایی مانند فضای مجازی برخی مشکالت را برای جوانان به وجود آورده 
و یکی از بزرگترین ضعف ها عدم برنامه صحیح در زمینه عفاف و حجاب در 
این فضای پر کاربر است. این مسئول تصریح کرد: بی ححابی تاثیر زیادی بر 
سالمت روحی جامعه دارد، هدف نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب و امر 

به معروف و نهی از منکر است تا وظیفه دینی و انقالبی خود را به درستی انجام 
دهیم. مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان 
بیان کرد: یکی از نکات برجسته دین راجع به عفاف و حجاب و حفظ ناموس 
است، اگر در کالم معصومین جستجو کنیم موضوع  توجه عفاف و حجاب را 
پر رنگ می بینیم. مراداحمدی گفت: باید دختران و پسران بیش از اینها به 
این مسئله مهم توجه کرده و آن را رعایت کنند، چراکه بی حجابی مشکالت 

اجتماعی بسیاری  به دنبال دارد. 

در حضور رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعالم شد

طرح پیشنهاد میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی رسانه  های کشورهای اسالمی در تبریز
رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی: پیوست فرهنگی و رسانه ای برای رویداد ملی تبریز 2018 تهیه و اجرا شود

سفر وزیر ورزش و جوانان به اراک مرکز استان مرکزی 

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت

تجلیل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جشنواره عمران سالمت

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه  ای خوزستان از امور بهره برداری ناحیه مارون 

بازدید سفیر اوکراین از شهرک صنعتي کاسپین

کارگاه عفاف و حجاب در شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان برگزار شد

بازدید مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور از محورهای مواصالتی خوزستان
اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در سفری سه روزه به استان خوزستان از محورهای مواصالتی 
استان بازدید کرد. منوچهر رحمانی، مدیرکل، در تشریح برنامه های سفره سه روزه علی اکبر حاج محمدی مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور 
در امور زیربنایی و عمرانی به استان خوزستان گفت: در این سفر راههای ارتباطی ۱۲ شهر استان از طریق سفر زمینی و هوایی مورد بازدید قرار 
گرفته و در محل پروژه ها برای تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه تصمیم گیری شد. رحمانی با اشاره به بازدید از محور تردد زوار اربعین حسینی 
گفت: محور ۱۱۰ کیلومتری اهواز تا چزابه که از شهرهای حمیدیه، سوسنگرد ، هویزه و بستان می گذرد را بازدید کرده واز روند اجرایی پروژه ها و 
مشکالت اعتباری گزارشی ارائه شد.  مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین به بازدید از مسیر ارتباطی استان های خوزستان و فارس اشاره 
کرد و اظهار داشت: بررسی و بازدید از پروژه های محور اهواز- رامهرمز- بهبهان به سمت استان فارس نیز یکی از برنامه های سفر بود که مشکالت 
و گره های اعتباری در قالب بسته ای پیشنهادی ارائه شد. وی افزود: در رابطه با تخصیص اعتبار بیشتر به محورهای مواصالتی استان و نقش آن 
در توسعه اقتصادی کشور نیز بحث و گفتگو شد. رحمانی ادامه داد: محور اهواز، هفتگل، باغملک، ایذه، دهدز به سمت استان چهار محال بختیاری 
نیز از طریق بالگرد مورد بازدید قرار گرفته و حجم تردد و مشکالت عبور ومرور و عملیات های راهسازی نیز مشاهده شد. وی اظهار کرد:مشاور 
عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه این سفر از پروژه جاده چهارخطه خروجی هفتگل و روند احداث پل سه بلوطک ایذه بازدید کرده و 

از نزدیک با مشکالت اجرای این پروژه ها آشنا شد. 

