
همزم��ان با آغ��از ثبت ن��ام دانش آم��وزان در مدارس، 
مشکالت مختلف و متعددی در این خصوص دامنگیر اولیا 
و مدارس ش��ده است؛ مش��کالتی که در بدو امر بیش از 
اینک��ه دامن مدارس و معلمان را بگیرد مبتالبه خانواده ها 
و دانش آموزان اس��ت.  خانواده ها ب��رای ثبت نام فرزندان 
خ��ود باید فاصله بین مدارس مب��دا و مقصد و آموزش و 
پ��رورش منطقه و س��تاد ثبت نام منطق��ه را طی کنند تا 
امکان ثبت نام فرزندان خود را در مدرس��ه ای متناس��ب با 
نیاز خود پیدا کنند. در این میان س��ردرگمی های موجود 
در ستاد های ثبت نام و مدارس به سبب عدم تطابق میان 
شرایط مدرس��ه و دانش آ موز موجب مشکالت و مشقاتی 
هم برای دانش آموزان و هم برای کارکنان مدارس ش��ده 
اس��ت.  به س��بب عدم آش��نایی مناس��ب با موضوعات و 
مباحث مبتالبه نظام آموزش��ی کش��ور تاکنون هیچ گونه 
اظهارنظری در این باره برای اینجانب وجود نداش��ت ولی 
به س��بب نیاز به ثبت نام فرزندم در دبیرس��تان به چشم 
خوی��ش دیدم که چگونه مردم در میان کالف س��ردرگم 
بین مدرس��ه ها و س��تادهای ثبت نام باید در تردد باشند 
و مدیران و مس��ئوالن ثبت نام به س��بب حج��م تقاضاها 
فقط تالش های زیادی ب��رای رفع تکلیف و ارجاع والدین 
می کنند. البته در این میان پیدا کردن یک آش��نا و پارتی 
و حتی پوشیدن لباس فرم خدمت توسط برخی والدین از 
راهکارهایی بود که والدین را جهت حل مش��کل به سمت 

آنها هدایت می کند. 
اینکه بس��یاری از والدین و خانواده ها به دنبال ش��رایط 
مطلوب��ی برای آموزش دولتی فرزندان خود هس��تند حق 
مسلمی است که نظام آموزشی کشور حتماً باید برای حل 
آن و استاندارد س��ازی همه مدارس دولتی در یک ساختار 
مناس��ب اق��دام کند ت��ا تفاوت های علم��ی فاحش میان 
مدارس باعث عدم رغبت به مدرسه ای و تقاضاهای بسیار 
زیاد برای مدرسه دیگر نشود. ایجاد رقابت در خوب بودن 
و استاندارد س��ازی مدارس، وجود نظام تش��ویقی مناسب 

برای کادر مدارس و... راهکارهای این موضوع است. 
از سوی دیگر هم بسیاری از مشکالت و مسائل مبتالبه 
نظ��ام آموزش کش��ور در هدایت دانش آم��وزان و اولیا به 
س��مت یک ش��رایط مطل��وب از ویژگی های ی��ک کادر 

آموزش��ی مجرب اس��ت که اینجانب با توجه به ارتباطات 
ایجاد ش��ده در ای��ن مدت متوج��ه ش��دم اکثریت کادر 
آموزشی مدارس دولتی حداقل در منطقه ای که اینجانب 
مراجعه کردم از تبحر کافی جهت حل مش��کالت جامعه 
و مردم برخوردار هس��تند ولی عدم برنامه ریزی مناس��ب 
و علم��ی و عدم مس��ئولیت پذیری متولی��ان این حوزه بر 
بار مش��کالت نظام آموزشی در عدم حل معضالت افزوده 

است. 
در ش��رایطی که نظام جمهوری اسالمی و دولت نسبت 
به کاهش جمعیت کشور دغدغه ها و نگرانی هایی را مطرح 
می کنند و مقام معظم رهبری بر این موضوع که الزم است 
جمعیت کش��ور به سمت رشد و توسعه گام بردارد، تأکید 
فراوانی دارن��د، ولی اهمال های موج��ود در این خصوص 
به عنوان دافعه های این سیاست ها محسوب می شوند. اگر 
به دنبال افزایش جمعیت کش��ور هستیم الزمه این امر را 
اتخاذ تدابیر الزم برای تشویق و ترغیب جامعه به حرکت 
در جهت افزایش جمعیت می دانیم که باید ش��رط اصلی 
آن را که فراهم کردن ش��رایط بهترهای رفاهی و آموزشی 

جامعه به صورت حداقلی است، فراهم سازیم. 
به نظر می رس��د س��اختارهای نظام آم��وزش و پرورش 
کشور متناسب با نیازها و توقعات نظام جمهوری اسالمی 
خود را مجهز نکرده و از یک نابس��امانی هایی در مدیریت 

کالن سخت افزاری رنج می برد. 
 ع��دم تطابق میان نیازه��ا و توقع��ات، همچنین عدم 
استفاده مناسب و بهینه از امکانات در نظام آموزشی کشور 
عدم توس��عه متوازن این نظام در مناطق مختلف کشور و 
البت��ه نگرانی های معلمان از نظام معیش��تی باعث ایجاد 
مش��کالت متعددی هم برای مردم و هم برای دولت شده 
و این موضوع چالش مهمی است که می تواند ساختارهای 
مرتبط این نظام آموزش��ی را هم در حال حاضر و هم در 
آینده با خود مواجه کند. نظام آموزش��ی کش��ور بیش از 
آنکه از منظر مالی و اعتباری دچار مشکل باشد با چالش 
مدیریت��ی مواجه بوده و الزم اس��ت در دول��ت دوازدهم 
ب��رای اتخاذ یک مدیریت خالق و چاب��ک برای این نظام 
آموزشی خس��ته و سنگین فکری اساس��ی صورت گیرد. 
این نظام آموزش��ی نمی تواند ش��اخص های توسعه علمی 
و آموزشی کش��ور را در چارچوب سند چش��م انداز ایران 
1404 و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسبی 

محقق کند. ما در علم اقتصاد و بازرگانی کشور واژه بسیار 
مهمی به نام بهره وری را به عنوان یکی از ش��اخص توسعه 
قلمداد می کنیم و هرچه میزان این بهره وری باالتر باش��د 
شاخص های توسعه به سمت رشد بهتر سیر می کنند. نظام 
آموزش کشور با یک اتالف انرژی بسیار باالیی از والدین، 
دانش آموزان و کادر آموزش��ی دس��ت به گریبان اس��ت و 
هزینه این اتالف برای کش��ور بس��یار سنگین خواهد بود. 
امکانات به ش��کل مناسب و مؤثری برای مدیریت آموزش 
کشور به کار گرفته نمی شود. نظام آموزش کشور در بحث 
هدای��ت تحصیلی دانش آم��وزان به جمع بن��دی مطلوبی 
در اغنای خانواده و دانش آموزان نرس��یده اس��ت و طیف 
وس��یعی از دانش آموزان در دایره بین مطلوب و نامطلوب 

سرگردان مشاهده می شوند. 
برخی والدین در صف انتظار مدرس��ه ب��ا ارائه ادله هایی 
ت��الش دارن��د این تفک��ر را القا کنند که هدف مس��ئولین 
آموزشی هدایت نامحسوس دانش آموزان به سمت مدارس 
غیر دولتی و انتفاعی است، درحالی که مطابق قانون اساسی 
جمه��وری اس��المی فراهم کردن نظام آم��وزش و پرورش 
رای��گان از مهم تری��ن وظای��ف دول��ت تلقی ش��ده و الزم 
اس��ت دولت برای جامعه، نظام آموزش��ی مناس��ب در حد 
اس��تاندارد های الزم نظام مقدس جمهوری اسالمی فراهم 
آورد. اینک��ه ی��ک نظامی با پوش��یدن لباس ف��رم و نصب 
درجه های خود یا یک کارمند دربه  در دنبال یک آش��نا در 
آموزش و پرورش برای ثبت نام فرزند خود بگردد، شایسته 
این جامعه و مردم نیست.  چرا نظام آموزش کشور به دنبال 
یک هدایت هدفمند و مناس��ب برای تحصیل فرزندان این 
کش��ور در یک چارچوب متناسب با توان علمی دانش آموز 
عالیق و استعدادهای واقعی او نیست.  چرا نمی توانیم نظام 
آموزش��ی را در جهت هدایت مناسب و مؤثر استعدادهای 
کش��ور برنامه ریزی و هدایت کنیم. ب��ه نمایندگان محترم 
مجلس ش��ورای اس��المی پیش��نهاد می ش��ود ت��ا از بین 
گزینه های پیش��نهادی برای نظام آموزش��ی کش��ور حتما 
نس��بت به انتخاب وزیری تمایل نش��ان دهند که برنامه ای 
کاربردی و اجرایی برای حل مش��کالت آموزش��ی کش��ور 
داش��ته باشد و در مدت فعالیت نیز ایشان را از روند اجرای 

برنامه های خود مطابق با سند اراده شده مطلع کند. 
نظام آموزش کشور در حقیقت یک سرمایه ارزشمندی 
است که آتیه نظام جمهوری اسالمی را بیمه خواهد کرد. 

حدود 10 روز دیگر به تحلیف ریاست جمهوری 
دوازدهم باقی مانده و مشخص نبودن نتیجه نهایی 
تفکیک سه وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت«، 
جوان��ان«،  و  »ورزش  و  شهرس��ازی«  و  »راه  
سرنوشت ساختار کابینه دولت آینده را در هاله ای 
از ابهام قرار داده اس��ت. به گزارش ایسنا، در سال 
1۳۹0 بود که دو وزارتخانه »بازرگانی« و »صنایع 
و معادن« پس از س��ال ها کشمکش تحت عنوان 
وزارت »صنعت، معدن و تجارت« ادغام ش��دند تا 
اهداف��ی را که پیش از این چ��ه در حوزه تجارت 
خارج��ی و چه در بخش صنایع و معادن کش��ور 
محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال 1۳۹4 
با گذش��ت چهار س��ال از ادغام این دو وزارتخانه 
احیای مجدد وزارت بازرگانی بر س��ر زبان ها افتاد 
و پ��س از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش 
رفته که تفکی��ک مجدد این دو وزارتخانه پس از 
تصوی��ب هیأت دولت تنها نیازمند مصوبه و تأیید 
شورای نگهبان اس��ت. وزارت »صنایع و معادن« 
ای��ران وزارتخانه ای بود که مس��ئولیت پیش��برد 
سیاست ها و برنامه ریزی های دولت در بخش های 
صنعتی و معدنی کش��ور را بر عهده داش��ت، این 
وزارتخانه در س��ال 1۳۷۹ پ��س از ادغام »وزارت 
صنای��ع« و »وزارت مع��ادن و فلزات« تش��کیل 
ش��د. وزارت »بازرگانی« نیز مس��ئول توس��عه و 
بهبود امکان��ات بازرگانی ای��ران و تنظیم قوانین 
و سیاس��ت های کش��ور بود که 1۲ تیر 1۳۹0 با 
وزارت صنایع و معادن ایران ادغام ش��د و با ادغام 
ای��ن دو وزارت »صنع��ت، معدن و تج��ارت« به 
وجود آمد. موضوع ادغام دو وزارتخانه »بازرگانی« 
و »صنای��ع و مع��ادن« نزدی��ک ب��ه دو دهه در 
دولت ه��ای مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی 
دولت نهم جدی تر از همیش��ه مدنظر قرار گرفت 
و در نخس��تین مرحل��ه کمیس��یون ویژه مجلس 
ش��ورای اس��المی رأی به ادغام دو وزارتخانه داد 
تا تصمیم نهای��ی را نمایندگان مجلس در صحن 
علنی برعهده گیرند. درحالی که ش��ش س��ال از 
ادغ��ام دو وزارتخانه بازرگان��ی و صنایع و معادن 

می گذرد با نزدیک ش��دن به زمان آغاز کار دولت 
دوازدهم الیحه تفکی��ک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس 
ش��ورای اسالمی ارسال شده تا در صورت تصویب 
توسط نمایندگان و تأیید شورای نگهبان ساختار 

کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود. 
آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس

بی��ش از 40 روز از اع��الم خب��ر ارس��ال لوایح 
تفکیک س��ه وزارتخانه صنع��ت، معدن و تجارت، 
راه و شهرس��ازی و ورزش و جوان��ان ب��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی می گذرد و قرار بود نمایندگان 
ملت لوایح مذکور را با فوریت در دس��تور کار قرار 
دهند تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم 
با ساختار جدیدی تش��کیل شود. ابتدای امر این 
لوایح به کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شورای اسالمی رفت تا یک فوریت کلیات 
الیحه در راس��تای اصالح بخشی از ساختار دولت 
در این کمیس��یون به تصویب برس��د. پس از آن 
الیح��ه تفکیک ای��ن وزارتخانه ها به کمیس��یون 
اجتماعی مجلس ش��ورای اس��المی ارس��ال شد 
تا بعد از بررس��ی کارشناس��ی این موضوع مورد 
رس��یدگی ق��رار گی��رد. کمیس��یون اجتماع��ی 
مجلس شورای اسالمی نیز بعد از تصویب کلیات 
تفکیک الیحه این س��ه وزارتخانه دستور داده سه 
کمیته کاری تش��کیل ش��ود تا ای��ن کمیته ها به 
بررسی کارشناس��ی لوایح بپردازند و بعد از انجام 
بررسی های مورد اشاره توسط کمیته های کاری، 
کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز 
به بررس��ی جزییات این لوایح می پ��ردازد تا بعد 
از رس��یدن به جمع بندی نهایی گزارش کلی این 
لوایح به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود. کماکان 
موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت، راه  و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی 
از دغدغه های اصلی دولت دوازدهم است، چراکه 
حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند 
ش��د و هنوز مشخص نیست ساختار کابینه دولت 
دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. 

آخرین وضعیت جداسازی وزارت بازرگانی از صنعتارتقای بهره وری، راهبردی مهم در نظام آموزش و پرورش

شمارش معکوس برای تفکیک سه وزارتخانه

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

فرصت امـروز: دبیر هیـأت دولت از تصویـب الیحه اصالح 
قانـون پولی بانکی در جلسـه عصر یکشـنبه هیأت وزیران 

خبـر داد و گفت: بر اسـاس این الیحـه، واحد پول 
رسمی کشور، تومان و معادل 10ریال تعیین...

تغییر واحد پول ملی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسالمی دارد
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مجمع عمومی 22 بانک و موسسه اعتباری به تعویق افتاد

 سریال لغو
مجامع بانک ها

 تشکیل تیم اقتصادی کارآمد
 مطالبه اقتصاد دانان از روحانی

 ۷1 اقتص��اددان و چهره ش��اخص اقتص��ادی در نامه ای به حس��ن روحانی، 
رئیس جمهوری اس��المی ایران خواس��تار دقت در چین��ش کابینه دوازدهم 
ش��ده اند.  این ۷1 اقتصاددان که در میان آنها نام برخی چهره های ش��اخص 
اقتص��ادی از جمله مهدی پازوک��ی، مهدی طبیبیان، علی دینی و حس��ین 
عبده تبریزی نیز به چشم می خورد، انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان...

71 اقتصاد دان به رئیس جمهور نامه  نوشتند

2

4

2

ثبات، هدیه دولت به اقتصاد

کامیابی ها و ناکامی های یازدهمین دولت

از شکست خود درس بگیرید
افزایش بهره وری در محیط کار

بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری در بانک ها
تعاریف صحیح بازاریابی از زبان 20 مدیر بزرگ و باتجربه

درس هایی برای به دست آوردن سرمایه میلیاردی
چه تبلیغاتی توجه مردم را جلب می کند؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

برنامه ریزی شیائومی برای عرضه 
100میلیون گوشی هوشمند

2

یادداشت

اصناف به طور چراغ خاموش ساالنه 
1۵0 ت��ا ۲00 ه��زار ش��غل ایجاد 

می کنند و تسهیالتی هم 
3در اختیار ندارند...

حرکت چراغ خاموش 
اصناف در ایجاد شغل

یداهلل صادقی
معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت

خاط��رات،  بیانگ��ر  داس��تان ها 
رویداده��ا و روابطی هس��تند که 

درگی��ر  را  خانواده ه��ا 
11می کنند. آنها به...

چگونه داستان سرایی بر 
هویت تأثیر می گذارد 

احمدرضا معماریان

وجود تقاضا در س��طح بازار برای 
ارائ��ه کاال، می تواند به عنوان یک 

فاکتور اساس��ی در ارائه 
3تسهیالت ...

چرخ اقتصاد با ایجاد 
تحرک در بازار می چرخد

محمود توالیی
رئیس کمیسیون مالیات اتاق 

بازرگانی ایران

کارشناس ارشد بازاریابی

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی 



فرص�ت امروز: دبیر هی��أت دولت از 
تصویب الیحه اص��اح قانون پولی بانکی 
در جلس��ه عصر یکش��نبه هیأت وزیران 
خب��ر داد و گفت: بر اس��اس این الیحه، 
واحد پول رس��می کشور، تومان و معادل 
10ریال تعیین ش��د. این در حالی است 
که تغییر واحد پول ملی کش��ور از ریال 
به تومان که آذرماه سال گذشته در قالب 
الیحه به تصویب دولت رسید، برای اجرا 
نی��از به تصویب مجلس و تأیید ش��ورای 
نگهبان دارد و هنوز زود اس��ت که تومان 

واحد پول ملی اعام شود. 
در واقع، آنچه روز گذش��ته دبیر هیأت 
دولت در این باره اعام کرده، خبر جدید 
و تازه ای نیس��ت و این امر در 17 آذرماه 
سال گذشته در قالب الیحه اصاح قانون 
پولی بانکی به تصویب دولت رسیده بود. 
به بیان دیگر، در جلس��ه عصر یکش��نبه 
هیأت دولت، گزارش کمیسیون اقتصادی 
دولت درباره جزییات الیحه اصاح قانون 
پولی و بانکی کش��ور مورد بررس��ی قرار 
گرفت که در آن به مصوبه آذرماه س��ال 
گذش��ته درباره تغییر واحد پول اش��اره 
شده بود و برخی رسانه ها به اشتباه تصور 
کردن��د که ای��ن مصوبه جدیدی اس��ت 
و با ای��ن مصوبه، واحد پ��ول ملی تغییر 
خواهد کرد، حال آنکه مصوبه دولت برای 
الزم االجرا شدن نیاز به مصوبه مجلس و 

تأیید شورای نگهبان دارد. 

تومان رسما پول ایران شد؟ 
محس��ن حاجی میرزای��ی، دبیر هیأت 
دولت در یادداش��تی با عن��وان »تدابیر 
مهم دولت ب��رای ارتقای کارآمدی نظام 
بانکی« نوش��ت: »در جلسه یکشنبه اول 
مردادماه هی��أت وزی��ران الیحه اصاح 
قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. 
در این روزها که برخی موسس��ات مالی 
اعتباری با مشکاتی روبه رو بودند نقص 
قانون پولی بانکی بیش از پیش آش��کار 
ش��د و در الیح��ه اصاحی ک��ه بیش از 
ش��ش ماه در کمیسیون اقتصادی دولت 
با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود 
نقایص قانون از جمل��ه احکام مربوط به 
ورشکستگی،  بازس��ازی،  توقف،  نظارت، 
انح��ال، تصفی��ه، مدیری��ت بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتب��اری، صن��دوق ضمانت 
س��پرده و مق��ررات انتظام��ی تدوین و 
برطرف شده است و گام بزرگی در جهت 
نیل به ی��ک قانون پول��ی بانکی مترقی 
و متناس��ب با برترین تج��ارب روز دنیا 

برداشته شده است.«
دبی��ر هی��أت دول��ت در پای��ان ای��ن 
یادداش��ت به تغییر واحد پول ملی اشاره 
ک��رده و آورده بود: »همچنین براس��اس 
ای��ن الیحه، واحد پول رس��می کش��ور، 
توم��ان و مع��ادل 10ریال تعیین ش��د و 
موضوعی که مدت ها قبل از س��وی مردم 
و در تمام مبادالت پولی مورد اس��تفاده 
ب��ود، یعنی کاربرد واح��د تومان به جای 

ریال، رسمیت یافت.«

ریال هنوز تومان نیست
همانط��ور که اش��اره ش��د، اگرچه در 
فرآیند نهایی ش��دن بررس��ی و تصویب 
لوای��ح بانک مرک��زی در جلس��ه هیأت 
دولت، بار دیگر موضوع تبدیل واحد پول 
مل��ی از ریال به تومان م��ورد تأکید قرار 
گرفته، اما این تغییر هنوز رس��میت پیدا 
نک��رده و برای عملیاتی ش��دن به مصوبه 
مجلس نیاز دارد، بنابراین تا زمانی که این 
الیحه مورد تأیی��د مجلس قرار نگرفته و 
سازوکار اجرای آن از سوی بانک مرکزی 
تعیین نش��ده، واحد پ��ول ملی همچنان 

ریال خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه در جلسه 
هی��أت دولت، الیحه پول��ی و بانکی که در 
کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته 
بود، در قالب گزارشی در بین اعضای کابینه 
مطرح و بررسی شد و مراحل نهایی را طی 
کرد. از جمله مواردی که مورد اش��اره قرار 
گرفت، الیحه تغییر پ��ول ایران از ریال به 
تومان و تعیین آن بر اس��اس 10 ریال بود. 
بعد از اعام نتیجه جلس��ه هیأت دولت بار 
دیگ��ر خبر تبدیل واحد پ��ول ملی از ریال 
به توم��ان مورد توجه قرار گرفته اس��ت و 
دبیر هیأت دولت در یادداش��تی با اش��اره 
به مصوبات مهم ب��رای ارتقای نظام بانکی 
این گون��ه اعام ک��رد  که »براس��اس این 
الیحه، واحد پول رس��می کشور، تومان و 

معادل 10 ریال تعیین شد.«
در حال��ی که ای��ن اعام اص��ًا موضوع 
جدیدی نبود و در آذرماه س��ال گذش��ته 
هیأت دولت در جریان بررسی لوایح بانکی 
موضوع تبدیل واحد پولی از ریال به تومان 
را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود، این 
در حالی اس��ت که در الیحه پیش��نهادی 
بانک مرکزی و براس��اس بن��د »ب« ماده  
)۲( آن، این تغییر مطرح نشده و واحد پول 

ایران ریال اعام شده بود. 

تبدیل ریال به تومان به معنی حذف 
صفر از پول ملی نیست

همچنین ط��رح موضوع تصویب تغییر 
واحد پول ایران در جلس��ه سال گذشته 
هیأت دولت که به یکباره ش��کل گرفت، 
موجب ایج��اد ابهامات��ی در بین مردم و 
حتی مسئوالن ش��د به گونه ای که حتی 
در مواردی این مصوبه را اجرایی ش��دن 
سیاست حذف صفر از پول ملی دانستند. 
ای��ن در حالی بود ک��ه در فاصله کوتاه با 
واکنش رئیس کل بان��ک مرکزی و قائم 
مقام وی تأکید ش��د ک��ه تبدیل ریال به 
توم��ان به هی��چ عنوان به معن��ای ورود 
به سیاس��ت حذف صفر نبوده و کامًا با 
یکدیگر متمایز هس��تند. همچنین اعام 
ش��د که ای��ن مصوب��ه هی��أت دولت در 
راس��تای احترام به ع��رف جامعه بوده و 
نباید آن با بحث حذف صفر خلط شود. 

ب��ا این ح��ال اکنون با نزدیک ش��دن 
ب��ه مراحل پایانی بررس��ی لوایح دوقلوی 
اصاح نظام بانکی دولت که مدت هاست 
از س��وی مقامات اقتصادی و بانکی وعده 

نهای��ی ش��دن آن داده ش��ده، ب��ه نظر 
می رس��د به زودی این لوای��ح به مجلس 
تقدی��م ش��ده و بررس��ی آن در آین��ده 
نزدیک به طور رس��می آغاز شود. در این 
ش��رایط در صورتی که مجلس در جریان 
بررسی های خود به پیشنهاد تبدیل واحد 
پول مل��ی از ریال به توم��ان رأی مثبت 
دهد آن��گاه در قالب مصوبه ای الزم االجرا 
ب��ه بانک مرکزی اباغ ش��ده و این بانک 
بعد از اینکه س��ازوکار الزم برای اجرایی 
شدن را تأمین کرد، رسماً در دستور کار 
ق��رار خواهد گرفت و آنگاه می توان گفت 
تغییر واحد پول ملی ایران رسمیت یافته 

است. 
ام��ا در صورتی که واح��د پول ملی به 
تومان تبدیل ش��ود، این سیاس��ت بنابر 
آنچه مقامات بان��ک مرکزی مورد تأکید 
ق��رار دادند آثار اقتص��ادی از جمله تورم 
یا اثرگذاری بر س��ایر شاخص های کان 
اقتص��ادی را به دنبال نخواهد داش��ت و 
تنها موجب تس��هیل مبادالت و برگشت 
به فضای عرفی جامعه می ش��ود، چراکه 
اکن��ون نیز مردم در ام��ور روزانه خود و 

مبادالت ب��ه غیر  از مس��ائل بانکی تمام 
ام��ور مالی خود را بر واح��د تومان انجام 
می دهن��د. همچنی��ن با تبدی��ل ریال به 
تومان بای��د اصاحاتی در برخی بخش ها 
مانند دفاتر حس��ابداری، چاپ اسکناس، 
دسته چک یا ضوابط نگهداری حساب ها 
در بانک ها انجام ش��ده و به تومان تبدیل 
ش��ود، در عین ح��ال ک��ه در بانکداری 
الکترونیک نیز تغییرات ایجاد خواهد شد 
که در مجموع موجب ایجاد مشکلی برای 

مردم نمی شود. 
یکی دیگر از مواردی که در تغییر واحد 
پول ملی مورد توجه است، تغییرات اعمال 
ش��ده برای چ��اپ اس��کناس های جدید 
خواهد بود که نس��بت به اس��کناس های 
فعلی یک صفر کمتر خواهد شد. آن طور 
که پیش تر بان��ک مرکزی اعام کرده در 
صورت اجرایی ش��دن قانون، اصاحاتی 
جزیی در چاپ اس��کناس ها اعمال شده 
و به تدری��ج وارد چرخ��ه پول��ی خواهد 
ش��د، بنابرای��ن قرار بر این نیس��ت که با 
تبدی��ل ریال به تومان ب��ه یکباره تمامی 

اسکناس های موجود حذف شوند. 