تکمیل بهسازي محور آزادشهر – خوش ییالق در انتظار همکاري و مساعدت کشاورزان منطقه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت  اداره کل راه  و شهرس��ازي استان گلستان بیان داشت : همکاري و مساعدت  کشاورزان حریم 
محور آزادشهر – خوش ییالق در سرعت بخشیدن تکمیل پروژه و بهربرداري از ان بسیار اهمیت دارد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و 
شهرسازي استان گلستان : مهندس" حسین محبوبي" در گفتگو با پایگاه خبري این اداره کل گفت :پروژه بهسازي محور آزادشهر – خوش ییالق 
یکي از طرح هاي اقتصاد مقاومتي استان و بعنوان کریدورمهم اقتصادي شمال به جنوب کشور عالوه بر راه ارتباطي استان گلستان به استانهاي مرکزي 
و جنوبي کشور ،بعنوان راه ترانزیت به مرز پل و کشورهاي اسیاي میانه نقش بسیار مهمي را در توسعه اقتصادي استان دارد .این مقام مسئول طول 
پروژه فوق در استان گلستان  را ۵۹ کیلومتر ذکر نمود وادامه داد ادامه پروژه بهسازي محور آزادشهر –خوش ییالق از اواسط سال ۹4 اغاز گردیده 
است و تاکنون حدود 4۰ میلیارد تومان تخصیص و  ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است و در ادامه جهت چهار بانده کردن محور در استان 
گلستان نیاز به ٣۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان عملیات اجرا شده در این پروژه رادر دو مرحله 
زماني بیان وافزود: تعریض و چهار بانده نمودن آزادشهر-نوده بطول ۵/۵ کیلومتر  ، کوه بري و ترانشه برداري جهت افزایش دید رانندگان خصوصا در 
سر پیچ ها ، اصالح مسیر و قوس ها در دو نقطه در سالهاي ماضي و در مرحله جدید از تعریض و ساخت آبرو ،ساخت دیوار حائل بتني مسلح ،ترانشه 

برداري ،خاکبرداري و خاکریزي و بتن ریزي و اسفالت در سال گذشته و جاري  خبر داد.

توقیف یک دستگاه حفاری و پلمب یک حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کردکوی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره منابع آب شهرس��تان کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان از توقیف یک دستگاه حفاری غیر 
مجاز در شهرستان کردکوی خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن درویشی با اعالم این خبر افزود: به 
دنبال گزارش های دریافت شده مبنی بر حفر یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای یساقی پس از حضور در محل به همراه مامورین نیروی انتظامی 
و کارشناسان این اداره دستگاه حفاری تراکتوری غیر مجاز توقیف و به انبار شرکت آب منطقه ای انتقال یافت.مهندس درویشی خاطر نشان کرد: 
در این روزها با توجه به افت ش��دید منابع آب زیرزمینی انگیزه برای حفاری غیر مجاز افزایش یافته که این امر تالش تمامی گروه های گش��ت و 
بازرسی را در پی داشته است، به طوری که شاهد کاهش حفر چاه های غیر مجاز هستیم.وی از کلیه بهره برداران آب زیرزمینی در سطح شهرستان 

خواست تا در حفاظت از منابع ارزشمند آب زیرزمینی با خودداری از اضافه برداشت و حفر چاه های غیر مجاز به یاری خادمان صنعت آب بیایند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تنکابن خبر داد 
ایمن سازی و بازگشایی محور سه هزار شهرستان تنکابن

س�اری - دهقان - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تنکابن از اجرای عملیات ایمن سازی 
در قالب رفع آب بردگی ناشی از سیالب در محور سه هزار )محدوده روستای هلوان ( خبر داد. به گزارش 
خبرنگار مازندران تورج فتحی با بیان این موضوع افزود: یکي از اهداف مهم و اجرایي این اداره در س��طح 
محورهاي ارتباطي شهرستان ایمن سازي و افزایش ضریب ایمني محورها است. وي در ادامه تصریح کرد : 
نفوذ آب به الیه هاي زیرین راه و آب شستگي الیه هاي پایین دست باعث حرکت زمین و رانشی بطول ۲۵ 
متر ، ارتفاع ۷ متر در سطح محور مذکور گردید که این مهم عالوه بر اینکه خسارتهاي فراواني به جسم راه 
وارد نمود ، باعث انسداد محور روستایي منطقه با شهر تنکابن گردید. فتحی اظهار داشت : پس از وقوع این حادثه نیروهاي راهداري 
با بسیج تمامي امکانات و ماشین آالت راهداري در محل اعزام شده تا در اسرع وقت نسبت به بازگشایي مسیر اقدام نمودند. گفتني 
است محور "سه هزار "به دلیل موقعیت و شرایط جاذبه هاي گردشگري و منابع طبیعي یکي از پرترافیک ترین محورهاي شهرستان 

تنکابن محسوب مي شود.

 نشست مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان 
با رئیس اتحادیه شرکتهاي تعاوني سواري کرایه بین شهري کشور

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- نشست مدیران شرکتهاي حمل ونقل سواري کرایه استان و رئیس شرکتهاي تعاوني سواري کرایه بین 
شهري کشوري رحمت اله حاجي محمد علي با حضور باقرجوان مدیرکل  درسالن جلسات اداره کل  برگزار گردید .رئیس اداره مسافر دراین جلسه 
اظهار داشت استان هرمزگان ازنظر وسعت هشتمین استان پهناور کشور بطول ۹۰۰ کیلومتر که داراي ویژگي هاي زیادي ازقبیل وجود جزائر قشم 
، کیش ، هرمز و ابوموسي و... جاذبه گردشگري جنگل حرا ، کوه گنو وآبشارهاي پلکاني ،آبشار تزرج ،معبد هندوها هرساله شاهد جذب میلیونها 
هموطنان عزیز میباشد . او گفت که ۶۶ درصد ازکل سفرهاي استاني با وسائط نقلیه سواري کرایه صورت مي پذیرد . کامراني گفت : ۸۵ درصد 
سفرهاي درون استاني توسط ناوگان سواري کرایه استان باتوجه به عالقه وتمایل مسافر جهت استفاده از این ناوگان صورت مي پذیرد . صابر صلغي 
گفت این انجمن باهدف حمایت وپشتوانه شرکتها درسال ۱٣۸۵ تاسیس شده وبا تالش بي وقفه همه عزیزان شاغل دراین انجمن درسال ۹۵ موفق 
گردیده مقام اول صنف سواري کرایه  در کشور درراستاي جذب ۲۰ دستگاه ون  را ازآن خود کند .  تنها معضل مهمي که گریبانگیر این بخش شده 
متاسفانه وجود ناوگانهاي سواري کرایه شخصي میباشد که همین امر باعث کم شدن درآمد شرکتهاي سواري کرایه درسراسر استان وشهرستانها 
گردیده وهمچنین اهمیت ندادن وجدي نگرفتن کارت سالمت  راننده با بازي با جان مسافرین عزیز است که باید جهت جلوگیري از تلفات جاده اي 
این امر مهم توسط شرکتهاي خصوصي بطور جد ومستمر پیگیري ودر دستور کار قرار گیرد زیرا بیشترین استفاده کنندگان یا به نوعي مسافرین این 
بخش انسانهایي هستند که جهت رسیدن به مقصد عجله دارند . رئیس شرکتهاي تعاوني سواري کرایه بین شهري کشور  گفت : من با راي مردم 
انتخاب شده ام وهم اکنون ۲۰ سال است که بعنوان مدیرعامل اتحادیه مدیریت میکنم و وظیفه خود میدانم بخشنامه ها ودستورالعمل هاي اجرایي 
مربوطه با نظرمسئولین مرتبط  سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور اجرایي شوند و براي این صنف حدود ۵۰ دستگاه سمند با تسهیالت 
مناسب جهت توسعه ونوسازي ناوگان با برنامه ریزي درخواست می کنم . وي گفت: آمار نشان میدهد سواري کرایه کل کشور درسال ۷۹ ، 4۷۰۰ 

دستگاه بوده که هم اکنون به 4۶ هزار دستگاه رسیده است .

مدیرکل بهزیستی مازندران مطرح کرد
تجهیز شهرهای باالی 50 هزار نفر جمعیت مازندران به اورژانس اجتماعی