 تغییر واحد پول ملی
نیاز به مصوبه مجلس شورای اسالمی دارد

خداحافظی رسمی 
با ریال؟

دریچه

ثبات، هدیه بی بدیل دولت به اقتصاد
کامیابی ها و ناکامی های

یازدهمین دولت
حسن روحانی به زودی در شرایطی کابینه دوازدهم را 
تشکیل می دهد که راه س��خت چهارسال گذشته دیگر 
پیش روی او و دولتش نیس��ت؛ حاال سختی ها به پایان 
رسیده و در چهارسال آینده رشد و ثبات در انتظار اقتصاد 
ایران اس��ت.  به گزارش خبرآناین، به زودی سوت پایان 
دولت یازدهم کش��یده می شود؛ چهار س��ال پر از فراز و 
نش��یب که برای اقتصاد ای��ران اگرچه ثب��ات به همراه 
داش��ت، اما تلخی هایی هم داش��ت. با ای��ن حال برآیند 
عمومی کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی این است که 
همچنان می توان به آینده چهار سال آینده اقتصاد امیدوار 
بود.  مرور کارنامه چهار س��ال گذشته، نشان می دهد که 
مهم تری��ن کامیابی هایی که اقتصاد ای��ران پس از توافق 
هسته ای به دست آورد، آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی 
است.   توافق هس��ته ای و تفاهم با جهان، یک دستاورد 
مثبت در اقتصاد بود که سال 94 به دست آمد. با وجودی 
که این روزها زمزمه تهدیدهای آمریکا به گوش می رسد، 
ام��ا اثرات این تصمی��م برای برخی بخش ه��ای اقتصاد 
مثل لغو منوعیت فروش نفت و بازگشت سرمایه گذاران 
خارجی برای مذاکره و س��رمایه گذاری را نمی توان انکار 
کرد. در روزهای اجرای برجام، بخش خصوصی هم البته 
تجربه ای منحصر به فرد به دس��ت آورد. بخش خصوصی 
به مدت 1۲ س��ال از ارتباط فراگیر و رس��می با شرکای 
خارجی محروم ب��ود اما در پس��ابرجام این فرصت پیدا 
ش��د تا روابط از سرگرفته ش��ود.  بازیابی روابط دولت و 
بخش خصوصی دس��تاورد دیگری بود که در چهار سال 
گذشته به دست آمد. مقامات اقتصادی دولت در چهارسال 
گذش��ته بنا به اذعان نمایندگان بخش خصوصی، روابط 
خود را با این گروه افزایش دادند. معاون اول رئیس جمهور 
و تی��م اقتصادی باره��ا به گفت وگو ب��ا بخش خصوصی 
نشست. هرچند بخش خصوصی می خواهد طرف مشورت 
دولت قرار بگیرد، اما این تازه اول راه است.  شاخص های 
اقتصادی در طول چهارسال گذشته رو به بهبود گذاشت. 
حس��ن روحانی با رش��د منفی اقتصاد کار را آغاز کرد و 
حاال با تورم یک رقمی و رشد مثبت اقتصادی چهارسال 
بعدی را آغاز خواهد کرد. سختی های سال 9۲ در شهریور 
96 دیگر وجود ندارد. روند کاهنده نرخ تورم و ثبات نرخ 
ارز به عنوان مهم ترین اتفاق، سبب شده موسسات معتبر 
بین الملل��ی مثل صن��دوق بین المللی پول رش��د مثبت 
و م��داوم را برای اقتصاد ای��ران پیش بینی کنند. همین 
ش��اخص ها خود گواه آن است که دولت یازدهم در مهار 
اقتصاد پرآش��وب و پرنوسان س��ال های پیش موفق بوده 
است.  البته این قضاوت رسانه ای نیست؛ بخش خصوصی 
بارها اعام کرده که خواس��ته اصلی آنها ثبات در اقتصاد 
است و حاال این مهم به دست آمد. با این همه می گویند 
تنها دیکته نانوشته غلط ندارد. این بهترین مصداق برای 
اقتصاد ایران است. بی شک هر کارنامه ای، نقاط منفی هم 
دارد. این قاعده برای کارنامه چهارسال دولت یازدهم هم 
صدق می کند. هرچند تاش های بسیاری برای رفع این 
نقاط منفی انجام ش��د، اما به قولی چاله ها آنقدر عمیق 
است که پرکردن آن کار یک نفر و چهارسال نیست. حتماً 
نرخ باالی بیکاری همچنان تا س��ال های آینده به اقتصاد 
ایران چس��بیده اس��ت. حتماً صندوق های بازنشستگی، 
یارانه های نقدی و س��اماندهی نظ��ام بانکی نیاز به زمان 

دارد. 

اقتصاد کالن

71 اقتصاد دان به رئیس جمهور نامه  نوشتند
 تشکیل تیم اقتصادی کارآمد

 مطالبه اقتصاد دانان از روحانی
 فرص�ت ام�روز: 71 اقتصاددان و چهره ش��اخص 
اقتصادی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اسامی ایران خواستار دقت در چینش کابینه دوازدهم 

شده اند. 
ای��ن 71 اقتص��اددان ک��ه در میان آنها ن��ام برخی 
چهره های ش��اخص اقتصادی از جمله مهدی پازوکی، 
مه��دی طبیبی��ان، علی دینی و حس��ین عبده تبریزی 
نیز به چش��م می خورد، انتخاب مجدد حس��ن روحانی 
به عنوان رئیس جمهور اس��امی ایران را تبریک گفته 
و با برشمردن چالش های اقتصاد ایران، عنوان کرده اند 
که یکی از ضرورت های دس��تیابی به رش��د اقتصادی 
ب��االی غیرتورم��ی، تعیین تی��م اقتص��ادی کارآمد و 

متخصص است. 
در این نامه آمده اس��ت: اقتص��اد ایران با چالش های 
جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک ها بسیار 
جدی اس��ت. بح��ران عدم کارآم��دی س��اختار اداری، 
کمب��ود و تخصیص نامناس��ب مناب��ع آب، یارانه های 
س��نگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، 
نرخ ب��االی بیکاری در بین جوان��ان و تحصیلکردگان، 
کاهش بهره وری بنگاه ه��ای صنعتی، مداخله نهادهای 
عمومی در تصدی گری، بودجه ریزی غیرعملیاتی، فساد 
اداری، تضعی��ف بدنه کارشناس��ی دول��ت و الیحه ها و 
تصویب نامه های روزمره و متناقض، هر یک چالش هایی 
به شدت نگران کننده هس��تند. امضاکنندگان این نامه 
به عنوان دانش آموختگان اقتصاد، مدرس��ان دانشگاه و 
مهم تر از آن، ایرانیان نگران سرنوش��ت کش��ور در این 
بره��ه حس��اس تاریخی بی��م آن دارند که فش��ارهای 
سیاس��ی و چانه زنی ه��ای مختلف در نهای��ت منجر به 
انتخابی ش��ود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور 

گردد. 
بر این باوریم که یکی از ضرورت های دستیابی به رشد 
اقتصادی باالی غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و 
متخصص اس��ت. امیدواریم در نظر گرفتن ماحظات زیر 

در این تصمیم گیری خطیر مدنظر باشد: 
* سیاس��ت گذاری پولی و بودجه ای شغلی تخصصی و 
حرفه ای است. در عمل، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود 
تصمیماتی بگیرند که مس��یر اقتصادی آینده کش��ور را 
تعیین می کند. لذا یکی از شرایط الزم احراز این دو پست، 
تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه 
تخصصی و علمی، اظهارنظرهای اقتصادی، سابقه تحقیق 
و پژوهش ایشان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصین 

خبره است. 
* ب��ا عنایت به آنکه سیاس��ت گذاری یکی از وظایف 
این دو ش��غل حس��اس اس��ت، ضروری اس��ت این دو 
مقام مس��ئول عاوه بر تجربه مدیریت دولتی، با اصول 
علم سیاس��ت گذاری نیز آش��نا بوده و س��وابق روشنی 
در زمینه پیش��نهاد سیاست های مش��خص، سازنده و 
مؤثر اقتصادی داش��ته باشند. بهترین ابزار برای محک 
کارآمدی یک مدیر، س��ابقه عملکردی ایش��ان اس��ت. 
زمزمه های بحران بانکی، نرخ باالی س��ود تسهیات و 
س��پرده های بانکی، کس��ری بودجه مزمن دولت، عدم 
انس��جام فکری در الیحه های اقتصادی دولت، انباشت 
بدهی های دولت همراه با نرخ باالی قرض گیری، تصویر 

مناسبی از آینده اقتصادی ایران به دست نمی دهند. 
* پاس��خگویی و اطاع رس��انی سیاست گذاران پولی 
و بودجه ای کش��ور عائم مهمی برای فعالین اقتصادی 
به ش��مار می رون��د و معموالً موجب حرک��ت بازارهای 
مال��ی و حقیقی می ش��ود. ب��ه همین دلی��ل ضروری 
است مس��ئولیت س��خنگویی دولت که باید از مواضع 
دول��ت در کلی��ه بخش ها دفاع کن��د از مناصب متولی 
امر سیاس��ت گذاری اقتصادی جدا باش��د. این مقامات 
باید کم ولی پخته س��خن بگوین��د تا موجب آرامش و 

اطمینان در بازار شوند. 
* سیاس��ت گذاران اقتصادی دول��ت باید در محافل 
علمی اقتصاد خوش��نام باش��ند تا فرصت داشته  باشند 
سیاس��ت های اقتص��ادی دول��ت را ب��ه وض��وح برای 
اقتصاددان��ان تش��ریح نمایند. ایش��ان بای��د بتوانند با 
تحلیل دقیق ش��رایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج 
سیاست ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را 

با سیاست های دولت کسب نمایند. 
* رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه و رئیس کل بانک 
مرکزی باید بتوانند سیاس��ت های صحیح در س��طح کل 
دولت اعمال نمایند؛ به این منظور الزم است قادر باشند 
تا در مقابل درخواس��ت های دس��تگاه های اجرایی که در 
راستای سیاست های کان اقتصادی تدوین شده در سطح 
دولت نیس��ت از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت و 

تخصیص بودجه، مقاومت نمایند. 
* و در نهایت آنکه الزم اس��ت اعضای تیم اقتصادی 
دولت قادر باش��ند سیاس��ت های پولی، ارزی، تجاری، 
مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری 

منسجم را ساماندهی و اجرا نمایند. 
متأس��فانه برخ��ی نامزده��ای پس��ت های کلیدی 
اقتصادی که این روزها نام ش��ان در رس��انه ها مطرح 
اس��ت، واجد این شرایط نیس��تند. امضاکنندگان این 
نام��ه بدون هرگون��ه حمایت از گروه ی��ا فرد خاصی، 
درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در 
دولت دوازدهم، برای مقابله ب��ا چالش های اقتصادی 
سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور 
ملت بزرگ ایران و در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی شکل گیرد. 
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فرصت ام�روز: هیات تج��اری تایلند 
ب��ا حض��ور در ات��اق ای��ران ب��ا همتایان 
تج��اری  همای��ش  در  و  دی��دار  خ��ود 
 دو کش��ور ش��رکت کردن��د. ب��ه گزارش 
انجم��ن  رئی��س  ام��روز«،   »فرص��ت 
در  کش��ور  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
نشس��ت تج��اری ای��ران و تایلند خطاب 
به س��رمایه گذاران تایلندی گفت: نگران 
نباش��ید، ب��ه راحتی می توانی��د در ایران 
س��رمایه گذاری کرده و سود سرمایه خود 
را از ایران خارج کنید و مشکلی برای نقل 
و انتقال پول وجود ندارد. حسین سلیمی 
افزود: ای��ران اکنون در اکثر کش��ورهای 
اروپایی و آس��یایی امکان گشایش اعتبار 
یا »ال س��ی« دارد و نقل و انتقال پول به 
طور رس��می انجام می ش��ود.  وی افزود: 
بانک ه��ای ایران��ی اکنون تم��ام مقررات 
کارگروه وی��ژه اقدام مالی س��ازمان بین 
الملل��ی مب��ارزه با پولش��ویی )اف ای تی 
اف( از جمله مدیریت ریس��ک و مبارزه با 
پولشویی و حمایت از تروریسم را که همه 
بانک ها ملزم به رعایت آنها هستند رعایت 
می کنند. س��لیمی همچنین به تغییرات 
مثبت قوانین س��رمایه گذاری خارجی در 
کش��ورمان اش��اره و تصریح کرد: اکنون 
 در ای��ران امکان س��رمایه گذاری خارجی 
100 درصد در واحدهای تولیدی موجود 
ی��ا جدی��د وج��ود دارد و معافیت ه��ای 
مالیاتی خوبی از 5 تا 15درصد -بسته به 
مکان سرمایه گذاری- برای سرمایه گذاران 
خارج��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به 
 گفت��ه وی، پ��س از لغو تحریم ه��ا، ایران 
15 میلی��ارد دالر مجوز س��رمایه گذاری 
خارج��ی ص��ادر کرده ک��ه البت��ه تایلند 
تاکن��ون س��هم چندان��ی از آن نداش��ته 
اس��ت. وی ضمن اش��اره به اینکه انجمن 
س��رمایه گذاری خارجی آماده پاسخگویی 
ب��ه نیازه��ای اطالعاتی س��رمایه گذاران 
خارجی اس��ت، ابراز امیدواری کرد حجم 
س��رمایه گذاری تایلند در ایران در آینده 

نزدیک افزایش یابد.

411 میلیون دالر؛ حجم مبادالت 
تجاری ایران و تایلند

معاون ام��ور بین الملل ات��اق بازرگانی 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ای��ران در 
نشس��ت تجاری ای��ران و تایلن��د  گفت: 

ایران عالقه مند به جذب س��رمایه گذاران 
تایلندی در زمینه های مختلف مانند نفت، 
گاز، پتروشیمی، شیالت، راهسازی، تولید 
قطعات خودرو، توس��عه محصوالت باغی 
و زراعی، س��اخت هتل و فروش��گاه های 
عرضه کاالها و خدمات مشترک و آموزش 
هتلداری است. وی افزود: با توجه به اینکه 
اکنون اکثر کشورهای اروپایی زمینه این 
همکاری ها را فراهم کرده اند، انتظار داریم 
تایلند نیز هرچه سریع تر در این خصوص 
اقدام کند. رئیس اجرایی مرکز تحقیقات 
و اطالع رس��انی اتاق اس��المی )ایکریک( 
تصریح کرد: ای��ران می تواند پل ارتباطی 
تایلند برای دستیابی به بازار 450 میلیون 
نفری منطق��ه و تایلند پل ارتباطی ایران 
برای دسترس��ی به بازار شرق آسیا باشد. 
وی حجم مبادالت تجاری دو کش��ور در 
س��ال 2016 را 411 میلی��ون دالر اعالم 
کرد و افزود: ص��ادرات ایران به تایلند در 
س��ال 2016 به 154 میلیون دالر رسید 
که نس��بت به سال پیش از آن 67 درصد 
افزایش داش��ت و صادرات تایلند به ایران 

نیز س��ال گذش��ته با 23 درصد رشد به 
257میلی��ون دالر افزای��ش یافت. معاون 
ام��ور بین الملل ات��اق بازرگان��ی صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران همچنین به 
مرک��ز تحقیق��ات و اطالع رس��انی ات��اق 
اس��المی اش��اره کرد و گفت: این مرکز، 
ی��ک نهاد بین الملل��ی و زیرمجموعه اتاق 
اس��المی از خان��واده س��ازمان همکاری 
اسالمی است که در سال 2003 تاسیس 
شده و میزبانی آن به عهده ایران گذاشته 
شده است. کرباس��ی، از جمله پروژه های 
این مرکز را توس��عه صنعت غذای حالل 
در جهان دانس��ت و گفت: ای��ن مرکز از 
س��ال 2010 بر اس��اس اس��تانداردهای 
سازمان همکاری های اسالمی برای بیش 

از 200 ش��رکت ایرانی و خارجی گواهی 
اس��تاندارد حالل صادر کرده اس��ت. وی 
تاکید کرد: ایکریک اکنون در کش��ورهای 
ترکی��ه، کره جنوبی، ژاپ��ن و آلمان دفتر 
دارد و ب��ا توجه به اعتب��ار روزافزون آن، 
بس��یاری از کش��ورهای جه��ان از جمله 
مقدونیه، بوس��نی و هرزگوین، آرژانتین، 
آفریق��ای جنوبی و اوکراین درخواس��ت 
عضوی��ت در ای��ن مرک��ز را کرده اند که 
این درخواس��ت ها در دست بررسی است. 
رئی��س اجرایی ایکری��ک اضافه کرد: این 
مرکز با موسسات حالل کشورهای ژاپن، 
کره جنوب��ی و ترکیه و ش��ورای فناوری 
حالل اروپا تفاهم نامه همکاری امضا کرده 

است.

 پتانسیل های بی نظیر
گردشگری ایران

در نشس��ت تجاری ای��ران و تایلند در 
تهران، س��فیر تایلند دیدار س��ال گذشته 
رئیس جمهوری کش��ورمان از بانکوک را 
نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و 
گفت: از آن زمان تا کنون تفاهمنامه های 
اقتصادی بس��یاری با تهران منعقد ش��ده 
اس��ت که بای��د اجرایی ش��وند. »کاالیانا 
ویپاتی پومی پراتس« افزود: صنعت غذای 
حالل ای��ران ظرفیت بس��یار باالیی دارد 
که تایلند می توان��د از آن بهره ببرد. وی 
جمعیت 80میلیون نفری، منابع طبیعی 
غن��ی و امنیت ایران را از مش��خصه های 
مه��م بازار ای��ران برش��مرد و اضافه کرد: 
ب��ه همی��ن خاط��ر بانکوک مایل اس��ت 
روابط تجاری خود را با تهران گس��ترش 
دهد. ویپاتی پتانس��یل گردشگری ایران 
را بی نظی��ر توصی��ف کرد و گف��ت: امید 
می رود در آینده نزدیک دس��ت اندرکاران 
صنعت گردشگری ایران بتوانند از تایلند 
نیز گردش��گر جذب کنند و همانگونه که 
تایلند از مقاصد گردشگری ایرانی هاست، 

عکس آن نیز صادق باشد.  

در نشست تجاری ایران و تایلند عنوان شد

مشکلی برای نقل و انتقال پول از ایران وجود ندارد
یادداشت

حرکت چراغ خاموش اصناف در 
ایجاد شغل

اصن��اف به طور چراغ خاموش س��االنه 150 تا 200 
هزار ش��غل ایجاد می کنند و تسهیالتی هم در اختیار 
ندارند. شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک 
را مورد بررس��ی ق��رار داده و در قالب جلس��ات آن بر 
ای��ن نکته تأکید ش��د ک��ه واحده��ای صنعتی بزرگ 
دیگر اش��تغال چندانی ایجاد نمی کنن��د و با توجه به 
نقش اصناف در ایجاد اش��تغال جا دارد که در قوانین 
کمک های بیش��تری ب��ه این بخش ص��ورت گیرد. بر 
همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیالت بانکی 
تصمیماتی گرفته ش��ده اس��ت. به غیر  از چند کش��ور 
پیش��رفته و در حال توس��عه در اکثر کش��ورهای دنیا 
سهم فروش��گاه های بزرگ و اینترنتی 20 درصد بازار 
هم نمی ش��ود. در کش��ور ما نیز حتی برای رسیدن به 
ای��ن 20 درصد هم ظرفیت وجود ن��دارد. ضمن آنکه 
در قیاس با مس��احتی که به خرده فروشی ها اختصاص 
دارد، حجم فروش��گاه های بزرگ به مراتب کمتر است، 
به گون��ه ای که ای��ن رقم را در ش��هرهای کوچک یک 
 تا 2درصد، در ش��هرهای متوس��ط و مراکز اس��تان ها 
5 درصد و در کالنش��هرها 7 ت��ا 8 درصد می توان در 
نظر گرفت. از س��وی دیگر برای دریافت حق عضویت 
از ای��ن واحدها و همچنین نح��وه کار آنها برنامه هایی 
تدوین شده اس��ت تا اصناف سنتی مطمئن باشند که 
اجازه محدود کردن کس��ب و کار آنها داده نمی ش��ود. 
در گذشته بسیاری از کس��ب و کارهای اینترنتی عالقه 
داشتند که به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت ارتباطات، 
کار یا معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت کنند اما 
تأکید کردیم که بای��د فعالیت این بخش زیرمجموعه 
اصناف باش��د ت��ا بتوانیم این پدیده را همگام با ش��ما 
مدیریت کنیم. به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم 
نف��وذ کرده و این نفوذ قابل کنت��رل نبوده و نمی توان 
در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه 
ما آن اس��ت که واحدهای س��نتی به جای مقاومت در 
برابر این فضا تالش کنند تا شرکت های هلدینگ را در 
حوزه های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت ها 
فرآین��د تولید و توزیع یکپارچه و ش��رایط برای س��ود 

بیشتر واحد صنفی و مصرف کننده فراهم شود. 
منبع: ایسنا

یادداشت

حملونقل

چرخ اقتصاد با ایجاد تحرک در 
بازار می چرخد

وجود تقاضا در س��طح ب��ازار برای ارائ��ه کاال، می تواند 
به عن��وان ی��ک فاکت��ور اساس��ی در ارائه تس��هیالت به 
کارخانه ه��ای تولیدی محس��وب ش��ود و نباید همچون 
گذش��ته تأمین  مالی بنگاه ها یا کارخانه ها به گونه ای رقم 
بخورد که سرانجام تولید آنها به انبار کارخانه ختم شود. با 
توجه به رکود اقتصاد و انباشت بدهی های بانکی، شرایط 
ارائه تسهیالت برای بنگاهداران کاماًل سخت و دشوار است 
زیرا در گذش��ته همین بنگاه  ه��ای تولیدی با دریافت این 
تس��هیالت درصدد رونق فضای کسب وکار خود بودند اما 
ناگهان با تغییر شرایط محیطی کسب و کار نظیر چتر سیاه 
رکود ب��ر اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی نس��بت به ارز 
این تس��هیالت به معوقات تبدیل شد. بنابراین تسهیالت 
با نرخ باال وجود داش��ت اما اغلب تولیدکنندگان واقعی در 
لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند که مقصر آن، شرایط 
حاکمیتی بر اقتصاد بود. در بس��ته رونق تولید ملی برای 
س��ال جاری، این امکان برآورده شد تا بنگاه های تولیدی 
بدهکار به سیستم بانکی، مالیات، بیمه و. . . بار دیگر بتوانند 
از تس��هیالت 18درصدی استفاده کنند وگرنه این بسته، 
امکان خاص دیگری ندارد. بس��یاری از بنگاه های تولیدی 
که فعالیت های آنها در چرخه اقتصاد تولیدمحور ثابت شده 
نیازمند تسهیالت هستند اما این نکته کاماًل ضروری است 
تا دستگاه های متولی، چتر تسهیالت را بدون کارشناسی 
برسر تمامی بنگاه ها باز نکنند چراکه در گذشته بسیاری از 
افراد سودجو با تابلوی بنگاه تولیدی تسهیالت را دریافت و 
آن را به معوقه تبدیل کردند. از سوی دیگر ایجاد تحرک در 
بازار نقشی مهم تر از ارائه تسهیالت در اقتصاد دارد زیرا با 
ایجاد تحرک در بازار دیگر نیازی به وام یا تسهیالت نیست 

و چرخ اقتصاد می چرخد. 

ایران و فرانسه توافقنامه همکاری 
ریلی امضا کردند

توافقنام��ه همکاری ریلی ایران و فرانس��ه با حضور وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت امضا ش��د. محمدرضا نعمت زاده 
در مراس��م امضای توافقنامه همکاری مشترک در ساخت 
واگن های متروی ش��هری و حومه میان سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران  )ایدرو(، شرکت آلستوم فرانسه و 
شرکت ایریکو  )شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان( گفت: 
در این مشارکت سه جانبه شرکت های پیش گفته به ترتیب 
با س��رمایه گذاری 20، 60 و 20 درص��دی حضور دارند. به 
گفته این مقام مس��ئول، هدف از این مش��ارکت، توس��عه 
کارخانجات ایریکو در ابهر است که اکنون طرح توسعه آن 

آغاز شده و قرار است با این مشارکت تکمیل شود. 