ساری - جویباری -  مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: همه شهرهای دارای جمعیت باالی ۵۰ هزار نفری استان 
به اورژانس اجتماعی مجهز می ش��ود. به گزارش خبرنگار مازندران، سعید آرام، به مناسبت هفته بهزیستی در جمع 
خبرنگاران، آرام با اعالم اینکه بیش از ۱4۰ اورژانس اجتماعی در شهرستان های مختلف کشور، به صورت متمرکز در 
این هفته، افتتاح می شود، افزود: در استان مازندران نیز ۶ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان های میاندورود، جویبار، 
سوادکوه، فریدونکنار، نور و عباس آباد افتتاح خواهد شد که با افتتاح این ۶ مرکز، مراکز اورژانس اجتماعی فعال استان به 
۱۸ مرکز خواهد رسید و همه شهرستان های با جمعیت باالی ۵۰ هزارنفر اورژانس اجتماعی خواهند داشت. مدیرکل 
بهزیستی مازندران با بیان اینکه سازمان بهزیستی با سه رویکرد عمده پیگیر برنامه های خود بوده است، این سه رویکرد را پیشگیری از معلولیت ها 
و آسیب های اجتماعی، بهره گیری از خیر جمعی و استانداردسازی خدمات برشمرد و افزود: غربالگری ژنتیک، بینایی، شنوایی، گسترش اورژانس 
اجتماعی از جئله اقدامات سازمان در راستای پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی بوده است. وی یکی از اهداف افقالب اسالمی را برقراری 
عدالت فراگیر عنوان کرد و گفت: با اقداماتی که در دولت تدبیر و امید رخ داد، هم بحث عدالت و هم توجه به حوزه اجتماعی به صورت خاص، مورد 
توجه قرار گرفته و نتیجه این توجه، آن بود که بسیاری از اقشار آسیب پذیر به برنامه های صورت گرفته در این دولت رأی مجدد دارند. آرام از اقدامات 
ویژه انجام شده در این دولت را بحث مشاوره ژنتیک برشمرد و افزود: در حال حاضر ۲۵ تا ٣۰ هزار کودک در کشور به علت بیماری های ژنتیکی با 
معلولیت متولد می شوند که آمار زیادی است و اگر اقدامی صورت نگیرد هرساله این تعداد به جامعه معلولین ما اضافه خواهد شد، به همین خاطر 
برنامه ای تدوین و در اختیار مجلس برای تدوین برنامه ششم قرار داده شد و آن اجباری کردن غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج بوده که با همراهی 

نمایندگان مجلس، به عنوان یکی از برنامه های اصلی در برنامه ششم مصوب شد. 

برگزاری گردهمایی بزرگ خواهران فعال فرهنگی کانون های مساجد استان درشاهرود 
شاهرود- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود از برگزاری گرد همایی بزرگ فعالین فرهنگي 
خواهر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان در شهرستان شاهرود خبر داد. شعبانعلی آشوری از برگزاری گرد همایی بزرگ فعالین 
فرهنگي خواهر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان در شهرستان شاهرود خبر داد. وی گفت:این گردهمایی از سوی دبیرخانه کانونهای 
فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود از تاریخ۲۲ الی ۲٣بمدت دو روزبا برنامه های متنوعی که در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت برگزار  خواهد شد.   سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان ش��اهرود تصریح کرد: سخنرانی،برگزاری کارگاه های 
آموزشی،برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانونهای استان سمنان از مهمترین برنامه های این گردهمایی ۲ روزه است. آشوری همچنین افزود:سفر به 

روستای ابر همراه با طبیعت گردی و بازدید از آبشار جنگل ابر و دیدن فیلم در سینما فرهنگ شاهرود از برنامه های دیگر این همایش خواهد بود.

دوره آموزشی هوش هیجانی برای کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
رشت- مهناز نوبری- دوره آموزشی هوش هیجانی برای کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن برگزار شد. دوره آموزشی هوش هیجانی به مدت ۱۶ ساعت و توسط یکی از اساتید و عضو هیات 
علمی دانشگاه گیالن تدریس شد. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد روابط فردی و اجتماعی درون سازمانی است، 
بیان کیفیت و درک احساس��ات فرد، توانایی اداری مطلوب خلق و خوی و اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله 
مواردی اس��ت که در این کالس آموزشی تدریس شد. همچنین شناخت و سازگاری افراد، کنترل استرس و 

شناخت مهارت های درون فردی و میان فردی از دیگر سرفصلهای این کالس آموزشی بود. 

جمع آوری نخاله های سطح شهردر مالرد
مالرد-  مژگان علیقارداشی - به همت واحد امانی شهرداری مالرد نخاله و خاک های سطح شهر جمع آوری شده است .  در راستای نظافت 
خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و با همکاری واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری مالرد با 
یک دستگاه لودر و بابکت و کامیون ده چرخ  ،نخاله های شهرک شهید چمران ، اطراف مسجد امام رضا مالرد پشت دانشگاه وحاشیه محور نیایش 

تا شهرک جعفریه ) تقاطع خیابان حافظ ( را جمع آوری کرده و به محل دیگری انتقال دادند .  



مشکالت بخش جدانش��دنی هر کسب و کاری هستند. در 
این مقاله با چهار راه حل برای مقابله با آنها آشنا می شویم. 