محمود توالیی
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران

یداهلل صادقی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت



ه��ر س��اله ب��ا پای��ان تیرماه 
بانک ها مجم��ع عمومی خود را 
س��هامداران  تا  می کنند  برگزار 
را در جریان س��ود و زیان خود 
قرار دهند، ام��ا موضوع انطباق 
صورت ه��ای مال��ی بانک ه��ا با 
مالی  گزارشگری  استانداردهای 
امس��ال    )IFRS( بین الملل��ی
گذش��ته  س��ال  همانن��د  نی��ز 
چالش آفرین ش��ده و از نزدیک 
به 30 بانک و موسس��ه اعتباری 
کش��ور، کمت��ر از ی��ک چهارم 
آنها یعنی هش��ت بانک مجمع 
عمومی خ��ود را برگزار کرده و 
22 بانک نی��ز مجمع خود را به 
تعوی��ق انداخته اند. در حقیقت، 
تخصص شخص رئیس کل بانک 
مرکزی و مدرک حس��ابداری او 
موجب ش��ده صورت های مالی 
بانک ه��ا و لزوم انطب��اق آنها با 
مالی  گزارشگری  استانداردهای 
بین المللی بی��ش از پیش برای 
نه��اد سیاس��ت گذار پولی مهم 
ش��ده و ب��ه یک��ی از مهم ترین 
اولویت ه��ای بان��ک مرکزی در 

دولت یازدهم بدل شود. 
ب��ا ای��ن هم��ه در حال��ی که 
بانک ه��ا خ��ود را در روزه��ای 
انتهای��ی تیرماه ب��رای برگزاری 
مجامع عمومی آماده می کردند، 
بانک مرک��زی بخش��نامه ای را 
مالی  اص��اح صورت های  برای 
و »ش��فافیت بیش��تر عملک��رد 
بانک ه��ا« اباغ کرد و از بانک ها 
خواس��ت صورت های مالی خود 
 IFRS را بر مبنای اس��تاندارد
و مطابق با نمون��ه اباغی بانک 
مرکزی تهی��ه و ارائ��ه کنند تا 
مجوز برگ��زاری مجمع عمومی 
س��االنه ب��ه آنه��ا داده ش��ود. 
پیش شرط هایی که سال گذشته 
نی��ز بانک ه��ا را ب��ا چالش های 
بس��یاری روبه رو ک��رد و همین 
باعث ش��د مجمع عمومی اغلب 
بانک های کش��ور در هفته اخیر 
باوجود اطاع رس��انی قبلی لغو 

شده یا به تعویق بیفتد. 
بان��ک  بخش��نامه،  ای��ن  در 
مرکزی ش��روط س��ه گانه ای را 
بانک ها  مجامع  برگ��زاری  برای 

لح��اظ کرده و یادآور ش��ده که 
ص��دور مجوز برگ��زاری مجامع 
موسس��ات  و  بانک ها  عموم��ی 
اعتب��اری من��وط ب��ه رعای��ت 
الزام��ات و همچنی��ن برگزاری 
جلس��ه مش��ترکی ب��ا ناظ��ران 
بانک��ی ذی ربط در مدیریت کل 
نظارت بر بانک ها و موسس��ات 
اعتباری بانک مرکزی است. این 
شروط سه گانه نیز شامل ارسال 
پیش نوی��س صورت ه��ای مالی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری با 
نمون��ه صورت ه��ای مالی بانک 
ارس��ال  مرک��زی و همچنی��ن 
گ��زارش  نهای��ی  پیش نوی��س 
حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس 
قانونی بانک و موسسه اعتباری 
حداقل یک ماه پیش از برگزاری 

مجمع بوده است. بانک مرکزی 
همچنی��ن از بانک ها خواس��ته 
انطباق  گ��زارش م��وارد ع��دم 
بانک ها و موسس��ات  عملک��رد 
اعتباری ب��ا قوانی��ن و مقررات 
پولی و بانکی و بخش��نامه بانک 
مرک��زی حداقل یک ماه قبل از 
برگزاری مجمع به بانک مرکزی 

ارسال شود. 

زورآزمایی بانک مرکزی و 
سازمان بورس و اوراق بهادار

نخس��تین بار در اواخر س��ال 
۱3۹۴ ب��ود که بان��ک مرکزی 
در نام��ه ای از بانک ها خواس��ت 
صورت ه��ای مال��ی خ��ود را با 
منطبق   IFRS اس��تانداردهای 
کنن��د و تاکید کرد که تا زمانی 

 ک��ه این اصاح ص��ورت نگیرد، 
اج��ازه گش��ایش نم��اد آنها در 
ب��ورس منتف��ی اس��ت. همین 
تصمی��م بان��ک مرک��زی کافی 
ب��ود ت��ا بس��یاری از بانک ها با 
و  پرض��رر  مال��ی  صورت ه��ای 
زی��ان مواجه ش��وند و چهره و 
شمایل واقعی نظام بانکی بیش 
از پیش عیان و آش��کار ش��ود. 
ول��ی این امر باعث نش��د بانک 
مرک��زی از تصمیم خ��ود کوتاه 
بیاید و ش��روط س��ه گانه ای که 
برای برگزاری مجامع پیش روی 
می دهد  نشان  گذاشته،  بانک ها 
که همچنان مصر است تا اصاح 
برای شفافیت  صورت های مالی 
نظام بانکی و در راستای اجرای 
قان��ون پولی و بانکی کش��ور و 

شفاف س��ازی در راستای انجام 
تعهداتی که ایران برای خروج از 
لیست سیاه به گروه ویژه اقدام 
مال��ی  )FATF(  داده اس��ت، 

صورت  بگیرد. 
اما جالب اینجاس��ت که چند 
روز پی��ش از بخش��نامه اخی��ر 
بانک مرکزی، س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار نیز روز 2۴ تیرماه 
در اطاعیه ای بانک های بورسی 
را ملزم به ارائه صورت های مالی 
ب��ر مبن��ای صورت ه��ای مالی 
س��نتی کرد، چرا که اگر امسال 
ه��م بخش��نامه بان��ک مرکزی 
ب��رای ارائه در مجام��ع بانک ها 
عملیاتی شود، سهامداران ضرر 
می کنند و ش��اخص کل بورس 
دوب��اره افت ش��دیدی را تجربه 
می کن��د؛ اتفاق��ی ک��ه می توان 
آن را ب��ه منزل��ه مخالف��ت این 
س��ازمان با نمون��ه صورت های 
اباغی بان��ک مرکزی و در یک 
بانک مرکزی  زورآزمایی  جمله، 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره موضوع صورت های مالی 
بانک ها دانست؛ چرا که بانک ها 
ملزم هستند که از بانک مرکزی 
و س��ازمان بورس برای برگزاری 
مجام��ع مج��وز بگیرن��د و این 
اختاف نظ��ر می تواند چالش��ی 
مهم برای بانک های بورس��ی و 

فرابورسی ایجاد کند.
 

کدام بانک ها مجامع خود را 
برگزار کرده اند؟ 

در این میان و با وجود چالشی 
که پیش روی بانک های کش��ور 
برای اصاح و انطباق صورت های 
مالی خود با استانداردهای مالی 
ق��رار گرفته  مالی  گزارش��گری 
اس��ت، بانک های ملت، تجارت، 
خاورمیان��ه، قرض الحس��نه مهر 
حکم��ت  دی،  آین��ده،  ای��ران، 
ایرانیان و انص��ار مجامع خود را 
در روز 3۱ تیرماه برگزار کردند؛ 
اما باقی بانک ه��ا این مهم را به 
زمانی دیگر موک��ول کرده اند و 
بانک های پارس��یان، پاس��ارگاد 
و ش��هر نیز از جمله بانک هایی 
بوده ا ند که مجامع ش��ان به دلیل 
به حد نصاب نرس��یدن لغو شد 

و به تعویق افتاد. 

مجمع عمومی 22 بانک و موسسه اعتباری به تعویق افتاد

سریاللغومجامعبانکها در راستای تسریع طرح ضربتی بانک مرکزی 
ابالغ شد

7 جایگزین بانک مرکزی برای اخذ 
ضمانت وام ازدواج

بانک مرکزی با هدف تسهیل اجرای  طرح ضربتی 
وام ازدواج، ش��رایط جدیدی را برای جایگزینی اخذ 
ضمان��ت از متقاضی��ان این تس��هیات تعیین و به 

شبکه بانکی کشور اباغ کرد. 
به گزارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، اعطای 
وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارائه گواهی تعهد 
کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه 
کس��ب از جمل��ه روش های جایگزی��ن اخذ ضمانت 
پرداخت وام ازدواج اس��ت. این بخشنامه که به تمام 
بانک های عامل اباغ ش��ده، در راستای اجرای طرح 
ضربتی اعط��ای وام ازدواج که از ابتدای مردادماه تا 

پایان شهریورماه امسال اجرا می شود، بوده است. 
در ای��ن بخش��نامه بر تس��هیل در ام��ر پرداخت 
تس��هیات قرض الحس��نه ازدواج به وی��ژه اخذ یک 
ضام��ن معتبر و بهره مندی آن دس��ته از متقاضیانی 
که در اس��تان های محروم و روستایی بوده و امکان 
تامین ضامن موردنظر ش��عب طبق مفاد ش��رایط و 
دستورالعمل مندرج در سامانه قرض الحسنه ازدواج 
را ندارند، تاکید ش��ده اس��ت. بر این اساس چنانچه 
زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب 
کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت 
میزان حق��وق دریافتی آن ضامن برای اقس��اط هر 
دو ق��رارداد زوجین کافی اس��ت. همچنین چنانچه 
متقاض��ی در صف همان بان��ک دریافت کننده یارانه 
خود باشد، اعطای تسهیات قرض الحسنه ازدواج به 

پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست. 
در بند دیگری از این بخشنامه آمده است: چنانچه 
متقاضی دریافت  تس���هیات ازدواج، کارمند رسمی 
 ی��ا پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و 
موسسات عمومی )نظیر ش��هرداری  و بنیاد، کمیته 
 امداد، ه�ال احمر( باش��د، ارائه گواهی تعهد کس��ر 
اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق 
و حک��م کارگزین��ی و در صورتی ک��ه مانده حقوق 
نامب��رده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیس��ت. 
همچنین ضمانت یک نفر کارمند رس��می، پیمانی، 
بازنشس��ته دولت، نیروی نظام��ی و انتظامی، نهادها 
و موسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، کمیته 
ام��داد، هال احم��ر(، کارگر یا کارمند ش��رکت های 
تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائ�ه آخرین فیش 

حقوقی و حکم کارگزینی و. . . امکان پذیر است. 
ضمانت یک نفر کاسب دارای  پروانه کسب که در 
زمان اعطای تسهیات دارای فعالیت اقتصادی دایر 
باش��د و نیز ضمانت  یک نفر دارنده حس��اب جاری 
فعال و خوش حس��اب که به تایید و تشخیص شعبه 
پرداخت کننده رس��یده باش��د، از دیگر تس��هیاتی 
است که برای متقاضیان وام ازدواج در طرح ضربتی 
بانک مرکزی دیده ش��ده اس��ت. همچنین در مورد 
متقاضیان تس��هیات در مناطق روستایی، ضمانت 
یک نفر س��اکن روس��تا که اهلی��ت و صاحیت وی 
توس��ط شورای اسامی روستا تایید شود )ممهور به 

مهر شورا( کافی است. 
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خبرنــامه

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com

صندوق بین المللی پول اعالم کرد
ایران رشد اقتصاد جهان را ارتقا داد 

صندوق بین المللی پول با اعام رشد 3.2 درصدی 
برای اقتصاد جهانی در س��ال 20۱۶ که اندکی باالتر 
از گزارش قبلی این موسس��ه بوده است، خاطرنشان 
کرد که این افزایش رقم عمدتا ناش��ی از رشد بسیار 
باالتر اقتصاد ایران و تقویت اقتصاد هند بوده است. 

به گزارش ایلنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین 
گ��زارش خود با عنوان »چش��م انداز اقتصاد جهانی« با 
اعام رش��د 3.2 درصدی برای اقتصاد جهانی در سال 
20۱۶، ک��ه اندک��ی باالتر از رقم پیش بینی ش��ده در 
گزارش قبلی این بانک بوده، خاطرنش��ان کرد که این 
افزایش رقم عمدتا ناش��ی از رش��د بسیار باالتر اقتصاد 
ایران و فعالیت قوی تر اقتصاد هند بوده اس��ت، اما این 
نهاد بین المللی در عین حال، رقم رشد اقتصادی ایران 
را در گزارش خود ذکر نکرده است.  این گزارش تصریح 
کرده اس��ت که رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته 
و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 20۱7 
ش��تاب خواه��د گرفت و به ترتیب ب��ه 2 و ۴.۶ درصد 
خواهد رس��ید و رشد اقتصاد جهانی نیز به 3.5 درصد 
خواهد رس��ید که نسبت به گزارش ماه آوریل تغییری 
نداشته است.  همچنین پیش بینی شده رشد اقتصادی 
در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان 
در س��ال 20۱7 به میزان قابل توجهی کند ش��ود که 
عمدتا ناش��ی از کاهش میزان فعالیت در کش��ورهای 
صادر کننده نف��ت خواهد بود، اما این رش��د پایین در 
سال 20۱8 ترمیم خواهد شد. این گزارش افزود: رشد 
اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان 
و پاکستان در سال 20۱۶ به لطف رشد اقتصادی ایران 
به میزان قابل توجهی قوی تر از قبل ارزیابی شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.772دالر آمریکا

۴.۴۴5یورو اروپا

۴.۹۱۴پوند انگلیس

۱.03۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹8.000مثقال طا

۱۱۴.۹70هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۱۶7.000سکه بهار آزادی

۱.۱۹8.750سکه طرح جدید

۶۱7.500نیم سکه

35۹.500ربع سکه

2۴۴.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـه
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در سومین روز معامالتی هفته، 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار 
ته��ران از ابتدا روندی صعودی را 
در پیش گرفت و در میانه ساعت 
معامالت از کانال 81 هزار واحدی 
نیز عبور کرد اما در ساعت پایانی 
با روندی کاهش��ی مواجه شد و 
در نهای��ت با 70 واحد رش��د در 
رق��م 80 ه��زار و 933 واح��دی 
قرار گرفت. در دادوستدهای روز 
دوش��نبه نمادهای پتروش��یمی 
پردیس، ایران ترانسفو و خدمات 
انفورماتی��ک ب��ه ترتی��ب با ۴1، 
1۵ و 9 واح��د تأثیر بیش��ترین 
نق��ش کاهنده را روی ش��اخص 
کل داش��تند، اما در طرف مقابل 
نماده��ای معدن��ی و صنعت��ی 
گل گهر، ف��والد مبارکه اصفهان 
صن��دوق  س��رمایه گذاری  و 
بازنشستگی به ترتیب با 38، ۲8 
و ۲۵ واحد تأثیر مثبت بیشترین 
روند افزاینده را روی دماسنج بازار 

اعمال کردند. 

با گروه های بازار سهام
دوش��نبه  روز  معام��الت  در 
گ��روه  در  و  ته��ران  ب��ورس 
فل��زی،  کانه ه��ای  اس��تخراج 
اکثریت نمادها روند رو به رشد 
در قیمت پایانی را تجربه کردند. 
همچنین در گروه فلزات اساسی 
نیز تع��داد زی��ادی از نمادها با 
روند رو به رشد در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند اما قیمت س��هم 
ش��رکت هایی همچ��ون صنعت 
روی زن��گان و هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه روند کاهشی 
ش��اهد  را  پایان��ی  قیم��ت  در 
بودن��د. در گ��روه محص��والت 
ش��یمیایی قیمت سهم بسیاری 
از نماده��ا رون��د رو ب��ه کاهش 
را س��پری کرد. البت��ه از جمله 
پرمعامله تری��ن س��هم ها در این 
گروه نماد شرکت پلی اکریل بود 
که با 1.7۵درصد رشد در قیمت 
پایانی مواجه شد. در عین حال 
نم��اد ش��رکت س��رمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروش��یمی تأمین 

ب��ا مق��دار اندک��ی کاه��ش در 
قیم��ت پایانی روبه رو ش��د. در 
گروه قند و ش��کر، قیمت سهام 
شرکت ها به جز دو شرکت قند 
فرآورده های  و  خراسان  شیرین 
غذایی و قند پیرانش��هر، مابقی 
روند کاهش��ی را تجربه کردند. 
همچنی��ن قیمت س��هام تعداد 
زیادی از شرکت های خودرویی 
روند رو به افزایش را شاهد بود، 
هرچن��د س��هم هایی همچ��ون 
گس��ترش  رنا،  س��رمایه گذاری 
خودرو  ای��ران  س��رمایه گذاری 
 و قطع��ات اتومبیل ای��ران روند

 رو به کاهش در قیمت پایانی را 
تجربه کردند.

 
اصالح قیمت در گروه های 

پراقبال
این روزها با پایان فصل مجامع 
شرکت ها و پس از عرضه اولیه به 
ش��رکت پرداخت ملت، جو بازار 
سهام نسبت به هفته های گذشته 

را سپری  ش��رایط مس��اعد تری 
می کند. روز دوش��نبه نیز بورس 
تهران در حالی معامالت متعادلی 
را در اغل��ب نماده��ای معامالتی 
به نظاره نشس��ت که لزوم اصالح 
قیمت��ی در گروه ه��ای پراقب��ال 
بازار از جمله ش��وینده ها، رایانه، 
سیمانی ها و تک سهم های دارویی 
در کنار برخی غذایی ها باعث شد 
کلیت معامالت تأثیر چندانی بر 
ش��اخص کل نگذارد. با این همه 
بازگش��ت نماده��ای معامالت��ی 
پراقبال ب��ازار از جمله معدنی ها 
و فلزات اساس��ی ب��ه نماگرهای 
منتخ��ب ب��ازار کمک ک��رد تا با 
وجود عرضه از سوی معامله گران 
اغل��ب حقوق��ی، ش��اخص کل 
همچنان با نمایی سبزپوش به کار 

خود پایان دهد. 

 تثبیت آیفکس
در ارتفاع 923 واحدی

مب��ادالت  ای��ران  فراب��ورس 

دومی��ن روز کاری مرداد 96 را 
ب��ا نقل و انتق��ال 167 میلیون 
ورق��ه به��ادار در بی��ش از ۲7 
ه��زار دفعه ب��ه ارزش افزون بر 
97۲ میلی��ارد ری��ال پایان داد. 
روز دوش��نبه دوم مردادم��اه به 
م��وازات بازگش��ایی هفت نماد 
معامالت��ی، ش��اخص کل نیز با 
افت 0.۵ واحدی مواجه ش��د و 
در س��طح 9۲3.7 واحدی قرار 
گرف��ت. در همین حال نزدیک 
به 83 میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از ۲33 میلیارد ریال در 
حال��ی در مجموع بازارهای اول 
و دوم مبادل��ه ش��د ک��ه نماد 
س��رمایه گذاری  گروه  ش��رکت 
میراث فرهنگی با دادوستد 10 
میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش 
از ۲۴ میلیارد ریال بیش��ترین 
حج��م و نم��اد ش��رکت م��واد 
ویژه لی��ا با نق��ل و انتقال ۲.8 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 3۵ 
ارزش  باالترین  ری��ال،  میلیارد 

مب��ادالت را از آن خود کردند. 
در جریان معامالت روز دوشنبه 
بازگش��ایی  همچنی��ن ش��اهد 
ش��یمیایی  ک��ود  نماده��ای 
اوره ل��ردگان، توس��عه فناوری 
افرانت،  خوارزم��ی،  اطالع��ات 
لول��ه و تجهیزات س��دید، نفت 
پاسارگاد و حق تقدم این نماد، 
روان  مهندسی صنعتی  شرکت 
ف��ن آور و پتروش��یمی اصفهان 
بودی��م. نگاهی به پربازدیدترین 
نش��ان  معامالت��ی  نماده��ای 
می ده��د »ش��لیا«، »چکاپ��ا« 
نم��اد  س��ه  »غش��هداب«  و  
نمادهای »مفاخر«،   و  پربیننده 
»س��بزوا« و »کپرور« نیز س��ه 
نماد با بیش��ترین رش��د قیمت 
در معام��الت بودند. در مجموع 
تابلوه��ای معامالتی ب��ازار پایه 
نیز 79 میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از 1۴6 میلی��ارد ری��ال 
دادوس��تد شد. س��رمایه گذاران 
همچنین ۴9۵ هزار ورقه بهادار 
را در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت 
ب��ه ارزش ۴83 میلی��ارد ریال 
س��رمایه گذاران  کردند.  معامله 
اسناد خزانه مرحله یازدهم را به 
میزان 13۵ هزار ورقه به ارزش 
بی��ش از 1۲9 میلیارد ریال در 
این بازار دست به دست کردند 
ک��ه باالتری��ن حج��م و ارزش 
معامالت��ی را به خود اختصاص 
داد. همچنین موعد سررس��ید 
اس��ناد خزانه مرحله هفتم بود 
ک��ه نماد ای��ن اوراق ۲6 تیرماه 
به منظور پرداخت مبالغ اسمی 
در سررس��ید متوقف شده بود.  
تابلوی اوراق تس��هیالت مسکن 
نیز میزب��ان معامله بیش از 99 
هزار ورقه تس��ه ب��ه ارزش 76 
میلیارد ریال قرار گرفت. قیمت 
تسه ها روز گذشته در بازه 7۵0 
تا 778 هزار ریال قرار داش��ت. 
در نهایت شاخص کل فرابورس 
به افت 0.۵ واحدی تن داد که 
عم��ده تأثیر منفی بر ش��اخص 
از جانب دو نم��اد  »میدکو« و 
»افرا« تا س��طح حداکثر 0.7۴ 
واحد رقم خورد. در مقابل نماد 
»س��مگا« ت��ا 0.۴ واح��د تأثیر 
مثبت بر آیفکس به جا گذاشت. 

بازگشت نمادهای معدنی و فلزات اساسی جو بازار را مثبت نگه داشتند

رفت و برگشت های شاخص کل به کانال 81 هزار واحد

30 درص��د معامالت ب��ورس از ابتدای 
امس��ال ت��ا پای��ان تیرم��اه در اختیار ۵ 
کارگ��زاری ب��ود. ب��ه گ��زارش »فرصت 
امروز«، براساس آمار منتشر شده توسط 
اداره آمار و اطالعات بازار ش��رکت بورس 
در ۴ ماهه نخست امسال از 10۵ کارگزار 
فعال در بورس، 103 کارگزار در معامالت 
آنالی��ن فعال بوده ان��د. همچنین 38.6۴ 
درصد از کل معامالت الکترونیکی در این 
مدت در ۵ کارگزاری انجام شده است که 

ب��ه ترتیب کارگزاری های مفید با ۲1.۴3 
درص��د، آگاه ب��ا ۵.۲7 درص��د، فارابی با 
۴.87 درص��د، مبین س��رمایه ب��ا 3.77 
درصد و بانک کش��اورزی با 3.30 درصد 
رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت 
کردند. از س��وی دیگ��ر از کل معامالت 
ص��ورت گرفت��ه در ای��ن م��دت بیش از 
79 ه��زار میلی��ارد ری��ال خریدوفروش 
الکترونیکی بوده اس��ت که حدود ۲0.۲ 
درص��د کل خریدوفروش ه��ا را ش��امل 

می ش��ود. بنا بر این گ��زارش ارزش کل 
خریدوف��روش 10۵ کارگزار فعال بورس 
تهران در ۴ ماه گذشته بیش از 39۵ هزار 
میلی��ارد ریال و ارزش خریدوفروش خرد 
و بل��وک معادل 69.6درصد کل معامالت 
بوده است. همچنین ارزش خریدوفروش 
عم��ده 16درصد از معامالت و ارزش کل 
س��ایر ابزارهای نوین مال��ی 1۴.۲درصد 
از کل معام��الت را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. این گزارش می افزاید: تعداد 

۵ ش��رکت کارگزاری نی��ز ۲9.6۴درصد 
کل ارزش معام��الت در ۴ م��اه گذش��ته 
را ب��ه خ��ود اختصاص دادند ک��ه بر این 
اساس ش��رکت های کارگزاری بانک رفاه 
کارگران با 7.1۲درص��د، کارگزاری صبا 
تأمی��ن با 6.83 درص��د، کارگزاری بانک 
کشاورزی با 6.۲۲درصد کارگزاری مفید 
با ۵.19درصد و بانک ملت با ۴.۲8 درصد 
در رتبه های اول تا پنجم این جدول قرار 

دارند. 

اوراق س��لف موازی اس��تاندارد یک ابزار 
تأمی��ن مال��ی ب��رای مقاصد س��رمایه در 
گردش اس��ت و برخالف س��ایر اوراقی که 
در بازار س��رمایه کش��ور ما با هدف تأمین 
مال��ی پروژه های بلند مدت مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد، عمدت��ا با هدف تأمین مالی 
س��رمایه در گردش ش��رکت های تولیدی 
اوراق  انتش��ار  دلی��ل  می ش��ود.  منتش��ر 
س��لف موازی اس��تاندارد رفع مشکالت در 
معامالت سلف بوده است. عدم وجود بازار 

ثانوی��ه برای قرارداد س��لف و ع��دم امکان 
نقدش��وندگی آن ت��ا سررس��ید، از جمله 
مشکالت بسیاری از ش��رکت های تولیدی 
فعال در بورس های کاالیی اس��ت. با اوراق 
سلف موازی اس��تاندارد امکان تأمین مالی 
تسهیل شده است. با راه اندازی اوراق سلف 
موازی استاندارد، شرکت ها باز هم در قالب 
همان قراردادهای سلف می توانند اقدام به 
ف��روش محصوالت خود کنن��د. همچنین 
ش��رکت ها می توانند با فراهم آوردن امکان 
انج��ام معامالت ثانویه بر اوراق س��لفی که 
منتش��ر کرده اند، بازار ثانویه برای سلف ها 
ایجاد کنند و از ای��ن طریق، امکان تأمین 
مالی را تس��هیل کنند. اوراق سلف موازی 
افزون بر تنوع��ی که به ابزارهای معامالتی 

بورس می بخشد، به نقدشوندگی معامالت 
س��لف نیز کمک کرده و جذابیت بیشتری 
ب��رای خری��داران ایجاد می کند. از س��وی 
دیگر معامالت ثانویه اوراق س��لف موازی، 
این امکان را فراه��م می کند تا افرادی که 
به خرید کاال با این شیوه اقدام می کنند با 
ریسک نقدشوندگی مواجه نشوند و بتوانند 
پی��ش از سررس��ید، ای��ن اوراق را در بازار 
بفروش��ند. امکان انتشار اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد ب��رای هر کاالیی ک��ه از طرف 
تولیدکنندگان تقاض��ا و در هیأت پذیرش 
مطرح و با عرضه آن موافقت ش��ده باشد، 
وجود دارد. اوراق س��لف موازی استاندارد 
مرغ منجد، نخس��تین اوراق س��لف منتشر 
ش��ده صنعت طیور در بورس کاال است که 

طی آن مبل��غ ۲00 میلی��ارد ریال تأمین 
مالی از س��وی شرکت گس��ترش و توسعه 
صنایع بهپرور انجام ش��د. مش��اور پذیرش 
و متعهد پذیره نویس��ی این اوراق ش��رکت 
تأمین س��رمایه امید اس��ت و این عرضه از 
س��وی کارگزاری پیش��گامان بهپ��رور و از 
طری��ق بورس کاالی ای��ران صورت گرفته 
اس��ت. این اوراق با نام و مع��اف از مالیات 
ب��وده و با ن��رخ اختیار ف��روش ۲1درصد، 
اختیار خری��د ۲۲درصد و نرخ بازارگردانی 
۲0.۵ درصد منتش��ر ش��ده اس��ت و زمان 
سررس��ید آن یک سال پس از تاریخ عرضه 
اولی��ه و دوره تحویل فیزیکی حداکثر یک 

ماه پس از سررسید قرارداد است. 
منبع: سنا

در ۴ ماه نخست امسال صورت گرفت

3۰ درصد معامالت بورس در اختیار 5 کارگزاری

اوراق سلف موازی استاندارد، ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش

خبر

سازمان بورس برای تغییر واحد 
پول آمادگی کامل دارد

معاون اجرایی سازمان بورس با اعالم اینکه تغییر 
واح��د پول ایران از ریال به تومان زمانبر بوده و نیاز 
به مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد، گفت: 
س��ازمان بورس برای این م��ورد آمادگی کامل دارد. 
به گزارش بورس پرس، س��یداحمد عراقچی در برابر 
این س��وال که با توجه به مصوبه شب گذشته هیأت 
دولت مبنی ب��ر تغییر ریال به تومان و اعالم برابری 
هر 10 ریال یک تومان، آیا زیرس��اخت های سازمان 
 TSETMC ب��ورس مخصوص��ا داده ه��ا و س��ایت
آمادگی لح��اظ کردن این موض��وع را دارند؟ اظهار 
داشت: سازمان بورس برای این مورد آمادگی کامل 
دارد. وی ادام��ه داد: تغییر واحد پ��ول ایران زمانبر 
ب��وده و نیاز به مراحل قانونی دیگر مانند تصویب در 
مجلس و تأیید ش��ورای نگهبان دارد. از سوی دیگر 
در ص��ورت نهایی ش��دن این تصمی��م، حتما دولت 
زمان��ی را برای دوران  گذار و اصالحات الزم توس��ط 
نهادها، س��ازمان ها و فعاالن و شرکت ها خواهد داد.  
عراقچ��ی افزود: با این همه از نظر فنی لحاظ کردن 
تومان به جای ریال در س��ازوکارهای بازار س��رمایه 
مش��کلی ندارد و به راحتی انجام می ش��ود، بنابراین 
ای��ن موضوع ه��ر زم��ان نهایی ش��د، در حوزه های 

مختلف بازار سرمایه عملیاتی می شود. 

عرضه ۴۱هزار تن گندم خوراکی در 
قالب طرح قیمت تضمینی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��می دیروز ش��اهد 
عرض��ه 100 هزار و 601 ت��ن انواع مواد پلیمری، قیر، 
گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم و س��الپس واکس بود. 
ت��االر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران روز 
دوش��نبه ۲ مردادماه میزبان عرض��ه ۴1 هزار و ۴19 
تن گندم خوراکی اس��تان های اردبیل، مرکزی، زنجان 
و خراس��ان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی بود. 
ی��ک هزار و 311 تن جو دام��ی در قالب طرح قیمت 
تضمین��ی، ۴ هزار تن گندم دوروم، ۵۵ هزار تن گندم 
خوراک��ی، ی��ک هزار و 3۲۵ تن ش��کر س��فید، 300 
ت��ن روغن خ��ام و ۲00 تن ذرت دان��ه ای نیز در تاالر 
محصوالت کشاورزی عرضه شد. براساس این گزارش، 
10 ه��زار تن ش��مش بلوم و 8 کیلوگرم ش��مش طال 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. این 
گزارش حاکی است10 هزار تن گوگرد گرانوله و ۲00 
تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
عرضه ۲8 رأس دام س��نگین نهاده های دامی جاهد به 
صورت صادراتی و ۴۴ تن ضایعات فلزی، بشکه خالی و 

روغن لکوموتیو را تجربه کرد. 

عرضه ۴ میلیون لیتر حالل ۴۰2 در 
روز پرترافیک بازار فیزیکی

روز دوش��نبه را می توان به علت هم زمانی مشخص 
ش��دن قیمت ه��ای ماهان��ه پاالیش��گاه ها و قیم��ت 
از  پتروش��یمی  تولی��دی ش��رکت های  محص��والت 
پرترافیک ترین روزهای کاری سال جاری بورس انرژی 
در رینگ داخلی بازار فیزیکی به شمار آورد. در جلسه 
معامالتی روز دوش��نبه کاالهای آیزوریسایکل، حالل 
۴0۲، حالل ۴0۴، بلندین��گ نفتا حالل ۴10، نفتای 
س��نگین تصفیه نش��ده و ح��الل ۴10 پاالیش نفت 
ش��یراز، آیزوفید، آیزوریس��ایکل، حالل ۴0۲ و حالل 
۴0۴ پاالی��ش نفت تبریز، نفتای س��بک و س��نگین 
پاالیش نفت تهران، قط��ران عمده ذوب آهن اصفهان، 
برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز 
و متانول پتروش��یمی زاگرس در رینگ داخلی عرضه 
شدند که عرضه ۴میلیون لیتر حالل ۴0۲ از نکات مهم 
عرضه ه��ای فوق بود. در جریان معامالت بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران کاالهای میعانات گازی پاالیش گاز 
خانگیران در دو گرید تی پی ۲00 و اس ۵00 در رینگ 
داخلی و نفتای س��نگین پاالیش نفت الوان در رینگ 
بین الملل عرضه ش��دند. کل معام��الت صورت گرفته 
مع��ادل 3۲ ه��زار و ۲۴ تن و ب��ه ارزش بیش از ۴76 

میلیارد و ۵80 میلیون ریال است. 

هفته ای پرالتهاب در بازارهای جهانی
نخس��تین روز کاری هفته در بازارهای آس��یایی در 
حال��ی با روند نزولی همراه ش��د که ای��ن هفته برای 
بازاره��ای جهانی هفته ای پرالته��اب و پر از خبرهای 
تأثیرگذار خواهد بود. براس��اس این گزارش، نشس��ت 
بانک مرکزی آمری��کا و تصمیم در خصوص نرخ بهره 
در این هفته برگزار خواهد ش��د و بسیاری از بازارها را 
متأثر خواهد کرد. در این بازارها، شاخص آسیاپاسفیک 
با نخستین روز افزایش پس از 11 روز معامالتی روبه رو 
ش��د، درحالی که شاخص ها در بازار استرالیا پیشرو در 
روند نزولی شاخص های آسیایی شد ولی شاخص ها در 
بازار هنگ کنگ و چین با افزایش همراه شدند. در این 
بازارها شاخص آسیاپاس��فیک با کاهش 0.۲ درصدی 
 روبه رو ش��د درحالی که ش��اخص تاپیک��س ژاپن افت

 0.۵ درصدی را از آن خود کرد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بیشترین درصد افزایش
زغال س��نگ نگین طبس در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد ک��ه ایران 

یاساتایرورابر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.93۲18.۴6کطبس

1.9768.0۴پاسا

1.9۴37.8۲سکرما

۲.01۲7.۲۵خوساز

۲.۴۴76.39تایرا

3.089۵ساروم

۲0.۴7۲۵پرداخت

 بیشترین درصد کاهش
پتروشیمی پردیس صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. س��یمان س��فید نی ریز در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. گروه صنعتی بوت��ان هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۴6(۵.933شپدیس
)۴.۲1(1۴.۵78سنیر
)۴.1۵(3.۵36لبوتان

)۴.1(3.3۲3پسهند

)۴.07(8.087قشهد

)۴.0۲(۲.819ثفارس

)3.9۲(۲.۵7۴غشهد

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارک��ه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
معدنی و صنعتی گل گهر هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

99.619 1617فوالد

۴۴.311 ۵80شپلي
16.۲07 ۲307کگل
1۵.0۴9 1306سپاها
1۴.811 11۴9سشرق
1۴.18۵ 1۲19سدور
10.1۵1 1900ونفت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان به خود اختصاص داد. به پرداخت ملت رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. آسان پرداخت پرشین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

161.131 1617فوالد
67.3۲8 ۲0۴7۲پرداخت

۴۲.1۲۴ ۲660۵آپ
37.393 ۲307کگل

33.8۲3 6۲۲۵شپاکسا
۲۵.807 ۵۵۲0تکشا
۲۵.690 ۵80شپلي

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل 
در این گروه دوم شد و سخت آژند در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1617۵3۴6فوالد
۵80۲3۴3شپلی
3۵۴۵1336ثاژن
1۲191۲۵6سدور
1900106۴ونفت
1306893سپاها
۲3078۲1کگل

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیش��ه به دست آورد. داروس��ازی زاگرس فارمد پارس در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۲0601030کساپا
۴91۵983ددام

۲۵1۴6۲8خمحور
9۲9۴6۴خکمک
1۲09۴03خریخت
1799360قثابت
۲819۲۵6تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت 

P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

78۴۲.09وخارزم
۴6۴۲۲.۲0کگاز

130۵۲.۴۲واعتبار
109۲3.۲7پردیس
18093.۴9وبانک
10993.66ورنا

101۵3.90وصنعت

نماگر بازار سهام

علیرضا ناصرپور
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل
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محم��ود واعظ��ی، وزی��ر ارتباط��ات و 
فن��اوری اطالع��ات گف��ت: ش��بکه ملی 
اطالعات مهم ترین پروژه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات در دولت یازدهم بود 
و م��ا از ابتدای س��ال س��وم فعالیت خود 
به این نتیجه رس��یدیم ک��ه بدون حضور 
بخش خصوصی نمی توانیم اجرای ش��بکه 
ملی اطالع��ات را به راحت��ی جمع کنیم 
و بای��د این بخش در اجرای ش��بکه  ملی 

اطالعات به ما کمک کند. 
به گزارش هم رس��ان به نق��ل از روابط 
عمومی ایرانس��ل، همزمان ب��ا افتتاح 23 
پروژه ایرانس��ل در راس��تای افتت��اح فاز 
سوم شبکه ملی اطالعات، محمود واعظی 
با تبری��ک به کارکن��ان ایرانس��ل گفت: 
امی��دوارم این مس��یر را ادامه دهیم و آن 
عق��ب افتادگی را که چهار س��ال قبل به 
آن اشاره می کردم برطرف کنیم. من چهار 
سال قبل از رتبه ایران و عقب افتادگی ها 
غصه می خوردم اما اکن��ون می توانم ادعا 
کنم که فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 
در مسیر درست قرار گرفته و تمام امور به 

درستی انجام شده است. 
وی با اش��اره به توانایی های کش��ور در 
ارائ��ه خدمات به کش��ورهای دیگر گفت: 
حجم داده ای که مش��ترکان ایرانس��ل در 
کش��ور اس��تفاده می کنند این شرکت را 
به بزرگ تری��ن اپراتور دیتای ایران تبدیل 

کرده است. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با 
اش��اره به پروژه های افتتاح شده ایرانسل 
و نیازهای کشور ادامه داد: ما امروز شاهد 
رونمایی از 23 پ��روژه بودیم که هر کدام 
از آنها می تواند مشکالتی را در کشور حل 
کند. باید با سرمایه گذاری، بستر فعالیت و 
کار جوانان را فراهم کنیم که این بستر در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اس��ت. 

وی با بیان اینکه ایرانس��ل در بخش های 
مختل��ف ارتباطاتی توفیق خوبی داش��ته 
اس��ت، افزود: در کشورهای دیگر، افزایش 
در حد چند درصد اس��ت اما امروز شاهد 
این هس��تیم که به رش��د چند برابری در 
بخش های مختلف ارتباطات رسیده ایم که 
بخشی از آنها 2۰ برابری یا بیشتر است. 

ایرانسل موفق تر از دیگران در توسعه 
شبکه عمل کرده است

واعظی همچنین با تأیید روند گسترش 
ش��بکه یادآور ش��د: در حوزه تلفن همراه 
می بینیم وقتی ش��بکه را توسعه می دهند 
با مش��کالت زی��ادی روبه رو  مش��ترکان 
می ش��وند که این مش��کل را در ایرانسل 
ندیده ایم و ایرانس��ل ش��بکه و خدمات را 

موفق تر از دیگران توسعه داده است. 
وی همچنین با اش��اره به میزان مصرف 
دیتا در کش��ور ادام��ه داد: حجم داده ای 
که مشترکان ایرانس��ل در کشور استفاده 
می کنن��د این ش��رکت را ب��ه بزرگ ترین 

اپرات��ور دیتای ایران تبدیل کرده اس��ت. 
این امروز یک مس��ابقه در کش��ور است. 
ه��ر اپرات��وری که فک��ر کن��د وظیفه اش 
تمام ش��ده، آن روز، روز مرگ آن اپراتور 
است. ایرانسل باید تالش های بیشتری در 
پروژه ها کند. توفیق ایرانس��ل در نوآوری 
این ش��رکت و ارتباط با دانش��گاه و مراکز 
علمی است که می تواند آینده این شرکت 
را تأمین کند.  وزیر ارتباطات با اش��اره به 
همکاری های ایرانس��ل ادامه داد: اینکه ما 
توانس��تیم ه��م در دوران تحریم و بعد از 
تحریم یک ش��ریک خارج��ی موفق برای 
شرکت های مان داش��ته باشیم آن هم در 
ایرانسل یک دستاورد اس��ت. ما به عنوان 
دولت بس��تر خروج یا س��رمایه گذاری در 
 MTN کش��ور را بع��د از تحریم ب��رای

فراهم کردیم. 
وی ب��ا اش��اره به الزام اش��تغال زایی در 
برنامه شش��م توس��عه گفت: باید س��الی 
۹۵۵ ه��زار ش��غل فراهم کنی��م که برای 

رس��یدن به ای��ن آم��ار نیازمن��د حضور 
س��رمایه گذاران خارجی هستیم. اگر وارد 
جذب سرمایه گذاران خارجی نشویم، برای 
اشتغال به مشکل می رسیم. امروز اینترنت 
و دیگ��ر خدم��ات فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات در خدمت توسعه صنعت و بحث 
انق��الب چهارم صنعت��ی در اختیار حوزه 
فناوری اطالعات اس��ت. ام��روز جایگاه ما 
به گونه ای است که نباید به بخش خودمان 
فک��ر کنیم بلکه باید پیش��رفت صنعت را 
در نظر داشته باشیم. در وزارت ارتباطات 
و ح��وزه فناوری اطالعات و ارتباطات باید 
ب��ه فکر این باش��یم که بتوانی��م خدمات 
به بخ��ش صنع��ت ارائه دهی��م.  واعظی 
 همچنین تأکید کرد: ما در مناطق مرزی، 
کمت��ر برخ��وردار و روس��تایی باید توجه 

بیشتری داشته باشیم. 
مسئله موبایل یکی از مشکالت موجود 
در روستاها است که در پروانه اپراتورهای 
همراه هم آمده اس��ت. م��ن این تأکید را 
به دو اپراتور دیگر داش��ته ام و اکنون هم 
تأکی��د دارم که ای��ن موضوع ب��ا دقت و 
تمرکز بیش��تر پیگیری ش��ده و در مراکز 
کمتربرخوردار و روس��تایی سرمایه گذاری 

بیشتری شود. 

ایرانسل در کاهش قیمت خوب عمل 
کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه 
داد: من سیاست ایرانسل در کاهش تعرفه 
را تأیی��د می کنم. ش��ما تعرفه ها را پایین 
بیاوری��د و تعرف��ه  ترکیبی ارائ��ه دهید تا 

مردم بهتر و بیشتر استفاده کنند. 
این کاهش قیمت در ایرانسل کار خوبی 
اس��ت. باید نوعی با مردم برخورد شود که 
اس��تفاده از اینترنت و موبایل برای مردم 

هزینه باالیی نداشته باشد. 

پ��اول دوروف خبر موافقت ب��ا انتقال 
س��رور های تلگ��رام به ای��ران را تکذیب 
ک��رد و گفت ک��ه مقامات محل��ی نباید 
خواس��ته های خود را به این پیام رس��ان 
دیکته کنند، حتی اگر مانند مورد چین، 
ب��ه قیمت فیلترینگ و مس��دود ش��دن 

تلگرام تمام شود. 
 پ��اول دوروف، مدیر تلگ��رام می گوید 
محل سرورهای این پیام رسان یا سیاست 
حف��ظ حری��م خصوصی کارب��ران هرگز 
تغیی��ر نخواهد کرد. او در واکنش به خبر 
انتقال س��رورهای تلگرام به ایران تأکید 
ک��رد:  به رغم محدودیت قوانین یا تهدید 
مقام��ات محلی، تلگ��رام تنه��ا در قبال 
کاربران مس��ئول اس��ت و فقط کاربران 
می توانند خواس��ته  های خودشان را به ما 

دیکته کنند.
پاول دوروف اف��زوده که تلگرام در حال 
تحقی��ق پیرام��ون راه های بهب��ود قابلیت 

اتصال و س��رعت ب��رای کارب��ران خود در 
سطح جهانی است. پیام رس��ان تلگرام در 
س��ال 2۰۱3 توس��ط ب��رادران نیکالی و 
پاول دوروف بنیانگذاری ش��د که پیش از 
آن شبکه اجتماعی Vk.com را تأسیس 
کرده بودند و در روس��یه کاربران بسیاری 
داشت. به گزارش پارسینه، تلگرام هم اکنون 
از سوی یک ش��رکت غیرانتفاعی با عنوان 
اداره    Telegram Messenger LLP
می ش��ود که از الگوی حقوقی بریتانیایی/

آمریکای��ی پی��روی می کن��د و هیچ گونه 
 Vk.com ارتباطی با ش��بکه اجتماع��ی
یا کش��ور روس��یه ندارد. این ش��رکت در 
برلین ، پایتخت آلمان مس��تقر اس��ت. در 
پای��گاه اینترنتی تلگرام در بخش شناس��ه 
هیچ آدرس��ی در برلین ذکر نش��ده است. 
روز ش��نبه 3۱ تیر، معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات به خبرنگاران گفته بود که 
تلگرام درخواست مقامات ایرانی برای انتقال 

سرورهایش به این کشور را پذیرفته است. 
نصراهلل جهانگرد ساعتی بعد این گفته را به 
این شکل تصحیح کرد که وزارت ارتباطات 
در حال مذاکره با مقام��ات تلگرام و دیگر 
شبکه های اجتماعی است تا سرورهای شان 
 را ب��ه ای��ران منتق��ل کنن��د. محمدجواد
 آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت نیز پیش��تر در یک گفت وگوی 
تلویزیونی از لزوم انتقال س��رور شبکه های 
اجتماعی خارجی مانند تلگرام به ایران به 
منظور بحث امنیتی و اقتصادی خبر داده 

بود. 
پ��اول دوروف در واکنش��ی س��ریع در 
حس��اب توییتری خودش، این موضوع را 

کامال پوچ خواند. 
او روز یکش��نبه در توضیح مفصل تری 
در کان��ال تلگرامی اش نوش��ت: »ایران و 
روسیه همواره قوانینی را صادر می کنند تا 
شرکت های اینترنتی در کشور خودشان 

اطالع��ات را ذخی��ره کنند ک��ه از جمله 
این ادعاهای نادرس��ت بای��د به موافقت 
اپل برای ذخی��ره اطالعات کاربرانش در 
ایران اشاره داشت. سیاست اصلی تلگرام، 
حف��ظ حریم خصوصی کاربران اس��ت و 
ما به همین دلیل نمی توانیم دس��تورات 
آنه��ا را قب��ول کنی��م. حت��ی در صورت 
مس��دود ش��دن و فیلترینگ هم این کار 
را نمی کنیم. در کش��وری مانند چین ما 
حتی یک بیت از اطالع��ات کاربران مان 
را در اختی��ار آنها قرار ندادیم و به همین 

دلیل در چین مسدود شدیم.«
گفت��ه می ش��ود بال��غ ب��ر 2۵ میلیون 
ایرانی عضو این شبکه اجتماعی موبایلی 
هس��تند. برادران دوروف در سال 2۰۱۵ 
اعالم کردند که تلگرام ماهانه ۶2میلیون 
کاربر فع��ال دارد. فقط در س��ال 2۰۱۶ 
بی��ش از ۵۰ میلی��ون بار ای��ن اپ برای 

نخستین بار دانلود شده است. 

واکنش مدیر تلگرام به سخنان معاون وزیر ارتباطات 

در صورت فیلترینگ و مسدودی هم، سرورها را منتقل نخواهیم کرد! 

وزیر ارتباطات:

اجرای شبکه ملی اطالعات بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست
خبر

تصویر جدید آیفون 8، قرارگیری 
سنسور اثر انگشت در پنل پشتی 

را نشان می دهد
به تازگ��ی تصویری از آیفون 8 منتش��ر ش��ده که 
فریم فل��زی پرچمدار جدید اپل را نش��ان می دهد. 
ظاهرا سنسور اثرانگشت در پنل پشتی گوشی تعبیه 

خواهد شد. 
دای��ره ای در پنل پش��تی و زیر لوگ��وی اپل دیده 
می ش��ود که احتماالً مربوط به سنس��ور اثرانگش��ت 
اس��ت. البت��ه تصاویری که قباًل از آیف��ون 8 با فریم 
فلزی منتشر ش��ده، محل دیگری را برای قرارگیری 
ت��اچ آی دی نش��ان می ده��د. در قاب ه��ای محافظ 
شیش��ه ای پرچمدار اپل نیز سوراخی دیده نمی شود 
که قرارگیری حس��گر اثرانگش��ت در پنل پش��تی را 

تأیید کند. 
اکن��ون محل قرارگیری ت��اچ آی دی در آیفون 8 
معمایی برای عالقه مندان به این برند ش��ده اس��ت. 
دقیقا نمی دانیم سنس��ور اثرانگش��ت در بدنه پشتی 
گوش��ی قرار می گیرد یا در کلی��د پاور تعبیه خواهد 
شد. ش��اید اپل بتواند مشکالت مربوط به قرارگیری 
 ای��ن سنس��ور در نمایش��گر را برط��رف کن��د و از 
تاچ آی دی در بخش جلویی بهره ببرد. قطعا زمان به 

تمام ابهامات پاسخ خواهد داد. 

ارسال پیام صوتی به تلفن ثابت 
امکان پذیر می شود

س��خنگوی ش��رکت مخاب��رات ایران گفته اس��ت 
ب��ه زودی و با فراهم ش��دن امکانات، ب��رای کارکرد 
تلفن ثابت بیش از ۵۰ هزار ریال در ماه صورتحساب 

ماهانه صادر خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، بیدخام اظه��ار کرد: صدور این 
صورتحساب با هدف مدیریت هزینه های صورتحساب 
برای مشتریان، ساماندهی و یکپارچه سازی پرداخت 
قب��وض تلفن ثاب��ت، برای مش��تریان تلفن ثابت که 
مبل��غ کارک��رد ماهانه آنه��ا بیش از ۵۰ ه��زار ریال 
اس��ت، خواهد بود.  وی افزود: در این صورتحس��اب 
مش��تریانی که قصد دارند کارکرد تلفن ثابت خود را 
به موقع پرداخت کنند، می توانند با دریافت شناس��ه 
قبض، شناسه پرداخت و مبلغ قابل پرداخت از طریق 
پیامک های اطالع رس��انی که ب��ا هدف اعالم کارکرد 
ماهانه ارسال می شود، نس��بت به پرداخت هزینه ها 
اقدام کنند.  بیدخام با اشاره به جایزه ویژه مشتریان 
خوش حساب گفت: امکان مکالمه رایگان درون شبکه 
برای مش��تریانی که قبض خود را تا قبل از بیس��تم 
ه��ر ماه به صورت غیرحض��وری از طریق درگاه های 
الکترونیکی پرداخت کرده اند، از امکاناتی اس��ت که 
به زودی برای مشترکان تلفن ثابت در سرتاسر کشور 
اجرایی خواهد ش��د.  مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه ارسال 
پیام صوتی به تلفن ثابت از دیگر از امکاناتی است که 
به زودی برای مش��ترکان تلفن ثابت فراهم می شود، 
خاطرنش��ان کرد: رویه فعلی چ��اپ و توزیع قبوض 
ادام��ه خواهد داش��ت و در کنار آن، اطالع رس��انی 
صورتحساب ماهانه نیز به عنوان یک امکان جدید در 

نظر گرفته شده است. 

 حل آلودگی هوا با کمک
 اینترنت اشیا

رئی��س دانش��کده مهندس��ی کامپیوتر دانش��گاه 
علم و صنعت، زمینه س��ازی برای حرکت به س��مت 
اس��تفاده از فناوری های نوین در کش��ور را ضروری 
دانس��ت و از اینترنت اش��یا به عنوان حوزه ای بسیار 
کارب��ردی در عصر جدید نام ب��رد.  احمد اکبری در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به ض��رورت حرکت به 
س��مت فناوری های نوین اطالعات��ی و ارتباطاتی در 
کشور، گفت: برای اس��تفاده از این گونه فناوری های 
نوین ابتدا باید پهنای باند سیستم ارتباطی ما با این 
فناوری ها متناس��ب شود و مشخصات فنی و کیفیت 
سرویس ش��بکه در حد بقیه کشورهای توسعه یافته 
باش��د. اینترنت اشیا نیاز به زیرساخت های مخابراتی 
مناس��ب، مطمئ��ن و ارزان دارد.  وی ب��ا اش��اره به 
کاربرده��ای مختلف اینترنت اش��یا در جهان امروز، 
بیان کرد: امروزه اینترنت اشیا در حوزه های مختلف 
صنعتی، پزش��کی، شهری، کش��اورزی، تجاری و. . . 
کاربرد دارد. در مباحث ش��هری اینترنت اشیا بحث 
ش��هر هوش��مند را ممکن می کند که ب��رای نمونه 
ب��رای یافت��ن و رزرو پارکینگ های خال��ی از طریق 
سیس��تم های اینترنت اش��یا می توان با صرف زمان 
و انرژی کمتری نس��بت به یافت��ن جای پارک اقدام 
کرد. همچنین برای یکپارچه  س��ازی و کنترل واحد 
دوربین های س��طح ش��هر می توان از اینترنت اش��یا 

کمک گرفت. 
اکب��ری ادامه داد: اینترنت اش��یا در واقع در خدمت 
اس��تفاده از امکاناتی اس��ت که در حالت عادی به هدر 
می روند. گرمایش و س��رمایش مجتمع های عظیم اگر 
کنترل ش��ود، انرژی و هزینه گزافی را ذخیره می کند. 
اینترنت اشیا از طریق یکپارچه سازی و هوشمند سازی 
کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی این قابلیت 
را ایجاد می کند که در ساعات یا روزهای تعطیل، انرژی 
در ادارات به هدر نرود که این خود بس��یار می تواند در 

کنترل آلودگی نیز مؤثر باشد. 