کارا گلدین، مش��اور کس��ب و کار، در مقاله خود برای حل 
مشکالت مشاغل راه هایی ارائه داده است که در ادامه به آنها 

می پردازیم. 
پیش بردن کس��ب و کار همانند یک کالس مدیریت حل 
مش��کالت است. من با حدود 30س��ال تجربه کاری متوجه 
ش��دم که دو مش��خصه اساسی در هر مش��کلی وجود دارد؛ 
مش��خصه احساسی و مادی. بس��یار مهم است که هر دوی 
این مشخصه ها را بسنجید. در ادامه با چهار مرحله  برای حل 

مشکالت از دید من آشنا می شوید.
 

مرحله اول: آن را به چند بخش تقسیم کنید
قبل از هر چیزی، مس��ائل جزئی را کنار بگذارید و مشکل 
را به بخش های کوچک تقس��یم کنید تا متوجه ش��وید که 
برای حل مشکل، به ترتیب چه کارهایی باید صورت بگیرد. 

چه چیزی از ش��ما خواسته ش��ده است؟ چه چیزی شریک 
ش��ما را خوش��حال و راضی می کند؟ چه چیزی قابل ارائه و 

انجام است؟   

مرحله دوم: نگاهی به عقب بیندازید
در کس��ب و کار، مشکالت به طور مداوم تکرار می شوند. این 
موضوع را مورد توجه قرار دهید که مشکلی که در این هفته 
با آن دست و پنجه نرم می کنید، چگونه می تواند شبیه مانعی 
باشد که در گذشته با آن روبه رو شده بودید. من همیشه سعی 
می کنم تجربه ای مش��ابه و نحوه حل کردن آن مشکل را به 
خاطر بیاورم و اغلب اوقات می توانم به سادگی با کمک گرفتن 

از این مرحله رد پای مشکالت را پیدا و آنها را حل کنم. 

مرحله سوم: کارها را تیمی انجام دهید
کس��ب و کار ب��ا ارتباطات گره خورده اس��ت و بس��یاری از 
مشکالت کس��ب و کار مربوط به انسان ها هس��تند. می توانید 

اعضای تی��م خ��ود را فرابخوانید و ببینید کس��ی که به طور 
مستقیم با شرکا یا مشتریان شما در ارتباط است، می تواند به 
شما کمکی بکند یا خیر. اگر در گروه تان شخصی با موقعیتی 
مش��ابه در گذشته مواجه شده  اس��ت، از وی کمک بخواهید. 
اغلب نگاه به مش��کل از دیدگاهی دیگر ی��ا دید فردی دیگر، 

می تواند راهگشا باشد. 

مرحله چهارم: به خودتان آسان بگیرید
حل کردن مش��کالت می تواند پر اس��ترس باشد، اما نکته 
مثبت این اس��ت که اکثر مشکالت قابل حل هستند و حل 
خواهند شد! به خودتان آسان بگیرید. اگر استرس و اضطراب 
باعث شد نتوانید بهترین عملکرد خودتان را نشان دهید، یک 
گام به عقب بروید و به خودتان یادآوری کنید که شما باهوش 
هس��تید و از پس ای��ن کار بر  می آیید. کلید موفقیت، تمرکز 
است؛ دست از کار نکشید و سعی کنید تمرکزتان را بر حل 

کردن مشکل بگذارید. 

4 مرحله برای حل مشکالت کسب و کار

مدرسه مدیریت

تحول فناوری هیبرید با سیستم ۴۸ ولتی کانتیننتال و رنو

چرا کارآفرینان نباید شادی خود 
را قربانی موفقیت استارتاپ کنند

باور عموم��ی غلطی که در میان فعاالن فضای 
اس��تارتاپی وجود دارد این اس��ت که کارآفرینان 

باید تمام زندگی خود را فدای شرکت کنند. 
زندگی اس��تارتاپی، س��بک جدیدی است که 
ب��ا پیدایش و رش��د روزافزون ش��رکت های نوپا 
در حوزه ه��ای مختل��ف، به جزئی جدانش��دنی 
از فعاالن این حوزه تبدیل ش��ده اس��ت. یکی از 
نکات��ی که در مدیریت اس��تارتاپ ها به آن دقت 
می شود این حقیقت است که افراد شاد، خالقیت 
و کارای��ی بهتری خواهند داش��ت. کارآفرین ها و 
ارزش آفرین های اکوسیس��تم اس��تارتاپی به غلط 
تصور می کنند که این ش��ادی و احساس رضایت 
تنها باید می��ان کارمندان و اعض��ای تیم وجود 