خبر

معاون بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات:
 عرضه سیم کارت های »کودک«

در ایران
معاون بررس��ی های فنی و صدور پروانه س��ازمان 
تنظیم مقررات با اش��اره به موضوع ارائه سیم کارت 
کودک گفت ما یک مصوبه در ارتباط با س��یم کارت 
ک��ودک داری��م که به نظر م��ا بیش��تر از آن نیاز به 

مقررات نداریم و بقیه کار با اپراتورهاست. 
صادق عباس��ی ش��اهکوه، معاون بررسی های فنی 
و صدور پروانه س��ازمان تنظی��م مقررات و ارتباطات 
رادیویی در خصوص شکل گیری اپراتورهای مجازی 
در کش��ور اظهار داش��ت: هدف اصلی از راه اندازی و 
ش��کل گیری اپراتورهای مجازی دو نکته بسیار مهم 
ب��ود. اول اینکه ما در نظر داش��تیم ب��ازار رقابتی در 
حوزه موبایل را بهبود ببخشیم. علت آن هم این بود 
که اپراتور اصلی که نیاز به داشتن BTS دارد هزینه 
بس��یار باالیی اس��ت و این به صالح کشور نبود ولی 
در سمت مش��ترکین ما نیاز اساسی به بحث رقابت 
داشتیم و در این گام اپراتور مجازی بهترین تصمیم 

بود. 
وی افزود: نکت��ه دوم پیدایش اپراتورهای مجازی 
ای��ن بود ک��ه اپراتوره��ای صاحب ش��بکه کمتر به 
فض��ای تخصص��ی و بسترس��ازی الزم در این حوزه 
ورود می کنن��د و ما امیدواری��م اپراتورهای مجازی 
که نگران زیرساخت و شبکه نیستند انرژی بیشتری 
برای مباحث تخصصی بگذارند تا ان ش��اءاهلل مردم از 

خدمات جدید بهره مند شوند. 
عباسی ش��اهکوه با اش��اره به فضای رقابتی میان 
اپراتوره��ا گفت: طبیعی اس��ت که چن��دان رقابتی 
میان اپراتورهای اصلی با اپراتورهای مجازی صورت 
نگیرد. علت آن هم این اس��ت که اپراتورهای اصلی 
دارای زیرساخت و شبکه هستند و تمرکز اپراتورهای 
مجازی روی س��رویس و خدمات به کاربران اس��ت. 
بنابرای��ن ای��ن دو از الیه ه��ای مختلف��ی تش��کیل 
ش��ده اند و قاعدت��اً نباید ب��ا هم رقابت کنن��د. البته 
اگر اپراتورهای مجازی بخواهند به س��مت رقابت با 
اپراتورهای اصلی بروند، شکس��ت خواهند خورد اما 
اگر تمرکز اپراتورهای مجازی روی خالقیت ونوآوری 
بر سرویس ها و خدمات به کاربران باشد قطعاً شاهد 

اتفاقات مطلوبی خواهیم بود. 
وی در خصوص تعداد اپراتورهای مجازی فعال در 
کش��ور تصریح کرد: ما تا به ام��روز پنج پروانه صادر 
کرده ایم و 2۰ موافقت انجام شده که هنوز به صدور 
پروانه منجر نش��ده اس��ت و س��ه اپراتور آماده ارائه 
سیم کارت هس��تند که در روزهای آتی شاهد عرضه 

سیم کارت آنها به بازار خواهیم بود. 

نخستین پارک فناوری اطالعات 
کشور هفته آینده افتتاح می شود

معاون وزیر ارتباطات از رونمایی نخس��تین پارک 
فناوری اطالعات و ارتباطات در روز یکش��نبه هفته 
آینده و با حضور وزیران ارتباطات و علوم خبر داد. 

به گزارش مهر،  امیرحس��ین دوای��ی با بیان اینکه 
 پ��ارک فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات در اتوب��ان 
تهران- کرج واقع ش��ده اس��ت، گفت: روز یکش��نبه 
هفت��ه آینده رونمای��ی اولیه از این م��کان با حضور 
دکت��ر واعظی وزیر ارتباطات و دکت��ر فرهادی وزیر 
علوم انجام می ش��ود.  معاون نوآوری و فناوری وزیر 
ارتباطات اظهار کرد: نخس��تین گروه پذیرش ش��ده 
برای اس��تقرار در این پارک علمی انتخاب ش��ده اند 
و ق��رار اس��ت با اس��تقرار در پارک »ف��اوا« حمایت 
جدی از آنه��ا صورت گیرد.  وی با بیان اینکه مجوز 
احداث پارک »فاوا« از وزارت علوم اخذ ش��ده است، 
اضافه کرد: هم اکنون زیرساخت های اولیه راه اندازی 
این پارک آماده ش��ده و ظرفیتی بالغ بر 2۴۰متر به 
شرکت های متقاضی استقرار در این پارک اختصاص 

یافته است. 
دوای��ی با اش��اره به اینکه پارک »ف��اوا« در اتوبان 
کرج جنب انیس��تیتو پاس��تور راه اندازی شده است، 
ادامه داد: در این مرحله فرآیند پذیرش شرکت های 
متقاض��ی برای حضور در این پارک فناوری از طریق 
مجوز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شده 
است اما به زودی برای مابقی تقاضاها، نحوه پذیرش 

اعالم خواهد شد. 

تمرکز بیش از اندازه اپراتورها در 
تهران، از چالش های شبکه ملی 

اطالعات است
مع��اون وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، گفت 
ک��ه توس��عه ظرفی��ت میزبان��ی محت��وا و خدمات 
داخلی، ایجاد زیرساخت های ارتباطی IoT، توسعه 
شبکه های ش��هری توس��ط اپراتورهای خصوصی و 
ورود اپراتورهای مجازی از دیگر دستاوردهای شبکه 

ملی اطالعات است. 
مهندس نصراهلل جهانگرد، رئیس س��ازمان فناوری 
اطالع��ات در مراس��م افتتاح فاز س��وم ش��بکه ملی 
اطالع��ات در نمایش��گاه الکامپ، با اش��اره به اینکه 
راه ان��دازی ای��ن ش��بکه در قوانین چه��ارم و پنجم 
توس��عه و مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی الزام 
ش��ده بود، افزود: ش��بکه ملی اطالعات به عنوان یک 
ش��بکه مس��تقل، با امکان عرضه خدمات و محتوا با 

فناوری خالق

تبلت انعطاف پذیر لنوو Folio با قابلیت تبدیل به فبلت
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در خودروسازی ایران هرچه محصوالت 
به اصطالح ملی سرنوشت چندان موفقی 
را به خ��ود ندیدند، موتوره��ای ملی نیز 
دست کمی از آنها نداش��ته و نتوانستند 
چه از جنبه تی��راژ و چه از لحاظ قیمت 
و داخلی س��ازی، پروژه های موفقی لقب 

بگیرند. 
از اواس��ط دهه 80 بود که مس��ئوالن 
وقت خودروسازی کشور تصمیم گرفتند 
در کن��ار خودروه��ای مل��ی، موتورهای 
مل��ی را نیز طراحی و تولی��د کنند تا به 
این واس��طه از وابس��تگی به شرکت های 
خارج��ی بکاهند. ش��روع کار اما با موتور 
پایه گازسوز EF7 بود، آن هم در دورانی 
که خودروه��ای دوگانه س��وز در صنعت 
خ��ودروی کش��ور حکمران��ی می کردند 
 و بخ��ش عظیم��ی از تی��راژ غول ه��ای 
جاده مخصوص ب��ه این مدل محصوالت 

اختصاص داشت. 
 به گزارش پدال نیوز، هرچند با توجه به 
فشار دولت وقت مبنی بر گازسوز کردن 
هم��ه خودروهای داخلی، خودروس��ازان 
مجب��ور ش��دند محص��والت خ��ود را به 
ص��ورت دوگانه س��وز روانه ب��ازار کنند و 
مش��تریان نیز اس��تقبال فوق العاده ای از 
ای��ن ماجرا به عمل آوردن��د، با این حال 
مش��کالت فنی سبب شد مسئوالن وقت 
به سمت طراحی و تولید موتورهای پایه 
گازس��وز برون��د. به عبارت بهت��ر، در آن 
دوران گم��ان بر این بود که با اس��تفاده 
از موتوره��ای پایه گازس��وز، مش��کالت 
فنی دوگانه س��وزها مرتفع خواهد ش��د و 
از همی��ن رو ابتدا ایران خودرو، س��پس 
سایپا به سمت طراحی و تولید این مدل 
موتورها رفتند. در این بین، ایران خودرو 
با کمک ش��رکتی آلمانی، موتوری به نام 
EF7 طراح��ی کرد که اتفاق��ا به لحاظ 

فنی توانست نظر مثبت مشتریان را جلب 
کند. این موتور ک��ه در حال حاضر روی 
بخش��ی از س��مندهای دوگانه سوز سوار 
شده، قرار بود س��الی 300 هزار دستگاه 
تیراژ داش��ته باش��د، با این حال هیچ گاه 
نتوانس��ت به این هدف بزرگ دست پیدا 
کند. در حال حاضر نیز که چند س��ال از 
طراحی و عرض��ه موتور EF7 می گذرد، 
تیراژ آن بسیار پایین بوده و عمال توجیه 
اقتص��ادی الزم را برای داخلی س��ازی از 

دست داده است. 
 ج��دای از اینک��ه افول س��تاره اقبال 
دوگانه سوزها در صنعت و بازار خودروی 
ایران، عمال تیراژ هدف گذاری شده برای 
موت��ور EF7  )300 ه��زار  دس��تگاه در 
س��ال( را زیر س��وال برده، مدل طراحی 
آن نیز به ش��کلی اس��ت که عمال امکان 

داخلی س��ازی آن را نمی ده��د. به گفته 
برخی کارشناسان، مانع و مشکل اصلی بر 
س��ر راه تولید انبوه موتور EF7، طراحی 
پیچیده آن است؛ به نحوی که قطعه سازان 
داخلی عمال توان ورود به بومی سازی آن 
را ندارن��د. در واق��ع اگرچه این موتور نام 
ملی را »یدک« می کش��د، با این حال با 
تکنولوژی خاص آلمان س��اخته ش��ده و 
به داخلی سازی  نمی توانند  قطعه س��ازان 
آن ورود کنن��د و ای��ن یعن��ی، »موت��ور 
EF7« اصال ملی به شمار نمی رود. مشابه 
ای��ن ماجرا را می توان در موارد مختلف و 
به وضوح در خودروسازی کشور نیز دید، 
چه آنکه خودروهای به اصطالح ملی نیز 
وابس��تگی غیرقابل انکاری به شرکت های 
خارج��ی دارن��د. ج��دای از EF7 اما دو 
مدل موتور دیگر نی��ز با لقب »ملی« در 

کش��ور رونمایی ش��ده اند و اتفاقا آنها نیز 
سرنوشت خوشایندی را تا به امروز تجربه 

نکرده اند. 
 یک��ی از ای��ن موتوره��ا، موت��ور پایه 
گازس��وز س��ایپا اس��ت ک��ه از دهه 80 
تاکنون نتوانسته به تیراژ اقتصادی دست 

پیدا کند. 
همچنی��ن موت��ور پایه دی��زل نیز که 
ایران خودرویی ها از اواس��ط دهه 80 به 
فک��ر طراح��ی و تولی��د آن افتادند، جزو 
خان��واده موتورهای به اصط��الح ملی به 
حس��اب می آید و ماجرایی بس��یار شبیه 
EF7 دارد. ج��دای از اینک��ه هن��وز در 
خودروس��ازی کش��ور محصوالت سواری 
دیزل��ی، جای��ی ندارند، مش��کل دیگر به 
طراحی پیچی��ده آن برمی گردد. در واقع 
»موت��ور ملی دی��زل« نی��ز به دلیل نوع 
خاص طراحی اش، ام��کان چندانی برای 
داخلی سازی نداشته و بنابراین عمال ملی 

بودنش زیر سوال رفته است. 
 طبع��ا وقتی امکان داخلی س��ازی این 
موت��ور وجود نداش��ته یا بس��یار ضعیف 
اس��ت، قیم��ت آن نی��ز باال ب��وده و این 
موضوع بیش از پیش از توجیه اقتصادی 
بودنش می کاهد. هرچه هس��ت، با توجه 
به تجربه ناکامی که خودروس��ازی کشور 
در س��اخت  »موتورهای ملی« پشت سر 
گذاش��ته، بی��م آن م��ی رود ک��ه س��ایر 
پروژه های مش��ابه نیز به این سرنوش��ت 
تلخ دچار ش��ده و کلی س��رمایه و منابع 
مالی نیز تلف ش��ود. در این مورد، حسن 
کریمی س��نجری کارش��ناس خ��ودروی 
کش��ور می گوی��د: پروژه ه��ای مربوط به 
طراح��ی و تولید موت��ور، در  صورتی  که 
به عن��وان یک ط��رح جامع و ب��رای کل 
محص��والت خودروس��ازی کش��ور پیش 

بروند، با موفقیت مواجه خواهند شد. 

 در حال��ی ک��ه جذب س��رمایه گذاری 
با خودروس��ازان  خارج��ی و مش��ارکت 
جهان��ی یک��ی از مهم تری��ن برنامه های 
سیاست گذار صنعتی در دوره پساتحریم 
اس��ت، ام��ا کارشناس��ان بر ل��زوم تغییر 
رویک��رد در صنعت خودروی ایران از دل 

مشارکت های خارجی تاکید دارند. 
ب��ه گزارش خب��ر خ��ودرو، از آنجا که 
پ��س از اجرای برجام و لغ��و تحریم های 
بین المللی، خودروس��ازی ایران به منظور 
توس��عه زیرس��اخت های خود از یکس��و 
و ارتقای دان��ش و تکنول��وژی به منظور 
حضور در بازارهای جهانی از سوی دیگر 
بحث مش��ارکت با خودروسازان خارجی 
را در برنامه جدی خود قرار داده اس��ت، 
اما یک پرس��ش جدی اساسی همچنان 
مطرح اس��ت اینکه آی��ا ادامه همکاری با 
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی جهان 
باعث رشد و تعالی صنعت خودرو خواهد 

شد؟ 
در ه��ر صورت آنچه مش��خص اس��ت 
مش��ارکت خارجی ها در توس��عه صنعت 
خ��ودروی ه��ر کش��وری ام��ری الزامی 
اس��ت چرا که هم��کاری و مش��ارکت با 
ش��رکت های بزرگ باعث رشد و توانمند 

ش��دن خودروس��ازان داخل��ی در زمینه 
تولید، مهندس��ی تولید، ایجاد تأسیسات 
و تجهیزات خواهد ش��د. هرچند صنعت 
همکاری ه��ای  در  کش��ور  خ��ودروی 
گذش��ته خود توانس��ته به دان��ش ایجاد 
 خط��وط تولید بدنه، مونتاژ، خطوط رنگ 
و . . . دس��ت پیدا کند، اما برنامه ریزی و 
هدف گذاری ما در صنعت خودرو همواره 
به گونه ای بوده اس��ت که توانمندی بیش 
از ای��ن را طل��ب می کند. بر این اس��اس 
باوج��ود آنک��ه صنعت خودروی کش��ور 
توانس��ته در همکاری های گذش��ته خود 
به حدی از رش��د و توانمندی دست پیدا 
کند اما این پرس��ش وج��ود دارد که آیا 
این مقدار توانمندی کافی است و صنعت 
خ��ودروی ما باید به این موضوع بس��نده 

کند یا خیر؟ 
در حال��ی چنین پرس��ش هایی مطرح 
می ش��ود که سیاس��ت گذار صنعتی یکی 
از برنامه های جدی خ��ود در افق 1404 
را تولی��د خ��ودروی کیف��ی و م��درن با 
برن��د ملی در نظر گرفته اس��ت تا از این 
طریق نیازهای بازار داخل کش��ور تامین 
شود. بر همین اس��اس نیز در دور جدید 
همکاری هایی که خودروس��ازان داخلی با 

خارجی ها رقم زدند و در تمام قراردادهای 
منعقد ش��ده و در ح��ال اج��را، موضوع 
انتقال دانش فن��ی و طراحی، صادرات و 
افزایش درصد س��اخت داخل طی بندها 
و تبصره هایی مطرح ش��ده است؛ بندها و 
تبصرها یی ک��ه هنوز برای صحبت درباره 

موفق بودن آنها در عمل زود است.
 از جمله این بندها بحث داخلی سازی 
قطع��ات، صادرات 30 درص��دی و انتقال 
دان��ش فن��ی از طری��ق ام��ور طراحی و 

تحقیقات و توسعه است. 
در حالی خودروسازان داخلی براساس 
وزارت صنع��ت، معدن  سیاس��ت گذاری 
و تجارت در پس��اتحریم با خودروسازان 
خارج��ی توجه ج��دی به ای��ن موضوع 
داش��ته اند که در قراردادهای گذشته ای 
که در صنعت خودرو منعقد ش��ده است 
تولیدکنندگان داخلی نتوانسته اند به یک 
نقش��ه راه مش��خص تولیدی دست پیدا 
کنند و هر آنچه بوده همکاری های ناقص 
فنی و مهندس��ی در مونتاژ بوده اس��ت؛ 
موضوعی که موجب نشده توسعه ساخت 
داخلی قطعات نیز براساس خواسته های 
م��ا از صنعت خودروی کش��ورمان پیش 
برود. این موضوع در حالی اس��ت که طی 

چند دهه گذشته بسیاری از خودروسازان 
در تولید یک خودرو وابستگی بسیاری به 
ش��رکت های خودروس��از خارجی دارند. 
ش��اهد این موض��وع نیز اجرایی ش��دن 
نخس��تین ق��رارداد صنع��ت خ��ودروی 
کش��ور است؛ به طوری که در این قرارداد 
شرکت پژو به بهانه عقب ماندگی صنعت 
قطعه سازی داخل مراحل توسعه ساخت 

داخل را به کندی پیش برده است. 
از  هیچ ک��دام  در  دیگ��ر  س��وی  از 
قراردادهای منعقد ش��ده مقوله صادرات 
ج��دی گرفت��ه نش��ده و به رغ��م اینکه 
مس��ئولیت آن به عه��ده ش��رکت م��ادر 
گذاشته ش��ده است، اقدامی به بهانه های 

مختلف صورت نگرفته است. 
براس��اس موضوع��ات مطرح ش��ده و 
در ش��رایطی که مش��تریان خ��ودرو در 
کش��ور نس��بت به خودروه��ای تولیدی 
دل��زده ش��ده اند و نیازمن��د تغییر چهره 
بازار خودروی کش��ور هس��تند، بنابراین 
به نظر می رس��د اگر تغیی��ری در رویکرد 
این صنعت نداش��ته باشیم خودروسازان 
داخلی تبدیل به مونتاژکاران شرکت های 
خارجی شده و ارزش افزوده باالیی در این 

صنعت نخواهند داشت. 

لزوم تغییر رویکرد صنعت خودرو

چرا پروژه های قوای محرکه خودرو به سرانجام نرسید؟ 
خبر

حاشیه های فولکس واگن در ایران
هرچند ش��رکت فولکس واگن هنوز به طور رسمی در 
ای��ران حضور نیافته اما حاش��یه های ورود این ش��رکت 
ابع��اد گس��ترده ای به خ��ود گرفته اس��ت؛ به طوری که 
چن��دی پیش خب��ر واردات دو محصول از این ش��رکت 
به بازار خودروی کش��ور در رس��انه ها منعکس ش��د که 
بالفاصل��ه با واکن��ش مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت روبه رو ش��د.  در این بین روز گذش��ته نیز در 
مراس��م رونمایی از نخستین موتور س��ه سیلندر که در 
ش��رکت سایپا برگزار شد محس��ن صالحی نیا به واردات 
خودروهای فولکس واگن واکنش نش��ان داد؛ به طوری که 
وی عنوان کرد این شرکت مجوز واردات خودرو به ایران 
را ن��دارد.  در حالی محس��ن صالحی نیا ب��ر این موضوع 
تأکید کرده که با نگاهی به سایت دبیرخانه هیأت عالی 
نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور مشخص می شود، 
نماین��ده فولکس واگ��ن در ایران تا س��ال 1400 مجوز 
واردات خودرو به ایران را داراس��ت.  با وجود این محسن 
صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرن��گاران تأکید کرد خودروس��از خصوصی ایرانی که 
مذاکرات خود را با ش��رکت فولکس واگن پیگیری کرده، 
باید قرارداد تولید خود را تا پایان ش��هریور امسال نهایی 
و اجرای��ی کند؛ چرا که این ش��رکت از ابتدا طرح تولید 
با این خودروس��از آلمانی را ب��ه وزارتخانه ارائه کرده بود 
و اکنون موظف به تولید اس��ت.  اظهارات صالحی نیا در 
شرایطی است که کمتر از یک ماه پیش یکی از مسئوالن 
 ش��رکت فولک��س در گفت  وگو با خبرگ��زاری رویترز از 
کلید خوردن واردات محصوالت ش��ان به ایران خبر داده 

بود. 
منبع: پرشین خودرو 

 
طراحی موتور جدید مشترک سایپا 

و سیتروئن به زودی آغاز می شود
طی مراسمی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت 
و نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی 
از مدیران صنعت خودروی کش��ور از اولین نمونه موتور 
ملی 3س��یلندر پرقدرت و کم مصرف یورو 6 تولید شده 
در ش��رکت سایپا رونمایی شد.  به گزارش خبرنگار خبر 
خودرو، دکتر جمالی مدیرعامل س��ایپا در این مراس��م 
گفت: به زودی سرمایه گذاری مشترک سایپا و سیتروئن 
در زمین��ه موتور جدید ص��ورت می گیرد. وی گفت: در 
آین��ده نزدیک محصوالت س��ایپا از کیفیت��ی برخوردار 
می ش��وند که توان رقابت��ی را از بازار خواهند ربود.  وی 
تنوع محصول را نجات دهنده س��ایپا و صنعت خودروی 
کش��ور اعالم کرد و گفت: تن��وع محصول به عنوان اصل 
اساس��ی در س��ایپا برنامه ریزی و هم اکنون در کمتر از 
دو س��ال تنوع محصوالت سایپا به 13 محصول افزایش 
یافته است. وی با اشاره به طراحی مگاپلتفرم در شرکت 
س��ایپا اظهار داشت: بی شک مدیران و صنعتگران کشور 
این توانایی را دارند به همین منظور در گروه خودروسازی 
سایپا نیز با اتکا به دانش داخلی اقدام به طراحی پلتفرم 
کرده اس��ت.  وی در ادامه از طراحی خودرویی برقی در 
گروه سایپا خبر داد و گفت: این تیبای برقی در معاونت 
خودروی��ی که در این راس��تا ایجاد ش��ده، طراحی و در 
حال تست های اولیه است و به زودی وارد بازار می شود.  
مدیرعامل س��ایپا با اشاره به آمادگی سایپا جهت عرضه 
خودروه��ای برقی روی پلتفرمSP100 و SP0 در گروه 
سایپا گفت: آمادگی داریم تا پیشتاز در صنعت خودروی 
کشور باشیم.  جمالی افزود: سایپا آمادگی دارد هر سال 
حداق��ل دو محصول جدید را به ب��ازار عرضه کند.  وی 
همچنین با اش��اره ب��ه هزینه باالی طراحی و توس��عه 
محص��ول اظه��ار داش��ت: بی تردید توس��عه محصول و 
تکنولوژی با سرمایه جاری شرکت ها امکان پذیر نیست.  
وی با اش��اره به ایجاد بزرگ ترین مرک��ز دانش بنیان در 
س��ایپا تأکید کرد: در این راس��تا 620 میلی��ارد تومان 
سرمایه گذاری ش��ده که تاکنون 420 میلیارد تومان در 
زمینه توس��عه محصول هزینه شده است.  وی در پایان 
اظهار داش��ت: در صورتی ک��ه بتوانیم س��رمایه گذاری 
خوبی داشته باشیم، می توانیم در منطقه پیشتاز صنعت 

خودروی کشور باشیم. 

 پیش فروش اخیر خودرو
مغایرتی با قانون ندارد

سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد که شرایط 
پیش فروش پژو 2008 با مفاد قانون وآیین نامه اجرایی 
حمای��ت از حقوق مص��رف کنندگان خ��ودرو مغایرتی 
ندارد.  در پی انتش��ار گزارش��ی با عنوان  »بازپرداخت 
اضاف��ه پرداخت پژو 2008 ممکن نیس��ت«، س��ازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان توضیحی به 
این ش��رح به دفتر خبرگزاری ارس��ال کرد:  با توجه به 
مباح��ث و مطالب اخیر پیرامون موض��وع پیش فروش 
خودرو پ��ژو 2008 و ابهامات ایجاد ش��ده در خصوص 
مطابقت شرایط پیش فروش خودروی مذکور با شرایط 
من��درج در قان��ون حمای��ت حقوق مص��رف کنندگان 
خ��ودرو و آیین نام��ه اجرایی آن به اطالع می رس��اند، 
 ش��رایط پیش فروش خودروی یاد شده با مفاد قانون و

آیی��ن نامه اجرایی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
خ��ودرو مغایرتی نداش��ته به نحوی ک��ه مطابق ماده 3 
آیین نامه اجرایی یادشده، عرضه کننده موظف است در 
س��امانه اطالع رسانی خود قبل از شروع فروش اینترنتی 
نس��بت به اطالع رس��انی پیرام��ون محص��والت با قید 
مشخصات خودرو و ش��رایط فروش اقدام نماید که این 
موضوع از ناحیه شرکت ایران خودرو رعایت شده است. 

اخبار

دفاتر ثبت اسناد هزینه اضافی از 
مردم می گیرند

موتمن��ی گفت که ط��رح راهنمای��ی و رانندگی 
 بس��یار مناسب اس��ت زیرا می خواهد وقت مردم در 
جاده مخصوص یا خاوران گرفته نشود. وقتی پالک 
ملی باشد و برگ سبز که همان سند است به دست 
صاحب ماشین داده ش��ود یعنی اصالت این خودرو 

تأیید شده است. 
رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان 
خ��ودرو در گفت وگ��و با ایلن��ا،  در خص��وص ثبت 
اس��ناد خودرو در دفترخانه ها ی��ا دفاتر راهنمایی و 
رانندگی گف��ت: در تمام دنیا تالش می ش��ود وقت 
مصرف کنن��ده و مردم در هن��گام خرید کاال گرفته 
نشود و اگر هزینه ای قرار است پرداخت شود حداقل 
باش��د. امروز مصرف کننده به دنبال کیفیت و قیمت 

مناسب است. 
محمد موتمنی گفت: در دنیا نقل و انتقال خودرو 
جزو راحت ترین کار ها به ش��مار م��ی رود، اما امروز 
90درصد ش��کایت هایی ک��ه به اتحادی��ه ما ارجاع 
می ش��ود مربوط به عدم ثبت سند و تعویض پالک 
اس��ت زیرا هزینه سند زدن باال است و همین عامل 
سبب می شود خریدار جدید با پالک قبلی تردد  کند 
و باعث دردسرهایی برای صاحب پالک شود، همین 
امر باعث شده که ما هر روز شاهد دعواهای حقوقی 

در این خصوص باشیم. 
وی ادام��ه داد: تا س��ال 8۵ م��ا در این خصوص 
مش��کلی نداشتیم اما از آن س��ال به بعد که خودرو 
تبدیل به یک کاالی س��رمایه ای شد و سود آن باال 
رفت، هر س��ال هزینه س��ند زدن افزای��ش یافت و 

مشکل از همین جا آغاز شد. 
موتمن��ی تصریح کرد: ت��ا حاال ک��دام دفترخانه 
کاپ��وت ماش��ین را ب��اال زده ت��ا اصالت خ��ودرو را 
تش��خیص دهد؟ چه کس��ی تا حاال بدون س��ند به 
دنب��ال کارهای خودرو رفته و برگ س��بز کار آن را 

راه نینداخته است. 
وی تاکید کرد: ثبت در دفا تر رس��می چیزی جز 
باال رفتن هزینه نیست و دولت و مجلس باید زود تر 

به این امر رسیدگی و تکلیف آن را روشن کنند. 
وی گف��ت: ام��روز هزینه ثبت س��ند ب��رای یک 
لندک��روز 4میلی��ون توم��ان اس��ت اما س��ود این 
جابه جایی یک میلیون تومان هم نمی ش��ود پس بر 
چه اساس باید فقط 4میلیون تومان بابت جابه جایی 

پرداخت شود. 

اورژانس تهران با موتورالنس های 
ژاپنی تجهیز می شود

قرار اس��ت ب��رای نخس��تین بار 200 دس��تگاه 
موتورالنس وارداتی از کش��ور ژاپ��ن، وارد ناوگان 

اورژانس تهران شود.
یک��ی از مش��کالت و چالش ه��ای پی��ش روی 
اورژان��س کش��ور ک��ه البت��ه در این س��ال ها تا 
حدودی کمرنگ تر ش��ده است، مس��ئله ترافیک 
ب��وده  پایتخ��ت  در  به وی��ژه  کالنش��هرها  در 
اس��ت؛ ب��ه  ط��وری ک��ه آمبوالنس ها بعض��ا این 
 مش��کل را دارن��د که ب��ه راحتی ام��کان عبور از
 ال به الی خودروهای مانده در ترافیک را ندارند و 

در نتیجه دیرتر به محل ماموریت می رسند. 
در همین راس��تا، وزارت بهداشت تالش کرده با 
اتخاذ تدابیری نس��بت به رف��ع معضل ترافیک در 
ماموریت های اورژان��س گام بردارد که ورود 200 
دستگاه موتورالنس مجهز، می تواند نخستین اقدام 
عملی باشد زیرا تا قبل از ورود این موتورالنس ها، 
تع��دادی موت��ور در اورژانس تهران ب��ه کار گرفته 
شده است که شرایط استاندارد آنها آنطور که باید 
و شاید فراهم نبوده و تنها به برخی وسایل تجهیز 

شده اند. 
ام��ا آنطور ک��ه دکتر عب��اس زارع نژاد، مش��اور 
وزی��ر بهداش��ت ب��ه خبرن��گار مه��ر گف��ت، این 
موتورالنس های ژاپنی مجهز به تجهیزات پزشکی 
مدرن از جمله دس��تگاه شوک الکتریکی خودکار، 
دستگاه تنفس مصنوعی، تجهیزات کامل، احیای 
قلبی ریوی، دارو، پانسمان و ست زایمان هستند. 
به گزارش  »عصرخودرو« به نقل از مهر براساس 
آنچه مسئوالن اورژانس کشور عنوان می کنند، این 
موتورالنس ها همراه با کارشناسان آموزش دیده به 

ماموریت اعزام می شوند. 
زارع نژاد عنوان داشت که این تعداد موتورالنس 
برای نخس��تین بار از کشور ژاپن وارد می شود و به 
هی��چ عنوان با موتورالنس هایی که در حال حاضر 
در اورژانس تهران وجود دارد، قابل قیاس نیستند. 
وی هدف از ورود موتورالنس به ناوگان اورژانس 
ته��ران را، کاهش زمان ماموری��ت اورژانس برای 
رس��یدن باالی س��ر مصدوم و بیمار عنوان کرد و 
افزود: پرسنل این موتورالنس ها کارهای مقدماتی 
اولی��ه را ب��ه بیمار یا مص��دوم ارائ��ه می دهند تا 

آمبوالنس از راه برسد. 
براساس اظهارات مس��ئوالن اورژانس تهران، با 
ورود این تع��داد موتورالنس به ن��اوگان اورژانس 
پایتخ��ت، زم��ان ماموریت ها حداق��ل پنج دقیقه 
کاهش می یابد و این مس��ئله از اهمیت زیادی در 

نجات جان مصدومان و بیماران برخوردار است. 
قرار اس��ت این موتورالنس های ژاپنی با حضور 

وزیر بهداشت وارد ناوگان اورژانس تهران شود.

تازه های خودرو

شرکت سوئدی اینراید )Einride( از کامیون خودران T-Pod رونمایی کرد



مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیستمین سال رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران که دوم مرداد ماه برگزار شد، مهم ترین اهداف این رتبه بندی 
را تولید اطالعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار 

عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
صنعتی، دکتر محمدعلی محمدی، دیگر اهداف این 
رتبه بندی را گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی 
و رتبه بندی ش��رکت ها از نظر می��زان اثرگذاری در 
اقتصاد ملی دانس��ت. وی خاطرنشان کرد: سازمان 
مدیریت صنعتی در سال 1396 برای بیستمین سال 
متوالی رتبه بندی شرکت های برتر ایران، رتبه بندی 
IMI-100 را انجام می دهد و 500 شرکت بزرگ و 
مؤثر در اقتصاد کشور را طی همایشی که بهمن ماه 

سال جاری برگزار می شود، معرفی خواهد کرد. 
وی اف��زود: ش��اخص رتبه بندی در آغ��از، فقط 
شاخص فروش بود اما با گذشت سال ها، رتبه بندی 
براس��اس 32 ش��اخص و در31 گروه صنعتی انجام 

می شود. محمدی با اشاره به اینکه سال 95، شرکت ها در 31 گروه صنعتی یا رشته 
کس��ب و کار قرار گرفتند، افزود: ساالنه 500 شرکت براساس باالترین میزان فروش  
)درآمد( به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند سپس براساس 32 شاخص دیگر 

باهم مقایسه و رتبه بندی می ش��وند. وی شرکت ها را براساس 32 شاخص ارزیابی 
در هفت گروه طبقه کرد و افزود: این هفت طبقه ش��امل ش��اخص اندازه و رش��د 
شرکت، شاخص های سودآوری، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و شاخص های 
بازار می ش��ود. وی افزود: نتایج بررسی های 500 
شرکت برتر در سال 95 نشان داد بانک ها با کسب 
34درصد از درآمدهای کل کشور رتبه نخست را 
در این ش��اخص به خود اختص��اص داده اند و بعد 
از آن شرکت های پتروشیمی، فرآورده های نفتی، 
شرکت های چند رش��ته ای صنعتی، خودروسازان 
و در نهای��ت س��ایر گروه ها مقام های بع��دی را از 
جهت کس��ب درآمد به خود اختص��اص داده اند. 
درویش یادآور ش��د: نتایج، تحقیقات و تحلیل ها 
برای انتخاب 500 شرکت برتر کشور جمع بندی 
شده و در اختیار مسئوالن تصمیم گیری اقتصادی 
کش��ور، اتاق های بازرگانی، شرکت های خارجی و 
خبرگان صنعتی و اقتصادی کشور قرار می گیرد.  
 خاطرنش��ان می شود همایش بیس��تمین سال رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران

 )IMI-100( نهم بهمن ماه امس��ال با حضور مقامات، مدیران شرکت های بزرگ و 
برتر ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی کشور برگزار می شود. 

همانطور که ایالن ماس��ک در دنیای فناوری دخیل بوده اس��ت، رویای او به طور 
جسورانه دنبال کردن ابتکاراتی است که در نگاه اول کامال غیرمعمول و غیر ممکن به 
نظر می آید. کارها و تولیداتش در  SpaceX و همچنین تالش اخیرش برای ایجاد 

تونل های زیرزمینی که قادر به حمل و نقل اتومبیل ها 
با سرعت حداکثر 125 مایل در ساعت است، باعث 
ش��ده ماسک به عنوان یک مرد عمل شناخته شود. 
تسال اخیرا بیان کرده بود که مدل تسال 3 می تواند به 
فناوری موزاییک های سقفی خورشیدی مجهز شود 
و این قابلیت باعث می شود که خودروی الکتریکی 
بخش��ی از انرژی مصرفی خود را از نور خورشید به 
دس��ت بیاورد و بتواند توان بیشتری در طول مسیر 
داشته باش��د. این پنل های خورش��یدی می توانند 
روی سقف و تمام شیشه های اتومبیل تعبیه شوند. 
بنابراین، این ایده که مدل 3 یا هر وسیله نقلیه بعدی 
تسال ممکن اس��ت یک روز یک سقف با پانل های 
خورشیدی تعبیه شده داشته باشد، از بیانات ماسک 

دریافت شده است. ایالن ماسک ابتدا ایده مدل 3 را با تکنولوژی سقف خورشیدی در 
اواخر سال گذشته به بازار عرضه کرد، حتی تا آنجا که ماه نوامبر 2016 در گزارشی 
بی��ان کرد که ما احتماال این را به عن��وان یک گزینه ارائه می دهیم. چند ماه بعد از 

آن ایالن ماسک گفت که قصد دارد از این ایده صرف نظر کند اما،  چند روز پیش 
در یک سخنرانی در انجمن استانداران ملی، ماسک اعالم کرد که مهندسان تسال 
به طور فعال تعبیه این سقف خورشیدی را در نظر گرفته بودند و ما امکان تعویض 
سقف با پنل های خورش��یدی را بررسی کردیم و 
متوجه ش��دیم که درست کار نمی کند و در ادامه 
سخنانش افزود: من به طور جدی در این مورد فکر 
کرده ام و تیمم را تحت فشار قرار دادم تا ببینیم آیا 
راهی وجود دارد که بتوانیم این سقف خورشیدی 
را روی ماشین تعبیه کنیم؟ از لحاظ فنی، اگر شما 
چیزی شبیه ترانسفورماتور داشته باشید که از تنه 
خودرو مانند یک مبدل سخت افزاری استفاده کند 
تا پانل های خورشیدی را روی ماشین بچرخانید و 
از انرژی خورشید 20 یا30 مایل در روز برق تولید 
کند، کار بسیار دشواری است. با این حال، ایده یک 
سقف پانل خورشیدی در باالی یک خودرو تسال 
بسیار احمقانه تر از آن است که در واقع عملی شود، 
زیرا با توجه به سطح پوشش سقف، ویژگی تولید الکتریسیته برای پیمودن 20 یا 30 

مایل از نظر ماسک بسیار خوشبینانه به نظر می رسد.               
bgr. com /گروه ترجمه فرصت امروز

رئی��س اتاق اصناف با بیان اینکه مخالف ورود فناوری در س��اختار 
اقتصاد کشور نیستیم، تاکید کرد: در توسعه کسب و کار مجازی عقب 

هستیم. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما 
علی فاضلی امروز در نهمین اجالسیه دوره 
شش��م نمایندگان اتاق اصن��اف ایران، در 
جمع خبرنگاران اف��زود: کمی از کار عقب 
هس��تیم، اما وارد ک��ردن بنگاه های صنفی 
در عرص��ه علمی ب��ا کمتری��ن امکانات و 
حتی بدون هیچ امکاناتی میس��ر نیست و 
زیرساخت ها برای آنها فراهم نشده است. 

رئی��س اتاق اصن��اف ای��ران در ادامه از 
فعالی��ت مجموع��ه ای در فض��ای مجازی 
و تامین س��رمایه آنها از طری��ق بانک ها و 
تعری��ف منابع مالی مش��خص خب��ر داد و 
گف��ت: این مجموعه کاره��ای عظیمی در 

فضای مجازی به دس��ت گرفته است که سرمایه گذاری آنها از طریق 
بانک ها انجام می ش��ود و منابع مالی آنها نیز تعریف ش��ده است، در 
حال��ی که بنگاه ها و واحده��ای صنفی ما به هیچ وجه به این امکانات 

دسترسی ندارند. 
فاضلی با نامناسب دانستن فضای کار برای کارآفرینان در مجموعه 
اصناف ادامه داد: به رغم تاکیدات رئیس جمهور و معاون وی، کار در 
زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی شود. 
وی با اشاره به ضرورت واگذاری فعالیت 
اقتصادی به دس��ت م��ردم و مردم محور 
ش��دن گفت: همه در بحث کوچک سازی 
دولت صحبت می کنند، ولی کاری انجام 

نمی شود. 
فاضلی با اشاره به عملیاتی نشدن بسته 
حمایت��ی بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط 
تا ام��روز افزود: ب��رای ایجاد اش��تغال و 
توانمندسازی اتاق اصناف خبرهای خوبی 

در راه است. 
وی با اش��اره به امض��ای تفاهمنامه با 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: براس��اس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه 
اول س��ال و 200 هزار ش��غل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد 

می کنیم. 

رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی گفت ک��ه معامالت الکترونیکی 
دولت در س��ال 92 ح��دود 4۸ هزار میلیارد تومان بود که امس��ال به حدود 
200 ه��زار میلیارد تومان می رس��د.  به گزارش خبرن��گار خبرگزاری صدا و 

س��یما، رمضان صادق زاده در نشس��تی خبری 
افزود: همه ش��خصیت های حقیق��ی و حقوقی 
که قصد تجارت در فضای مجازی را دارند، باید 
ش��رایط الزم را برای فعالی��ت و جلب اعتماد و 
اطمینان خاطر مردم کس��ب کنند. وی با اشاره 
به گسترش فعالیت فارغ التحصیالن دانشگاهی 
در فض��ای مجازی گفت: الزم اس��ت متقاضیان 
فعالیت در فضای مج��ازی همان مراحلی را که 
ب��رای کس��ب و کار در فضای فیزیک��ی )واقعی( 
برای دریاف��ت مجوزهای الزم انجام می ش��ود، 
ط��ی کنن��د و در ص��ورت احراز ش��رایط نماد 
اعتم��اد الکترونیکی به آنها اعطا می ش��ود. وی 
با بیان اینکه تمام دس��تگاه ها و نهادهای دولتی 

و غیر دولتی می توانند از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
معامالت مورد نظر خود را انج��ام دهند، افزود: تجارت الکترونیکی یک بازار 
بزرگی است که اگر دولت نظارت کافی نداشته باشد و در جهت شفاف سازی 

حرکت نکند، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد، بنابراین به منظور ایجاد شفافیت 
و جلوگی��ری از فس��اد و رانت و حت��ی حمایت از تولید داخ��ل و نیز از بعد 
عدالت اجتماعی و مش��ارکت یکسان تامین کنندگان در سامانه و عرضه برابر 
کاال و خدمات این فضا در اختیار تمام اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی قرار می گی��رد. صادق زاده 
گفت: شفافیت، مبارزه با فساد و رانت خواری، 
حمای��ت از تولید داخلی و نی��ز اجرای عدالت 
چهار ویژگی اصلی سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( برای معامالت الکترونیکی است. 
وی افزود: ماده 9 قانون برنامه شش��م توسعه، 
م��اده 50 اح��کام دائم��ی و نی��ز مصوبه 16 
اردیبهشت 96 هیأت  وزیران بر انجام هرگونه 
فعالیت تجاری دس��تگاه های دولتی از طریق 
این سامانه تاکید دارد. صادق زاده با بیان اینکه 
در ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از 
تجارب کشورهای پیش��رو در این زمینه مثل 
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی اس��تفاده شده است، افزود: ثبت نام، شرط فعالیت 
تامین کنن��دگان کاال و خدمات در فضای مجازی اس��ت و تاکنون حدود 20 

هزار تامین کننده در سامانه »تاد« ثبت نام کرده اند. 
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احتمال اینکه ش��ما به یکباره به موفقیت های مالی بزرگی دست 
یابید، بس��یار بعید به نظر می رس��د، اما در همین حال راه هایی هم 
هست که پیمودن آنها شما را در مسیر کسب سرمایه ای میلیاردی 
ق��رار  خواهد داد. از جمله اینکه بدانید  دس��تیابی به موفقیت های 
ب��زرگ به زمان نیاز دارد. در هر حرفه، صعود به باالترین نقطه یک 
ش��به اتفاق نمی افتد، بلکه به صرف زم��ان زیادی همراه با تالش و 
پش��تکار و مهم تر از همه صبر نیاز اس��ت. دانش آموز برتر من، تیم 
گریتانی، مسلما بهترین رکورد در بین معامله گران در کسب و کار را 
دارد. طی پنج س��ال گذشته، او برای 9 ماه اول تحصیلش سودمند 
نبود، و در کس��ب و کارش موفقیتی مشاهده نکرد، اما تسلیم نشد و 
ادامه داد. در نتیجه اگر بخواهید موفق باش��ید، باید در برابر موانع 

کوچک استقامت خود را حفظ کنید. 
همچنین به خاطر داش��ته باش��ید که  باید ب��ا چیز های کوچک 
کس��ب وکارتان را آغازکنید. این موضوع بسیار بعید است که شما 
موفقیت ه��ای مالی بزرگی را ب��ه یکباره حاصل کنی��د. راه اندازی 
کس��ب و کار های کوچ��ک و کار ک��ردن در ای��ن راه خود بخش��ی 
از فرآیند کس��ب درآمد اس��ت. تیم گریتانی، پنج س��ال گذش��ته 
کس��ب و کار خود را تنها ب��ا 1500دالر راه اندازی کرد. بنابراین باید 

بدانید شما در ابتدا سود بزرگی نخواهید داشت، لذا برای اولین بار 
اس��تراتژی ها و الگوهای مختلفی را در نظر بگیرید تا بدانید که چه 
چیزی برای شما مناسب است. به عنوان یک دانشمند به طور مداوم 
ایده ها و استراتژی های خود را تست و تصحیح کنید تا زمانی که در 

بلند مدت به موفقیت ختم شود. 
در مس��یر کسب س��رمایه میلیاردی س��عی نکنید موفقیت های 
دیگ��ران را تقلی��د کنی��د. از آنچ��ه  موفق ترین اف��راد حرفه ای در 
موفقی��ت خود انجام می دهند الهام بگیری��د. موفقیت تیم گریتانی 
با الهام گرفتن از صدها نفر که باوجود ناکامی های ش��ان، به راه شان 
ادامه داده اند، ش��کل گرفته اس��ت. بنابراین موفقیت های بزرگ را 
تقلی��د نکنی��د، اما از اس��تراتژی آنه��ا برای س��اخت موفقیت های 
خ��ود بهره بگیرید. همچنین بهتر اس��ت اطمینان حاصل کنید که 
چش��م انداز مناس��ب را در خود دارید و همیش��ه روی مسیر خود 
متمرکز ش��وید. در مسیر کسب س��رمایه میلیاردی همچنین باید 

یک الگو در جامعه خود باشید.
همانط��ور ک��ه کار س��خت و تمرکز ب��ر اهداف   اهمی��ت دارد، 
پرداختن به جامعه نیز ارزش��مند اس��ت. تیم گریتان��ی نه تنها در 
تجارت، بلکه در جامعه نیز نقش داش��ته است. او برای به اشتراک 
گذاشتن اس��تراتژی و موفقیت خود با دیگران کار می کرد، هرچند 
مجبور نیس��ت هیچ کاری انجام ده��د، زیرا به راحتی می تواند یک 
معامله گر چند میلیون دالری برای خود باش��د و مانند بس��یاری از 

افرادموفق، اسرار موفقیت خود را حفظ کند. 
entrepreneur. com /گروه ترجمه فرصت امروز

مرک��ز نوآوری و فن��اوری غدیر با حض��ور معاون علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری و مدیرعامل هلدینگ غدیر آغاز ب��ه فعالیت کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مراس��م آغاز به کار مرکز نوآوری 
و فن��اوری غدیر با حضور معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
مدیرعامل هلدینگ غدیر با هدف ایجاد بس��تر مناس��ب برای رش��د و 
ظهور اس��تارتاپ ها و تقویت اکوسیس��تم کسب و کارهای نوپا در کشور 

کلید خورد. 
این مرکز با اس��تفاده از مهندس��ی ارزش در جه��ت افزایش قابلیت 
اجرای��ی و همچنین ایجاد روش��ی جدید در حمایت از اس��تارتاپ ها و 
کس��ب و کارهای نوپا، به معرفی طرح ها و ایده های کاربردی و نوآورانه 
به هلدینگ های تابعه غدیر می پردازد تا با ایجاد شبکه، موجب توسعه، 

رشد و کمک به اقتصاد دانش بنیان شود. 
غالمرضا س��لیمانی، مدیرعامل هلدینگ غدیر در مراسم آغاز به کار 
و تبیین سیاس��ت های اجرایی این مرکز، نق��ش و برنامه های دولت ها 
را در سیاس��ت گذاری و حمایت معن��وی از اجرای پروژه ها و طرح های 
بخش خصوص��ی مورد تاکید ق��رار داد و به عزم جدی گ��روه غدیر بر 

حمایت و فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد. 
ش��یخ زین الدین، معاون ن��وآوری و تجاری س��ازی معاونت علمی و 

فناوری نیز به تش��ریح نقش تس��هیل گری و حمایت��ی معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری در راستای سیاست های کلیدی و محوری به ایجاد 
شتاب دهنده سرمایه گذاران در این حوزه اشاره کرد و گفت: با همکاری 
س��رمایه گذاری غدیر می توان کسب و کارهای نوپا فراهم کرد تا موجب 

ارزش افزوده برای شرکت غدیر شود. 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمه��ور هم در این 
مراس��م ضمن اس��تقبال از ورود مجموعه غدیر در ح��وزه دانش بنیان 
تاکید کرد: سرمایه گذاری روی کس��ب و کارهای نوآورانه که مهم ترین 
دارایی آنها نیروی انس��انی خالق و بهره مندی مناس��ب از فرصت های 
موجود در بازار اس��ت، می تواند در توسعه ثروت آفرینی در جامعه موثر 

باشد. 
وی با اش��اره به اینکه تاکنون ش��ش مجوز صندوق س��رمایه گذاری 
خطرپذیر صادر شده، بر حضور بیش از پیش بخش خصوصی در توسعه 

فناوری و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد. 
بنا بر این گزارش، ف��از یک مرکز نوآوری و فناوری غدیر در فضایی 
بالغ 1000 مترمربع شروع به کار کرده و در حال حاضر از 300 گروه 
متقاضی، 15 گروه انتخاب و در بخش ش��تاب دهنده مستقر شده اند و 

متناسب با نیاز از خدمات این مجموعه بهره مند خواهند شد. 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، س��امانه نماد اعتماد الکترونیکی را برای 
دادوس��تد در فضای مجازی راه اندازی کرده است و به این طریق به مردم این 

اعتماد را می دهیم که از فضای مجازی استفاده بیشتری کنند. 
به گزارش نس��یم اقتص��اد، دکتر صادق زاده با اع��الم این خبر در خصوص 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( گفت: سامانه جامع تجارت شامل 
پنج زیرس��امانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، انبار، شناسه کاال و رهگیری 
توس��ط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده است که این امر با هدف 
شفاف سازی معامالت برای تسهیل در فضای کسب وکار صورت گرفته است. 

رمضانعلی صادق زاده در مورد ش��رکت های نوپا اظهار کرد: شرکت های نوپا 
که در حوزه فناوری اطالعات قرار می گیرند، در واقع تجارت الکترونیک یکی 
از ش��اخه های آن مربوط به حوزه  آی تی و آی تی سی می شود که در مسیر 
فناوری های نوین قرار می گیرد به همین جهت فناوری های نوین در شاخه هایی 
چون آی تی،  آی تی سی، هوافضا، نانو و دیگر موارد پیشرفته می شود که یکی 
از مواردی که در این بستر است تجارت الکترونیک است، بنابراین درست است 
که متولی آن وزارت ارتباطات اس��ت اما در حوزه کسب وکار وزارت صنعت و 
معدن نیز دخیل است و از جهت ساماندهی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 

وزارت صنعت مسئول است. 
او در مورد اعطای نماد الکترونیکی بیان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی را نیز برای دادوستد در فضای مجازی راه اندازی 
کرده است و به این طریق به مردم این اعتماد را می دهیم که از فضای مجازی 
استفاده بیشتری کنند، برای مثال با انجام برآورد های اولیه 150 هزار شرکت 
فعال در این حوزه شناسایی شدند که حدود 20 هزار تأمین کننده کاال تاکنون 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کردند که چنانچه بتوانیم 

بقیه شرکت ها را ساماندهی کنیم، منجر به افزایش رتبه ارتقای کشور در زمینه 
توسعه تجارت الکترونیک خواهیم شد. 