داشته باشد. 
اکثر کارآفرینان در خاطره های خود به ساعات 
بی خوابی، فش��ار کاری زیاد، استرس، افسردگی 
و م��واردی از ای��ن قبیل اش��اره می کنن��د. آنها 
کار زی��اد را جزئ��ی جدانش��دنی از زندگی خود 
می دانن��د. در دوران کنون��ی آن چیزی که این 
قش��ر از جامعه را از بقیه جدا می کند، نه تنها کار 
و موفقیت ه��ای زیاد، بلک��ه بیماری های روانی و 
جسمی بی شمار آنها است. طبق نتایج تحقیقاتی 
که دانش��گاه برکلی منتش��ر کرده اس��ت، اغلب 
کارآفرین��ان از مش��کالتی نظیر افس��ردگی باال، 
اختالل، کم توجهی - بیش فعالی و اضطراب رنج 
می برند. در مورد افس��ردگی، مؤسسان استارتاپ  
تا س��ه برابر بیش از عموم م��ردم از این بیماری 

رنج می برند. 
کلی فیتز س��یمونز، کارآفرین موفق آمریکایی 
که تاکنون چند اس��تارتاپ را تأسیس کرده و به 
فروش رسانده است، پس از فروش استارتاپ دوم 
به مدت س��ه سال از افسردگی رنج برده است. او 
در مقال��ه ای راه های فرار از مش��کالت عمومی و 
بیماری های کارآفرینی را این گونه شرح می دهد: 

تغییر طرز تفکر
در قدم اول، این خود کارآفرین اس��ت که باید 
طرز تفکر خود را تغیی��ر دهد و این باور غلط را 
که برای موفقیت حتما باید ازخودگذشتگی کند، 

از بین ببرد.
 

فرهنگ از رأس سازمان شروع می شود
اس��تارتاپ ها عموما قواع��د و قوانین محکمی 
در سیستم نیروی انس��انی خود دارند تا بتوانند 
بهتری��ن افراد را به تی��م خود جذب کنند. وقتی 
نیروهای تیم ببینند که مؤس��س استارتاپ تمام 
انرژی و سالمت خود را وقف شرکت کرده است، 
ای��ن رویه را به عنوان قان��ون در نظر می گیرند و 
آنها نیز انرژی بی��ش از حدی برای کارها صرف 
می کنند. نتیجه این اتفاق این است که کارمندان 
بس��یار زودتر از مدیران و مؤسسان استارتاپ از 
ادامه کار خسته می ش��وند و دیگر انرژی الزم را 

برای پیشرفت صرف نمی کنند. 

کار بدون استراحت، روحیه تیم را خراب می کند
یک کارآفرین شاد، خالقیت و کارایی بیشتری 
دارد، رفت��ار بهتری با اعضای تیم دارد و عالوه بر 
آن، ش��خصیت قابل اعتمادتری دارد. وقتی زمان 
مناسبی به استراحت خود و کارمندان اختصاص 
بدهید و فضایی شاد ایجاد کنید، اعضای تیم شما 
با رغبت بیشتری برای پیشرفت تالش می کنند. 
در چنین فضایی، اعتماد تیم به سیس��تم بیشتر 

می شود و قوانین نیز جدی تر گرفته می شوند. 

شادی، بهره وری را افزایش می دهد
دیوید مِیس��تر، استاد س��ابق دانشگاه هاروارد، 
 Practice What You«در کت��اب خود با نام
Preach«، ارتباط مستقیم و جدانشدنی شادی 
کارمندان ب��ا افزایش به��ره وری را به طور کامل 
توضیح داده اس��ت. او اعتق��اد دارد این ارتباط، 
یک ارتباط علت و معلول اس��ت و به نوعی الزمه 
س��ودآوری و بهره وری، شادی و رضایت کل تیم 
محس��وب می ش��ود. کارآفرینان در مسیر تالش 
برای موفقیت استارتاپ، باید به طور قطع شادی، 
رضایت و سالمت خود را مدنظر داشته باشند. با 
توجه به مش��کالت فراوانی که روزانه در ارتباط 
ب��ا این افراد می بینیم، می ت��وان گفت حفظ این 
موارد، یک الزام برای زندگی اس��تارتاپی اس��ت. 
هرچ��ه یک کارآفرین توج��ه کمتری به خودش 
داشته باش��د، احتمال از دس��ت دادن نیروهای 
بااس��تعداد، از بی��ن رفتن اعتماد می��ان اعضای 
تی��م، از بین رفتن انرژی اعضای تیم و در نهایت 
بیماری های روحی و جسمی برای او افزایش پیدا 

می کند. 