صادق زاده به مردم هشدار داد که از شرکت هایی که فاقد نماد الکترونیکی 
هس��تند س��فارش کاال نگیرند و همچنین از طریق سیستم بانکی پرداخت 
ص��ورت ندهند چرا که اگر خالفی صورت گیرد کس��ی نیس��ت که تخلف را 

پیگیری کند. 
او در ادامه خاطرنش��ان کرد: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت سه حوزه 
خرید، مناقصه و مزایده را تحت پوش��ش قرار می دهد و این س��امانه با چهار 
هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و 
برقراری عدالت اجتماعی راه اندازی شد که نهادهای ذی ربط، شناسه کاال را در 
حال اجرایی کردن هس��تند و به این ترتیب گروه های کاالیی که ثبت نام آنها 
انجام شده به آنها کد رهگیری اعطا می شود که پیش بینی می شود فرآیند فنی 

تا پایان سال تکمیل شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اش��اره به حجم معامالت دولت گفت: در س��ال 92 حجم معامالت دولت 4۸ 
هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی ما این است که اگر همه نهادهای اجرایی 
و عمومی ثبت نام کنند به 200 هزار میلیارد تومان در سال 96 خواهیم رسید 
که البته تعیین عدد دقیق آن کار مشکلی است زیرا نهادهای اجرایی براساس 
بودجه مصوب و بودجه تخصیصی عمل می کنند و این امر بس��تگی به جیب 
دولت خواهد داشت که چنانچه بودجه مصوب به طور 100درصد تامین شود 
ب��ه رقم 200 هزار میلیارد تومان می رس��یم و اگر هم بودجه تخصیص یافته 
کمتر از مصوب قانونی برنامه و بودجه کشور باشد که طبیعتا متناسب با آن 

صورت می گیرد. 

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز رونق کسب و کار و حرکت قابل قبول 
در مسیر تولید و اشتغال را مستلزم ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور 

دانست و گفت: باید ایجاد کسب و کار را در مدارس آموزش داد.
رحیم بناموالیی در دومین نشس��ت کمیت��ه IT گفت: برای ترویج 
فرهنگ کسب و کار باید برنامه ریزی ها از مدارس شروع شود. وی افزود: 
قشر نوجوان و جوان ما باید در مقاطع تحصیلی با فراگیری آموزش های 
الزم این واقعیت را درک کنند که  علمی که نتواند ثروت ایجاد کند  و 
نیز  ثروتی که در خدمت علم نباشد ، اقتصاد جامعه را پویا نخواهد کرد. 
وی اظهار کرد: باید اقتصاد ما به سمتی هدایت شود تا نگاه  ارزسازی  

جایگزین  ارزسوزی  شود.
بخش خصوصی دولت را برای افزایش اشتغال یاری می دهد

بناموالی��ی با ذک��ر این مطلب که باید تعریف منطقی و مش��خص 
برای ایجاد اشتغال در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی داشته 
باشیم، گفت: بخش خصوصی در این زمینه با ارائه راهکارهای مناسب 
دول��ت دوازدهم را ی��اری خواهد داد. وی ایجاد ش��غل های کاذب در 
بخش های خصوصی و اداری را بس��یار زیانبار عن��وان کرد و ضرورت 
چاره اندیش��ی برای رفع این مش��کل را مورد تاکید ق��رار داد. رئیس 
پارلمان بخش خصوصی البرز عملکرد دانشگاه ها در مسیر تامین نیروی 
مورد نیاز بازار کار را مورد گالیه قرار داد و گفت: باید عملکرد دانشگاه ها 

و تربیت نیرو در رشته های مختلف با نیازهای جامعه به  ویژه در بخش 
صنعت همخوانی داشته باشد که متاسفانه اینچنین نیست. وی افزود: 
اگر دانش��گاه ها در مسیر تامین نیروی تحصیلکرده مورد نیاز بازار کار 
حرکت نکنند، قطعا به صورت مستمر کالس های درس دانشگاهی با 

مشکل صندلی های خالی مواجه خواهد بود.
 رحیم بناموالیی در ادامه س��خنانش استفاده از  آی تی  و بهره گیری 
از نظرات صاحبان فکر و اندیش��ه را گامی مهم در جهت بهبود فضای 
کس��ب و کار ذکر کرد. وی گفت: باید نس��ل جوان ضمن آش��نایی با 
تکنولوژی و روش های نوین روز، از تجربیات ارزش��مند کسانی که به 

صورت سنتی فعالیت می کنند نیز استفاده کند.
 وی افزود: اتاق بازرگانی استان، تجارت الکترونیک را در دستور کار 
قرار داده است و سعی داریم با عملیاتی کردن تجارت الکترونیک بستر 

را برای فعالیت شرکت های نوپای  استارتاپ ها  نیز مهیا کنیم.
 وی گفت: ما بر این باور هس��تیم که شرکت های نوپای  استارتاپ ها   
می توانند با ایده های نو به مدل های س��ودآور در راه کسب و کار دست 

یابند و بستر را برای کارآفرینی های جدید و درآمدزایی فراهم کنند. 
رئی��س اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: امید اس��ت با اجرایی ش��دن 
تجارت الکترونیک و لینک ش��دن همزمان اتاق های بازرگانی سراسر 

کشور در جهت توسعه اقتصادی گام های موثری برداشته شود.

ش�یائومی در نظر دارد به بزرگ ترین تولیدکننده گوشی  هوشمند در سراسر 
جهان تبدیل شود. شیائومی، یکی از بزرگ ترین تولید کننده  های گوشی  هوشمند 
در چین، چشم انداز های خود را برای هدفی بلندپروازانه در سال ۲۰۱۸ پیش بینی 
کرده اس�ت. براس�اس گفته ه�ای لی جون، مدیرعامل ش�یائومی، این ش�رکت 
می خواهد در س�ال ۲۰۱۸، ۱۰۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند صادر کند. نکته 
جالب در این گفته این اس�ت که این رقم تعداد کل فروش نیس�ت، بلکه تعداد 

گوشی هایی است که قرار است در خارج از خاک چین به فروش برسد. 
ب�ه گ�زارش زومیت، طبق گفت�ه »دیجی تایمز«  این هدف براس�اس دو عامل 
فروش شیائومی در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده است؛ نخستین عامل این است که در 
سه  ماهه دوم امسال، میزان فروش این شرکت در حدود ۷۰درصد افزایش یافته و 
به ۲3.۱۶ میلیون دستگاه رسیده است. همچنین در نیمه اول سال ۲۰۱۷، میزان 
فروش در هند 3۲۸ درصد افزایش یافته است. با این سرعت رشد، شیائومی در 

حال حاضر دومین برند پرفروش در هند، بعد از سامسونگ است. 
لی جون، مدیر عامل شرکت شیائومی، تغییرات در محصوالت خود را با تحقیق 
و توس�عه عمیق تر گوش�ی های هوش�مند خود ایجاد می کند تا آنه�ا را از آنچه 
اکنون در بازار است، کمی نوآورانه تر کند. یک مثال ساده از این گفته، شیائومی 
می میکس است که این شرکت در پاییز گذشته معرفی کرد. این گوشی هوشمند 

تقریبا بدون حاشیه است و برخی از نوآوری های دنیای فناوری، برای نخستین بار 
در این گوشی به کار رفته است. 

ش�یائومی برای توزیع محصوالت، کانال های آنالین و ثابت را افزایش داده که 
موجب فروش بیش�تر و سریع تر به مشتریان شده است. این همکاری در جهت 
افزای�ش صادرات و تولید دس�تگاه های خود در س�ایر نقاط جهان بوده اس�ت. 
ش�یائومی اخیرا در حال کار روی افتتاح تعدادی از فروش�گاه های خود موسوم 
به Mi Home در چین است که محصوالت خود را به صورت حضوری به فروش 
برس�اند. در حال حاضر این مسئله همان چیزی است که شیائومی بخش بزرگی 
از کس�ب و کار خود را بر آن متمرکز کرده اس�ت؛ موردی که شیائومی چند سال 
پی�ش از آن غافل بود. این ش�رکت تالش های دیگری در ای�ن زمینه انجام داده 
است تا بتواند محصوالت خود را سریع تر صادر کند که یکی از آنها توسعه رابط 
نرم اف�زاری اختصاصی به ن�ام MIUI و دیگری، بهبود دوربین در گوش�ی های 
هوشمند اخیر این شرکت مانند می ۶ است. شیائومی به سرعت تبدیل به یکی از 
بزرگ ترین تولید کنندگان گوشی  هوشمند در جهان شده که البته بخش بزرگی 
از آن در کش�ور چین، یکی از رقابتی ترین بازارهای جهان است. گذشته از چین 
که بزرگ ترین بازار گوش�ی های هوشمند محسوب می شود، شیائومی در کشور 

هند نیز در رتبه دوم قرار دارد و به خوبی در حال فروش است. 

درس هایی برای به دست آوردن سرمایه میلیاردی راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری غدیر

تسهیل و شفاف شدن فضای کسب و کار با سامانه ستاد

آغاز آموزش ایجاد کسب و کار از مدارس کشور

برنامه ریزی شیائومی برای عرضه ۱۰۰میلیون 
گوشی هوشمند در سال آینده

سهشنبه۸ 
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یادداشتخبر

عیس��ی منصوری می گوید یک��ی از زیرمجموعه های ارزش��مند طرح تکاپو، 
حوزه پوشاک است که قابلیت اشتغال زایی باالیی دارد. وی اظهار داشت: تعداد 
شرکت های بین المللی که به ایران می آیند، متعدد است و عالوه بر چند شرکت 
ترک در حوزه پوشاک، شرکت های ایتالیایی و کانادایی وارد ایران شدند. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بیان داشت: زیرساخت های داخلی برای 
تهیه پوش��اک و همکاری با برندهای معروف ترک و دیگر کش��ورهای اروپایی 
و کانادایی در ایران فراهم ش��ده اس��ت. وی افزود: هم اکنون آماده عقد قرارداد 
شرکت های تامین کننده داخلی با برندهای معروف جهانی هستیم تا بتوان وارد 
حوزه تولید پوش��اک ش��د. وی توضیح داد: حجم قرارداد برای تولید پوشاک با 

برندهای معروف به تدریج افزایش می یابد.

همکاری شرکت های خارجی با ایران 
در حوزه پوشاک

رئی��س هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی ایران گفت که بعد از نابودی 
داعش و برقراری امنیت نسبی در موصل عراق، صادرات مواد غذایی شرکت های ایرانی 
به این منطقه عراق آغاز و نخس��تین محموله غذایی صادراتی هم وارد بخش قدیمی 

موصل شده است. 
ب��ه گزارش خبرنگار ما، مهدی کریمی تفرش��ی افزود: در حال حاضر ش��رکت های 
ایرانی با صادرات حدود 900 میلیون دالر مواد غذایی به کشور عراق، حدود 15درصد 

محصوالت غذایی وارداتی این کشور را تامین می کند.
وی اضافه کرد: بسیاری از شرکت های تولیدی کشورمان هنوز با ظرفیت50درصد 
فع��ال هس��تند و اگر این ظرفیت افزایش یابد، می توان س��هم بیش��تری از صادرات 

محصوالت غذایی در کشورهای مختلف از جمله عراق را در اختیار گرفت. 

نخستین محصوالت غذایی صادراتی 
ایران به موصل رسید

کارآفرین و کارشناس کسب و کار
Timothy Sykes



گوساله کوچکی که بس��تنی ایکس را به 
ش��یر مادرش ترجیح می ده��د، فردی که با 
آواز از مهن��دس علت تمام ش��دن بنزین را 
جویا می ش��ود و نمونه های بسیار دیگری از 
تبلیغات که شاید در ذهن تان مانده است… 
اما چه چیز باعث می شود که تبلیغات بعضی 
محص��والت و خدم��ات در ذهن مان بماند و 
ب��ه آنها توجه کنی��م؟ تکنیک های تبلیغات 
ابزار ارتباط��ی برای جلب توج��ه، درگیری 
ذهنی مش��تری و تحریک احساس��ات و در 
نهای��ت تغییر عقی��ده مخاطب اس��ت. اگر 
تکنیک های تبلیغات را به درستی بشناسیم، 
تبلیغ��ات قوی تر و پرمخاطب تری س��اخته 
می ش��ود. روش ه��ای مختلفی ب��رای جلب 
توجه مخاطب وج��ود دارد. بحث جاذبه ها و 
تکنیک ها در تبلیغات دو مفهوم است. جاذبه  
هم��ان چگونگی جذب مخاطب و روش های 
اثرگ��ذاری ب��ر روح و روان و دس��تکاری در 
اف��کار و ترجیح��ات اوس��ت و تکنیک های 
تبلیغات روش های انجام کار تبلیغات است. 
تکنیک ه��ای مختلفی ب��رای تبلیغات مؤثر 
وج��ود دارد ازجمل��ه خلق ش��خصیت های 
جالب، جان بخش��ی به اش��یا، اغراق و… با 
ما همراه باش��ید تا ب��ا تکنیک های تبلیغات 
بیش��تر آشنا بش��وید. این مطلب برگرفته از 
س��ایت adcracker است که توسط سایت 

chetor ارائه شده است. 
۱- خلق شخصیت های جالب

سعی کنید شخصیت های جالبی را خلق 
و از آنها در تبلیغات خود اس��تفاده کنید. به 
یاد داش��ته باشید که این شخصیت می تواند 
انسانی با شغل مشخص مثل پزشک، معلم، 
دانشمند، راننده و… یا شخصیتی خیالی و 
کارتونی مثال  یک حیوان باشد. نکته کلیدی 
در جذاب ش��دن این ش��خصیت ها، طراحی 
ویژگی های بام��زه و عقای��د عجیب وغریب 
اس��ت. یادت��ان باش��د ش��خصیت برند که 
مجموع��ه ویژگی های برند ش��ما را به ذهن 
مخاطب متبادر می س��ازد بای��د نماینده ای 
از خواس��ته های ش��ما در م��ورد محصول یا 
خدمات باشد، اما شخصیت ها باید موجوداتی 
مس��تقل تعریف بش��وند که تنها نماینده ای 
برای معرفی برند باشند و باید مرز باریکی را 
میان شخصیت برند و شخصیت ابداعی حفظ 
کنید. نمونه این شخصیت ها در کمپین های 
تبلیغاتی زیاد دیده شده است. گاو معروف در 
تبلیغات نوعی پنیر خارجی، میمون های شاد 
و س��رزنده که خوراکی های ترد و شور تبلیغ 
می کنند و البته خرسی که پشتش گرم است! 

۲- جان بخشی
ش��ما می توانی��د با ب��ه کار گرفت��ن ارائه 
جان بخش��ی برای محص��ول خ��ود توانایی 
صحبت کردن، داش��تن احساس��ات و افکار 
خ��اص را در نظر بگیری��د. مثال  اگر کمپین 
تبلیغاتی بان��ک یا بیمه را در دس��ت دارید 
می توانی��د ب��ا به کارگیری جلوه ه��ای ویژه 
مناسب از کیف پول یا کارت اعتباری سخنگو 
به منظور جالب تر ش��دن کار در تکنیک های 
تبلیغات خود بهره ببرید یا از اجسام بی جان 
در قالب انسان ها اس��تفاده کنید. مثال برای 
نش��ان دادن افرادی که در فض��ای مجازی 
غ��رق ش��ده اند می توانید به جای س��رو کله 
انس��انی صفحه گوش��ی تلفن همراه را روی 
تن انس��ان ها مونتاژ کنید. شوخی با مونالیزا 
نیز یک��ی از رایج ترین تکنیک های تبلیغات 
در بحث جان بخشی اس��ت. مثال  مونالیزا از 
قاب صامت خود با چشمک زدن، زبان درازی 
و… واکنش��ی به محصول و خدمت نش��ان 

می ده��د و این تکنیک ه��ا موجب طنازی و 
شوخی با مخاطب می شود. 

۳- اغراق و غلو
بزرگنمایی و غلو کردن، هم بامزه اس��ت و 
هم تأثیر زیادی در حافظه مخاطب می گذارد. 
ب��ا کمک گرفتن از جلوه ه��ای ویژه رایانه ای 
تالش کنید تبلیغی بسازید که در زمینه های 
مختلف بنا به سلیقه و نوع محصول در ارائه 
ویژگی ه��ا غلو می کند. می توانی��د در اندازه، 
ویژگی های خاص، ظاهر، محصول و خدمت 
بزرگنمایی به کار ببرید یا حتی می توانید در 
نشان دادن عمق یک مشکل کمی زیاده روی 
کنی��د. فرض کنید می خواهی��د برای تبلیغ 
یک مایع ظرف شویی از تکنیک بزرگنمایی 
استفاده کنید؛ نشان بدهید که سرتاسر خانه 
با ظرف های نشسته پر شده است، اما در یک 
چش��م برهم زدن مایع مذکور همه ظرف ها 
را برق می اندازد و تمام. یا مثال پوش��کی که 
حتی می تواند باران را هم جذب و حفظ کند، 
نمونه ای از تکنیک ه��ای تبلیغات در بخش 
اغراق و بزرگنمایی اس��ت. این یعنی در ارائه 

مشکل و پیشنهاد راه حل اغراق کرده اید. 
بخش بن�دی  ب�ه  توج�ه   -۴

جمعیت شناختی
تکنیک های تبلیغات گاهی متوجه بخشی 
از مخاطبان و مش��تریان اس��ت. ب��ا در نظر 
گرفتن عناصر جمعیت شناختی مانند سن، 
جنس، نژاد، وضعیت تأهل، درآمد یا س��طح 
تحصیالت می توان بازارهای نوپا را تحت تأثیر 
قرار داد. مثال تورهای مس��افرتی مخصوص 
بانوان، محصوالتی وی��ژه آقایان و… اهداف 
جمعیت ش��ناختی در تکنیک های تبلیغات 
قش��ر یا گروه خاصی از مخاطبان را متوجه 

خود می سازد. 
۵- نمادها، استعاره و تشبیه

اس��تفاده از نمادها یک��ی از خالقانه ترین 
تکنیک های تبلیغات اس��ت. در تش��بیه دو 
چیز را به هم مانند و با اس��تفاده از ابزارهای 
همانند س��ازی می��ان آنه��ا ارتب��اط برقرار 
می کنیم. مثال به سفیدی مانند برف، به نرمی 
مانند پَر و… در استعاره دو چیز را بی واسطه 
به هم مرتب��ط می کنیم، مثال  در باب آرامش 
برای بیمه و… برای استفاده از تکنیک های 
تبلیغات نمادین دست شما بسیار باز است و 
می توانید محصول خود را به چیزی تش��بیه 
و ویژگی های برجس��ته و وجه تمایز آن را به 

مخاطب گوشزد کنید. 
۶- جاذبه های احساسی

مفاهیم احساس��ی و موس��یقی و در کل 
آنچه عواطف و احساسات مخاطب را تحریک 

می کند نیز از تکنیک های تبلیغاتی بس��یار 
مفید است. آنچه باعث ترس، آرامش، هیجان، 
تحریک ح��س ثواب و پ��اداش، مهر مادری 
و… در مخاطب می شود تأثیرگذاری باالیی 
دارد. برای اس��تفاده از جاذبه های احساسی 
و بی��دار کردن عواطف مخاط��ب درباره یک 
موض��وع خ��اص می توانید از مفاهیم آش��نا 
اس��تفاده کنید. هر کش��وری وقایع تاریخی، 
ورزشی یا شخصیت های برجسته و محبوبی 
دارد که یادآوری آنها در تبلیغات روی بیننده 

و شنونده اثر می گذارد. 
۷- قول و تعهد

ه��دف از خرید هر محص��ول یا خدمتی، 
پاسخگویی به نیازهای ویژه ای است. فروش 
زمانی مؤثر است که به نیازها و خواسته های 
مش��تری پاس��خ مناس��بی بدهد. پس برای 
برجس��ته ک��ردن ویژگی های ه��ر محصول 
بای��د بتوانید فهرس��تی از مناف��ع و مزایای 
استفاده از آن را نشان بدهید. به دنبال وجه 
تمایز محصول خود باش��ید و با ارائه تعهد و 
قول هایی که س��ود و منفعت استفاده از آن 
را نش��ان می دهد در قل��ب و ذهن مخاطب 
جای بگیری��د. از صفات کلی و عمومی مثل 
حرفه ای، زیبا، منحصربه فرد و… اس��تفاده 
نکنید. هیچ کس نمی گوید ماست من ترش 
اس��ت پس نام بردن عناوی��ن کلی چیزی را 
به مشتری ثابت نمی کند. محصول خود را با 
ویژگی های خاص و تخصصی معرفی کنید و 
به مخاطب اطمینان بدهید که برایش مفید 
اس��ت. این تعه��د و قول می تواند به  ش��کل 
خدمات پس از فروش یا برش��ماری مزایای 

نهایی و ویژه محصول نمود یابد. 
۸- ارائه تأییدیه

با مخاطب در ارتباط باش��ید و اثربخش��ی 
تبلیغات را در فواصل زمانی ممکن بسنجید. 
در این ص��ورت ب��ا مخاطب��ان خ��ود رابطه 
برق��رار می کنی��د و نظر واقعی مش��تری را 
می شناسید. ارائه تأییدیه یکی از تکنیک های 
تبلیغات اس��ت که در آن از شاهدین عینی 
برای برش��ماری مزایا و ویژگی های محصول 
استفاده می شود. این شاهدان عینی می توانند 
مش��تریان واقعی  یا پزش��کان، متخصصان و 
افراد مش��هوری باش��ند که مخاطب به آنها 

اعتماد و ادعای شان را قبول می کند. 
۹- حل مشکل

بس��یاری از محص��والت ب��رای حل یک 
مش��کل خ��اص و رف��ع مس��ئله طراحی و 
تولید می ش��وند. یکی دیگ��ر از تکنیک های 
تبلیغات نشان دادن مش��کل و مسئله، ارائه 
راه ح��ل و در نهایت معرفی محصول اس��ت. 

هرچ��ه مش��کل را بزرگ تر نش��ان بدهید با 
تکنیک های تبلیغات خالقانه تری می توانید 
محص��ول خود را معرفی کنی��د. مثال  وجود 
حشرات در منزل مش��کلی است که بیشتر 
افراد با آن رو به رو هستند. اگر محصول شما 
حشره کش و از بین برنده آفت است می توانید 
با تلفیق روش ها و تکنیک های تبلیغاتی که 
ذکر شد، رفع مشکل را با استفاده از محصول 
خود به مخاطب نش��ان بدهی��د. برای مثال 
در تبلیغی برای حشره کش ها و از بین برنده 
آفات از تصویر قورباغه ای اس��تفاده شده بود 
که پ��الکاردی باعن��وان  »کار در برابر غذا« 
با خ��ود حمل می کرد. ای��ن تصویر خالقانه 
توجه مخاطب را جلب می کند و او را به فکر 
فرومی برد و پیام تلویحی آن نش��ان می دهد 
که حشره کش مذکور آنچنان قوی است که 
باعث می شود تمام حش��رات از بین بروند و 
در نتیجه قورباغه بی نوا برای خوردن لقمه ای 

حشره به کار مجانی مجبور می شود. 
۱۰- تضاد دراماتیک و نمایشی

با خلق ش��خصیت ها و داس��تان هایی که 
عناص��ر متض��اد در آنه��ا به کار رفته اس��ت 
می توانید سهم بزرگی از توجه مخاطب را به 
خود اختصاص بدهید. مثال داستانی بنویسید 
ک��ه در آن زن و ش��وهر، رئی��س و کارمند، 
آدم های فضایی و انسان ها و… در مقابل هم 
قرار می گیرند. س��عی کنید با تعریف کردن 
داس��تان هایی جذاب این تضاد میان عناصر 
متف��اوت و قطب های ناهمنام را به محصول 

و خدمات خود ربط بدهید. 
۱۱- تحلیل و استدالل

به مخاطب خود دالی��ل کافی برای خرید 
محصول بدهید و او را متقاعد کنید که استفاده 
از فالن محصول چه فواید و مزایایی دارد. این 
مزایا را برش��مارید و در این راه از ویژگی های 
شاخص و منحصربه فرد محصول خود کمک 
بگیرید. می توانید طنز را هم چاشنی تبلیغات 
خود کنید؛ مثال  استفاده از محصول ما باعث 
می شود سوسک ها عصبانی بشوند. حاال چرا؟ 
مثال  به این علت که وج��ود ماده فالن باعث 
می شود در یک چش��م برهم زدن سوسک ها 
از پای دربیایند یا هر دلیل موجه دیگری که 

واقعا  در محصول شما وجود دارد. 
۱۲- جلوه های بصری ساده

همیشه در کارهای هنری دو بحث عمده 
وجود دارد؛ ایده و اجرا. گاهی اوقات ایده های 
س��اده با اجرای چشمگیر و جالب می توانند 
اثرگذاری فوق العاده ای داش��ته باشند. بهره 
گرفتن از تصویر، نقاش��ی، کارتون به ش��کل 
س��اده ول��ی زیب��ا می تواند ح��واس بصری 
مخاطب را تا حد زیادی به خود جلب کند. از 
ایده های ساده، تمیز و جذاب تصویری برای 
نشان دادن محصول در تکنیک های تبلیغات 

غافل نشوید. 
۱۳- واقع گرایی

واقع گرای��ی،  تکنی��ک  از  اس��تفاده 
همذات پنداری مخاطب را برمی انگیزاند. الزم 
نیست از هنرپیشه ها و مدل های خوش بَر ورو 
استفاده کنید. گاهی اوقات نشان دادن برشی 
از زندگی به همان شکلی که واقعا  هست مثال  
اس��تفاده از چهره های عادی، وقایع روزانه و 
مشکالت عمومی تأثیرگذارتر می شود. خیلی 
مواقع دیدن خانواده ای که س��رتاپا س��فید 
پوش��یده اند و از نوک پای نوزادش��ان تا فرق 
سر پدر به ش��دت برق می زند یا یخچالی که 
ممل��و از خوراکی های کمیاب و خوش��مزه 
است، نه تنها جذاب نیست بلکه لج مخاطب 

را هم درمی آورد. 