مدرسه کسب وکار

 )Away(  نام شرکت: اوی 
خطرپذی�ر:  س�رمایه گذار   س�رمایه گذاری 

۱۱ میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ این چمدان ها که از فناوری های 
به روزی بهره می برند، حتی قابلیت ش��ارژ گوشی و 

تبلت همراه را به مسافر می دهند.
 چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ آنطور که معلوم 
است، فناوری های به کار رفته در این چمدان ها، جدا 
از امکان دنبال کردن آنها و فناوری های خاصی که 
برای راحتی مس��افر یکجا جمع کرده اند، به دنبال 
سورپرایزهایی در سال ۲0۱۷ هم هستند؛ چیزی که 

شاید بسیاری از مسافران دنبالش باشند. 

 سازنده چمدان های
 فناوری دوست

معرفی استارتاپ

با همکاری مشترک دو شرکت کانتیننتال و رنو، غول فناوری 
آلمان و خودروساز فرانسوی، امسال در مدل های مختلف دیزلی 
خودروهای رنو س��نیک و گرند سنیک، از راه اندازی هیبریدی 
۴۸ولتی اس��تفاده می شود. اگرچه کانتیننتال ادعا می کند که 
برای نخس��تین بار در جهان از این فناوری اس��تفاده می شود؛ 

خودروی آئودی SQ۷ هم به سیستم ۴۸ولتی مشابهی مجهز 
است. به اعتقاد شرکت کانتیننتال، این سیستم صرفه اقتصادی 
باالیی دارد و در کاهش مصرف سوخت و آالیندگی اگزوز موثر 
است. این سیستم که شرکت به آن لقب »دستیار هیبریدی« 
داده است، به  جای موتور استارتر مرسوم از یک موتور الکتریکی 

استفاده می کند. این موتور به صورت دائمی و موقتی، به ترتیب 
۶ و ۱0 کیل��ووات نیرو از طریق تس��مه ب��ه میل لنگ منتقل 
می کند. الزم به ذکر اس��ت سیستم های هیبریدی معمولی در 
ولتاژی حدود 300 تا ۴00 ولت نیرورسانی می کنند و هزینه ای 

بسیار باالتر از سیستم ۴۸ ولتی دارند. 

برای مطالعه 739 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: فروش��ندگی عالوه بر مهارت نیاز به 
دانش دارد و مدیر فروش کس��ی اس��ت که دانش های الزم را 
 برای فروش محصول احراز کند. یکی از دانش های الزم برای 
مدیر فروش، س��واد مالی اس��ت. س��واد مالی برای یک مدیر 
فروش بس��یار پر اهمیت اس��ت. بی تردید نبود دانش یا سواد 
مال��ی می توان��د منجر به تصمیم گیری ضعیف مالی ش��ود و 
شرکت را با شکست روبه رو کند. مهم ترین مدیران و کارکنان 
شرکت شما کسانی هستند که از سواد مالی خوبی برخوردار 
هس��تند و هر چقدر میزان دانش مالی آنها بیشتر باشد بهتر 
می توانند از منافع مالی سازمان شما حمایت کنند. مدیرفروش 

شرکت شما زمانی می تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت شما 
کمک کند که با سیاست های مالی شرکت آشنا باشد و بتواند 
طبق آمار و ارقام وضعیت فروش را تحلیل یا پیش بینی کند. 
شرکت هایی که مدیران فروش آنها سواد مالی مناسبی ندارند 
حتی باوجود حضور مؤثر در بازارهای مختلف و فروش باال، از 
سود مالی بهره مند نیستند چرا که فروش به تنهایی نمی تواند 
عامل موفقیت مالی شرکت باشد. مدیران فروش باید از سواد 
مالی خوبی برخوردار باش��ند و فهم درستی از سالمت مالی، 
سوءاستفاده های مالی، منافع مالی سازمان و. . . داشته باشند 
تا بتوانند امور خود را بر پایه منافع دقیق سازمان تنظیم کنند. 
مثاًل اگر مدیر فروش ش��ما سواد مالی نداشته باشد نمی تواند 
تفاوتی میان فروش معمولی و فروش سودآور قائل شود. حتی 

فروش اقساطی یا فروش تخفیفی زمانی می تواند برای شرکت 
مفید باشد که بر پایه دانش مالی استوار باشد. به زبان ساده تر 

مدیر فروش باید اعداد و ارقام را بشناسد. 
وقتی مدیر فروش اعداد و ارقام را درک نکند، طبعا نمی تواند 
به آس��انی آنها را بهبود بخش��د. پس نمی توان انتظار داشت 
س��ختکوش ترین فروشندگان بدون داش��تن اطالعات کافی 
از امور مالی بتوانند گام های س��ریعی در جهت افزایش سود 

سازمانی بردارند. 
ش��ما برای بهبود وضعیت مالی ش��رکت الزم اس��ت مدیر 
فروش شرکت را به کالس های سواد مالی بفرستید و زمینه ها 
را برای افزایش دانش مالی او فراهم کنید تا او بتواند فروش را 

براساس سود سازمانی تنظیم کند. 

سواد مالی مدیر فروش

پرس�ش: مدیر یک شرکت تجاری هستم و مدیرفروش شرکت من بسیار فعال است، اما باوجود فروش خوب نمی تواند 
برای شرکت سوددهی باالیی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟  کلینیککسبوکار

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: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

اعتماد )9( 
خریدار واقعی، خریدار احتمالی و 

مشتری از شما چه انتظارهایی دارد؟ 

نام کتاب: اعتماد
نویسنده: جفری گیتومر

مترجم: منیکه شیخ جوادی )بهزاد(
ناشر: سیته 

تا امروز مراحل مختلفی برای جلب اعتماد  )۱۴.5 قدم 
اول( را برای ت��ان گفتم. امروز می خواهم یکی از مهم ترین 

عوامل جلب اعتماد را برای تان بیان کنم؛ دانش فنی
۱- در مورد شرایط و محصوالت آنها اطالع داشته باشید 

نه فقط محصول خودتان را. 
۲- شما باید صنعت آنها آشنا باشید، نه فقط با محصول 

خودتان. 
3- شما باید با تجارت آنها را بشناسید و نه فقط تجارت 

محصول خودتان را. 
۴- ش��ما باید بدانید چه چیزهای ت��ازه ای وجود دارند 
و در آینده وجود خواهند داش��ت، نه  اینکه فقط محصول 

خودتان را بشناسید. 
5- ش��ما با گرایش های تازه آش��نا باش��ید، نه فقط با 

محصول خودتان. 
۶- شما باید بازار آنها را بشناسید و نه فقط بازار محصول 

خودتان را. 
۷- شما باید با قدرت تولیدی آنها یا میزان خدمات آنها 

آشنا باشید نه فقط با محصول خودتان. 
۷.5- شما باید از منافع آنها آگاه باشید، نه فقط از منافع 

خودتان. 

خالصه کتاب

 شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی خودرو - شیراز 
9۶

تاریخ برگزاری: ۲۷تیر 9۶   
مکان: شیراز

 نخستین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، 
اقتصاد و علوم اجتماعی

تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر 9۶   
مکان: همدان

 دومین کنفران��س بین المللی رویکردهای نوین در 
علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر 9۶   
مکان: پاریس

 کارگاه آموزشی اینکوترمز ۲0۱0
تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر 9۶   

  دوازدهمین رویداد در مسیر موفقیت
تاریخ برگزاری: ۲۷ تیر 9۶   

مکان: اصفهان
 س��ومین کنگره ملی توس��عه و ترویج مهندس��ی 

کشاورزی و علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: تهران
 س��ومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در 

مهندسی برق و کامپیوتر
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: استان مازندران
 نمایشگاه نساجی لندن  )TLTF( - انگلستان

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: لندن

 کارگاه نح��وه دریافت کارت بازرگانی و کاربردهای 
آن

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: اصفهان

 سومین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی ایران
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: شیراز
 نمایشگاه ریخته گری شانگهای - چین

تاریخ برگزاری: ۲۸تیر 9۶   
 سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: تهران

 س��ی و چهارمین دوره آموزش تخصص��ی نرم افزار 
لومریکال

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: تهران

 سلسله نشست های تبیین مفهوم ترویج علم
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: تهران

رویداد

مهندس محسن نادری 
کارشناس بازاریابی و فروش
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