تکنیکهایتبلیغات؛۱۳تکنیکیکهمخاطبرامیخکوبمیکند ایده های طالیی

پاسخ به ۵ سوال مرسوم در 
مورد تبلیغات بنری

صاحب��ان کس��ب وکارها و مدی��ران بازاریاب��ی، 
معموال سواالت بس��یاری در مورد تبلیغات بنری 
می پرس��ند، به خص��وص آنهایی که قص��د دارند 
کسب وکارش��ان رش��د کن��د و به همی��ن منظور 
می خواهن��د با آگاهی کامل از تبلیغات بنری بهره 

ببرند. 
در ادامه به پنج س��وال مرس��وم درباره تبلیغات 
بنری می پردازیم که ش��اید برای ش��ما هم مطرح 

شده باشند. 
سوال اول: چه زمانی باید از تبلیغات بنری 

استفاده کنیم؟ 
مش��خصا زمانی ک��ه می خواهی��د از محت��وای 
تصویری به عناون ابزاری برای تبلیغات در فضای 
آنالین بهره ببرید زیرا تبلیغات بنری به ش��ما این 
ام��کان را می دهد که محص��والت و خدمات خود 
را ب��ه کمک محتواهای تصوی��ری چون عکس ها، 
ویدئوها و حتی انیمیشن های کوچک تبلیغ کنید. 
همواره توجه داشته باشید که قبل از شروع یک 
کمپین تبلیغات بنری، الزم اس��ت به اس��تراتژی 
بازاریابی خود نگاه و ب��رآورد کنید که چقدر باید 

روی تبلیغات آنالین، هزینه صرف کنید. 
س�وال دوم: چگونه یک بنر خ�وب طراحی 

کنیم؟ 
برای اینکه بنر خوبی برای تبلیغات کس��ب  وکار 
خود طراحی کنید، همواره الزم اس��ت از آناتومی 
یک بن��ر کارآمد و مؤثر نیز آگاهی کامل داش��ته 

باشید. 
سوال سوم: چگونه افرادی بر بنرهای شما 

کلیک می کنند؟ 
بازاریابان و صاحبان کس��ب  وکارها، دیدگاه های 
متفاوتی نس��بت به این مس��ئله دارند. اما در این 
مواقع ک��ه اختالف عقیده به وج��ود می آید، بهتر 

است به آمار و ارقام جهانی مراجعه کنیم. 

در فوری��ه س��ال ۲۰۱۵، آمار و ارقامی توس��ط 
وبالگ Hubspot منتش��ر ش��ده ک��ه می توانند 
جواب��ی نس��بتا قانع کننده در مورد این س��وال به 

شما ارائه دهند. 
- ۵8درصد افرادی ک��ه روی بنرهای تبلیغاتی 

کلیک می کنند، ۱۵ الی ۲۴ سال سن دارند 
- 7۱درصد افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل 
ش��ده اند، در ش��ش م��اه گذش��ته روی ی��ک بنر 

تبلیغاتی کلیک کرده اند 
- 39درص��د افرادی ک��ه روی یک بنر تبلیغاتی 
کلیک کرده اند، معتقدند که محصول یا س��رویس 
تبلیغ شده برای آنها جذاب بوده و به آن عالقه مند 

بوده اند. 
آماره��ای باال چن��دان این مورد را برای ش��ما 
روشن نمی کنند که چه افرادی بر بنر شما کلیک 
می کنن��د؛ مگ��ر اینکه مخاطب خ��ود را به خوبی 
بشناسید و به درستی به کمک سرویس تبلیغاتی 

خود آنها را هدف گیری کنید. 
س�وال چهارم: چه مواردی بنر تبلیغاتی را 

اثربخش می سازد؟ 
همیش��ه باید به این سوال خود پاسخ دهید که 
چرا افراد باید روی بنر شما کلیک کنند، همچنین 
توجه کنید که محصوالت یا سرویس های شما چه 
ویژگی خاصی دارد که الزم اس��ت آن را بیشتر در 

تبلیغات خود عنوان کنید؟ 
اما دو مش��خصه ثابت هستند که هر بنر موفقی 

این دو را داراست: 
- هم��ه آنها پیام مش��خص و معین��ی دارند که 

برای همه قابل فهم هستند. 
- هم��ه بنره��ای موف��ق روی کیفی��ت باالی 
محتوای تصویری خود تمرکز می کنند و این مورد 

خیلی روی مخاطب تأثیر می گذارد. 
سوال پنجم: چه سایزهای بنری استاندارد 

هستند؟ 
در کادر زیر می توانید اس��تانداردترین سایزهای 
بن��ر را مش��اهده کنید که توس��ط iab هم تأیید 
شده اند. همچنین فرمت های استاندارد مربوط به 

بنرها در زیر عنوان شده است. 
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تبلیغات خالق

آگهی موتور هوندا- شعار: راه تو سواری کن 

ایستگاه تبلیغات

چه تبلیغاتی توجه مردم را جلب 
می کند؟ 

از نظ��ر س��عی در جل��ب ک��ردن توج��ه مردم، 
تبلیغ��ات به دو نوع عمده تقس��یم می ش��ود؛ یک 
نوع از تبلیغ��ات به نام تبلیغات تصویری، تبلیغات 
پرآوازه و پرس��روصدایی در س��طح مل��ی یا حتی 

بین المللی است.
 شرکت های بسیار بزرگ با اختصاص بودجه های 
بسیار هنگفت دس��ت به چنین تبلیغاتی می زنند. 

نوع دیگر تبلیغات خرد است.
 این تبلیغات هر چیز دیگر به جز موارد ش��ماره 
ی��ک را در ب��ر می گی��رد. به طور خالص��ه هر نوع 
تبلیغاتی که شامل بودجه محدود شود، جزو گروه 

تبلیغات خرد است. 
ک��ه  اس��ت  تبلیغات��ی  تصوی��ری  تبلیغ��ات 
تولیدکنن��دگان تمام محصوالت ب��ه کار می برند، 
تبلیغات خرد تبلیغاتی است که شما مورد استفاده 

قرار می دهید. 
تبلیغ��ات تصوی��ری باع��ث برانگیخت��ن عالقه 
می ش��ود. تبلیغات خرد به شما می گوید کجا این 
محصول خاص را می توان خرید. تبلیغات تصویری 
جل��ز ولز کردن را نش��ان می ده��د، تبلیغات خرد 

استیک را می فروشد. 
تبلیغات تصویری را شرکت های تبلیغاتی انجام 
می دهند ک��ه در اصل، س��وددهی تولید کننده به 

عهده آنهاست.
 ای��ن تبلیغات، تبلیغات تجاری و پرزرق و برقی 
اس��ت که در بهترین س��اعت ها و هن��گام پخش 
برنامه ه��ای پربینن��ده از تلویزی��ون نش��ان داده 

می شود.
 تبلیغ��ات تصویری ممکن اس��ت فیلمی کوتاه 

درمورد ماشینی 7۵۰۰۰ دالری باشد.
 این ماش��ین در یک بعدازظه��ر دلپذیر پاییزی 
درحالی که نس��یم به آرامی برگ ه��ا را در امتداد 
جاده تکان می دهد از مس��یر سرس��بز کوهستانی 

سرازیر می شود.
 در پ��س زمینه ارکس��تر س��مفونیک در حال 

نواختن است.
 دو نفر از زیباترین افرادی که تا به حال دیده اید 
در این ماشین نشس��ته اند، این زوج به هم لبخند 
می زنند ولی لبخندش��ان چنان پرغرور اس��ت که 
خود به خود این مطلب به ذهن متبادر می ش��ود 
که می دانند فقط خودش��ان از عهده خرید چنین 

ماشین تجملی ای برمی آیند.
 ماش��ین وارد راه م��دور و ماش��ین رو عمارتی 
چندمیلیون دالری می شود و چند متری می رود و 

سرانجام متوقف می شود.
 کودکان آنها نیز که از هرنظر واقعا عالی هستند 
به طرف پدر و مادر می دوند تا به آنها سالم کنند. 
در این حال ارکستر سمفونیک به اوج اجرای خود 
می رس��د و صدایی بسیار دلنش��ین که واضح تر از 
صداهای دیگر اس��ت، چیزی ش��بیه این جمله را 
می گوی��د: »حاال که رس��یده اید، با ش��کوه کامل 

برسید.«
در جای��ی ک��ه تبلیغات تصوی��ری باعث فروش 
یک مدل خاص ماش��ین می ش��ود، تبلیغات خرد 
که واس��طه گر محل��ی آن را انجام می دهد، ش��ما 
را تش��ویق می کن��د ک��ه از وی ماش��ین بخرید. 
احتماال این نوع تبلیغات در پربیننده ترین ساعات 
تلویزیون پخش نمی ش��ود چون واسطه گر محلی 
ممکن اس��ت آگهی اش را از ایس��تگاه های محلی 
رادی��و و تلویزیون در اواخر ش��ب یا هنگام پخش 
س��ریال های آخ��ر هفت��ه پخش کن��د، همچنین 
ممکن اس��ت برای این کار زمان های کم هزینه تر 
را برگزینن��د. مس��لما او از جلوه های خاص تولید 

بهره نمی گیرد. 
چنی��ن جلوه های��ی را معموال کارخانه س��ازنده 
ماش��ین به کار می برد. گذش��ته از این، واسطه گر 
ماش��ین کوچک تری��ن عالق��ه ای ب��ه صحنه های 
باش��کوه، هنرپیش��ه های خوش تیپ و رانندگی با 
س��رعت اعجاب آور ندارد. هدف وی فقط فروختن 

ماشین است.
 تبلیغات تصویری ک��ه کارخانه تولیدکننده آن 
را س��اخته توجه شما را به اندازه کافی جلب کرده 
است. حاال واسطه گر ماشین، فقط می خواهد شما 
را به نمایشگاه بکشاند و ماشین را به شما بدهد تا 

یک دور آزمایشی بزنید. 
منبع: هورموند 



بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری 
 در بانک ها

 )بخش اول(

در دهه گذش��ته فعالیت ه��ای بازاریابی بانک های 
ایرانی با تغییرات چش��مگیری همراه ش��ده اس��ت، 
بانک��داری نوین می��ان عموم مردم جا افتاده اس��ت، 
تلف��ن بان��ک، اینترنت بان��ک و موبای��ل بانک، جای 
بیشتر مراجعات حضوری را گرفته اند و مهم تر از همه 
شیوه های مشارکت مش��تریان نیز تغییر کرده است! 
سطح توقع مشتریان امروزی بانک ها باالتر رفته است.

 آنه��ا خواهان تجربه های مثبت و ش��خصی تری از 
بانک ها هس��تند؛ تجربه هایی که با اجرای برنامه های 

وفاداری جامه عمل به خود می پوشانند. 
اجرای یک برنامه وفاداری صحیح در صنعت بانکی، 
نه تنها موجب جذب مش��تریان جدید می شود، بلکه 
تغییرات چش��مگیری در رفتار مشتریان فعلی بانک 
به وجود خواهد آورد. در این نوش��تار س��عی خواهیم 
ک��رد با بیان جزییاتی از اهرم های بازگش��ت و حفظ 
مش��تری، طراحی مدل های پ��اداش و نکاتی کلیدی 
در این زمینه، یاری رس��ان بازاریابان در هر چه بهتر 
طراحی کردن یک برنامه وفاداری صحیح برای صنعت 
بانکداری باش��یم؛ برنامه ای که اهداف زیر را داش��ته 

باشد.
1- افزای��ش بازگش��ت مش��تریان فعل��ی و جذب 
مش��تریان ارزشمند آتی، با توجه به ارزش طول عمر 

هر مشتری برای بانک. 
2- اج��رای برنامه ه��ای ترفیعات ف��روش متقابل 

محصوالت و خدمات بانکی. 
3- افزایش نگرش وفاداری در ذهن مشتریان.

اهرم های بازگشت مشتری
س��ه اهرم اولیه برای بازگشت مشتریان در اختیار 
بازاریاب��ان وف��اداری اس��ت؛ ارزش ادراک ش��ده ی��ا 
Perceived Value  ، وابس��تگی و نزدیک بودن یا 
 .Barriers to Exit و موان��ع خروج ی��ا  Affinity
هر یک از این اهرم ها، سطوح مختلف از مطلوبیت را 
برای تأثیرگذاری بر رفتار مصرف مشتریان در صنایع 

مختلف، به نمایش می گذارند. 
در »ارزش ادراک ش��ده«، مشتریان در پی تحلیل 
ذه��ن خ��ود ب��رای درک ارزش کاال ی��ا محصول��ی 
خواهند بود که ش��رکت ارائه می کند. »وابستگی« به 
نزدیکی عاطفی و احساس تعلق مشتری به شرکت و 
محصوالت آن اش��اره دارد و »موانع خروج« حاکی از 
فعالیت های شرکت برای حفظ مشتری و جلوگیری از 

خروج آنها از لیست مشتریان خود است. 
برنامه های وفاداری همواره در پی اس��تفاده از این 

ابزارها برای تأثیر بر رفتار مشتریان بوده اند. 
در صنع��ت بانکداری، اس��تفاده از هر ی��ک از این 
اهرم ها تا حدی مطلوبیت الزم را در جذب و بازگشت 
مش��تریان به وجود می آورند، اما اهرم »ارزش ادراک 
ش��ده« تأثیر بیش��تری بر رفتار مش��تریان و میزان 
رضایت آنها ایجاد می کند. درست مانند صنعت بیمه، 
اس��اس فعالیت های بانکی بر رعایت عدل و انصاف و 
ارائه خدمات عالی، بی نقص و به موقع بنا شده است؛ 
بنابراین رس��اندن این ویژگی به گوش، چشم و ذهن 
مشتریان مهم ترین عامل در نگهداشت آنها خواهد بود. 
برقراری رابطه احساسی با بانک ها و وابستگی خاطر 
مس��ئله چندان موجهی به نظر نمی رس��د! مشتریان 
بانک ها بیشتر به دنبال آن هستند که بانک شان سود 
و منفعت مالی خوبی به آنها برس��اند، امین مال شان 
باش��د و بیش��تر از رقبا به راحتی و میزان هزینه های 
مشتریانش در خدمات بانکی اهمیت بدهد. استفاده 
از اهرم موانع خ��روج نیز می تواند نتیجه معکوس به 
بار آورد، زیرا با این روش مش��تریان احساس خواهند 
کرد که بانک نسبت به سرمایه آنها حریص است، آنها 
را کنترل می کند و اجازه خروج و آزادی عمل به آنها 

نمی دهد. 
نتیجه ای که بانک های آمریکایی در بحران سال های 
گذش��ته، به دلیل اس��تفاده از این اهرم، با آن روبه رو 

شدند، نمونه خوبی در این باره است. 
با توجه به دالیل موجود، »ارزش ادراک شده« اهرم 
اصلی بازاریابان وفاداری در حفظ و بازگشت مشتریان 

بانکی است.
 این اهرم در مقایسه با سایر اهرم های ذکر شده، از 
باالترین مطلوبیت ممکن برای حفظ مشتریان بانک ها 

برخوردار است.
 در بخش بعدی این یادداش��ت به مدل های پاداش 
مطلوب در باشگاه مش��تریان بانک های ایرانی اشاره 

خواهد شد. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری
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احمدرضا معماریان
پی��ش از اینکه ب��ه بیان تعاریف 
بازاریابی )بازاریابی ترجمه مناسبی 
برای MARKETING نبوده و 
معادل صحیح هم��ان مارکتینگ 
است و اساس��ا منظور از بازاریابی، 
فروش و ویزیتوری است( بپردازیم 
باید یادآور ش��ویم که گاهی اوقات 
دیده می شود برخی افراد براساس 
نقش خ��ود در فرآیند بازاریابی، به 

تعریف آن می پردازند. 
اگر قرار باش��د تعریفی ش��فاف 
از بازاریاب��ی داش��ته باش��یم باید 
بی��ان کنی��م ک��ه بازاریاب��ی یک 
راهبرد س��ازمانی است از مجموعه 
فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط 
و ارائه ارزش به مشتریان به گونه ای 
ک��ه مناف��ع مش��تریان، کارکنان، 
س��هامداران و جامعه تأمین شود. 
در ادام��ه ب��ه نقل س��ایر تعاریف 

می پردازیم. 
1- بازاریابی، علم و هنر کش��ف، 
خل��ق و تولید ارزش ب��رای ایجاد 
رضایت در ب��ازار هدف با تمرکز بر 
سودآفرینی اس��ت. بازاریابی نیازها 
و خواس��ته های تحق��ق نیافت��ه را 
شناس��ایی می کند. بازاریابی یعنی 
تعیی��ن  اندازه گی��ری و  تعری��ف، 
بزرگی ب��ازار شناس��ایی ش��ده و 
میزان استعداد سودآوری آن بازار؛ 
براس��اس این تش��خیص که یک 
کس��ب و کار ق��ادر اس��ت در کدام 
بخ��ش از بازار بهتری��ن عملکرد را 
داشته باش��د.  بازاریابی با طراحی 
و ارتق��ای خدم��ات و محصوالت 
متناس��ب با بازار م��ورد نظر نقش 

آفرینی می کند. »فیلیپ کاتلر«
2- بازاریاب��ی فرآین��دی اس��ت 
استراتژیک، چندوجهی و تاکتیکی 
که به فروش خدمات مش��تریان و 
حفظ و نگهداش��ت مشتری کمک 
می کن��د. گام های اولی��ه بازاریابی 
شامل شناس��ایی مخاطبان هدف، 
توسعه استراتژی بازاریابی/ارتباطات 
است و معموالً روش ها و کانال های 
متع��ددی مانند تبلیغ��ات، روابط 
عمومی، بازاریابی محتوا، رسانه های 
برگ��زاری  دیجیتال��ی،  و  چاپ��ی 
رویداده��ا و… ب��ه اندازه گیری و 
ارزیابی نتای��ج می پردازند و فرآیند 
بررس��ی اطالع��ات و تغیی��رات و 
توس��عه بازار به طور پیوسته مورد 
بازبینی ق��رار می گی��رد. بازاریابی 
می توان��د حلق��ه بازخ��ورد میان 
س��ازمان و خری��داران احتمالی و 
مشتریان را تشکیل بدهد؛ حلقه ای 
که به آگاهی و پیشرفت کسب وکار 

کمک می کند. »ربکا لیب«
3- بازاریاب��ی چتری اس��ت که 
رواب��ط  برندس��ازی،  تحقیق��ات، 
عموم��ی، تبلیغ��ات، پاس��خگویی 
تبلیغ��ات،  و  ترفی��ع  مس��تقیم، 
وفادارس��ازی، ایجاد تقاضا و… را 

پوشش می دهد. »آن هولند«

4- بازاریابی تعاملی دوس��ویه و 
ارزش آفرین است میان مشتری و 
بازاریاب و از طریق ارائه محصول و 
خدمات مناس��ب به مشتری هدف 
که برای رفع نیازهای او با استفاده 
از ابزارهای خرید و تعامل مناسب 
بازاریابی  شکل می گیرد. مکالمات 
روایتی است از محصول و خدمات 
ش��ما ب��ه مش��تری ک��ه او را طی 
گفتمان صحیح با ش��رکت پیوند 
می دهد. این گفتمان درست شامل 
گوش سپردن، مشارکت، وابستگی 
و ارتباط و در نهایت خرید می شود. 

»جری لنتزم«
5- بازاریاب��ی فرآین��دی اس��ت 
مجتم��ع ب��ا کانال ه��ای ارتباطی 
چندگان��ه )آنالی��ن و آفالین( که 
مبتنی بر مش��تری مداری است و 
به تعریف، بخش بندی، دسترس��ی 
به مش��تری بالقوه و متقاعد کردن 
او برای خرید محصوالت و خدمات 
می پردازد. ای��ن فرآیند با تجزیه و 

مختلف  معیار ه��ای  تحلیل 
ب��رای بازبینی اس��تراتژی ها 
هم��راه اس��ت؛ بازبین��ی و 
اصالحات برای تکرار فرآیند 
با هدف بهینه س��ازی میزان 
بازگشت سرمایه الزم است. 

»شارون موستین«
یعن��ی  بازاریاب��ی   -6
برند س��ازی کنید و دیگران 
را متقاع��د کنید که برندتان 
یعن��ی محص��ول، خدمت و 
شرکت شما بهترین است و 
از رابطه ای که میان ش��ما و 

مشتری شکل گرفته است، حفاظت 
کنید. »مارجوری کلی من«

7- بازاریاب��ی عل��م و هنر قانع 
ک��ردن خریدار بالق��وه برای خرید 
از ش��رکتی است که مسئول ایجاد 
پیامی متقاعد کننده است. این پیام 
از طریق کانال ها و راه های ارتباطی 

هدف گیری ش��ده با دسترس��ی و 
تکرار مناس��ب، خریداران بالقوه را 
در چرخه خرید همراهی می کند. 
چرخه خرید ش��امل ای��ن مراحل 
اس��ت؛ توجه، عالقه مندی، تمایل 

و خرید. »پل موسنسون«
8- بازاریاب��ی تعریف فرصت های 
کس��ب و کار، شناس��ایی مش��تریان 
س��ودآور و محصول/خدماتی اس��ت 
که نیازهای مش��تری را رفع می کند 
و موجب ش��کل گیری ارتباط میان 
مشتری و شرکت می شود. بازاریابی 
با پاس��خگویی به تقاضای مشتریان، 
ش��رکت  خدم��ات  ی��ا  محص��ول 
 ب��رای ایج��اد ارتباط با مش��تری را 
ارزش آفرینی می کند. »آن مارشمن«

9- بازاریاب��ی کمک ک��ردن به 
م��ردم ب��رای خری��د محص��ول و 

خدمات شما است. »جیسن فالز«
10- بازاریاب��ی یعن��ی کش��ف 
آنچه مش��تری بالق��وه می خواهد 
و تقاض��ا می کن��د و پاس��خگویی 

به این خواس��ته به ط��ور مؤثرتر و 
کاراتر نس��بت به س��ایر رقبا. »پل 

کوالویس«
11- بازاریابی علم و هنر تولید، 
ایج��اد رضایت و حفظ مش��تریان 
اس��ت و هم��ه اینه��ا در ضم��ن 
س��ودآوری و ارزش آفرینی شکل 

می گیرد. بازاریاب��ی به هر صورت، 
قوانین و وظایف را در هم می آمیزد. 
بازاریابی باید باالترین استانداردهای 
اخالق��ی را نیز رعایت کند. مثاًل به 
محیط زیست احترام بگذارد و برای 
تبدیل ش��دن دنیا ب��ه مکانی بهتر 
برای زندگ��ی تالش های الزم را به 

انجام رساند. »ماکس کالیوف«
12- بازاریابی علت حضور ش��ما 
را در زمی��ن بازی تعیین می کند و 
به تمام پرس��ش های دشوار پاسخ 
می دهد. در گام بعدی باید برنامه ای 
طراحی شود و در آن انتظارات ویژه 
در م��ورد فروش مط��رح و به طور 
واضح به جلب رضایت توجه شود. 
شور و اشتیاق نمی تواند جایگزین 

برنامه ریزی شود. 
ب��رای رس��یدن ب��ه اهداف تان 
همیش��ه با درص��دی از بحث ها و 
تنش ه��ا روب��ه رو خواهید ب��ود. با 
بحث ها و پیگیری تضادها می توانید 
گروه ت��ان را به س��مت پیش��رفت 
هدایت کنید. خطر کنید و از 
اشتباه کردن نترسید. یادتان 
باش��د هیچ کس تا به حال 
ب��ه خاطر خط��ا در کمپین 
بازاریابی فنا نشده است. اگر 
خواهان رش��د هستید باید 
خطر کنید. کسب و کار خود 
را در فض��ا و ح��ال و هوایی 
تازه مدیریت کنید. »جفری 

هیزلت«
13- بازاریاب��ی در نهایت 
مس��ئول ارزش آفرین��ی از 
طری��ق برند یعن��ی وجهه 
استراتژیک کس��ب و کار شما است. 
برای رسیدن به این هدف، بازاریابی 
مخاط��ب ه��دف و جذاب تری��ن 
بخش های بازار را که قابلیت رش��د 
بازاریابی  دارند، شناسایی می کند. 
باع��ث می ش��ود س��ازمان جایگاه 
متمایز و ارزش آفرین برند را تعریف 

کند و آن را در هر نقطه ارتباطی با 
مشتری تحت نظر بگیرد. بازاریابی 
ب��ه ش��ما اطمین��ان می دهد که 
پیشنهادی متمایز و متقاعدکننده 
به مش��تری هدف ابالغ شده است. 
بازاریابی پاس��خگوی رشد شرکت 
ش��ما اس��ت و توانایی شناسایی و 
تأمین مش��تریان جدی��د را دارد. 
بازاریاب��ی ب��ه پیش��نهادات ت��ازه 
می پردازد و رشد سودآور بازارهای 
ت��ازه را در نظ��ر می گی��رد. »کتی 

هالیگان«
14- بازاریابی فرآیندی است که 
در آن هر شرکت نیازهای مشتریان 
را به درآمد تبدیل می کند. »مارک 

بورجس«
15- بازاریاب��ی یعن��ی روایت��ی 
جالب توج��ه از کس��ب و کار خود 
برای جلب نظر مش��تریان، شرکا، 
س��رمایه گذاران، کارکن��ان و همه 
اف��رادی ک��ه با ش��رکت در تعامل 
هستند. این روایت شما به مشتری 
کمک می کند که تصمیم بگیرد آیا 
به محصول شما به عنوان یک کاالی 
خوشایند نگاه کند یا از آن تصویری 
از یک کاالی ضروری ناخوشایند در 
ذهن خود داش��ته باشد. این شیوه 
تعامل افراد با برند ش��ما است. این 
در حقیقت تأثیر واقعی برند ش��ما 
در آغاز ارتباط، میانه راه و در پایان 
رابطه با مشتری است. »جف کالتر«
16- بازاریاب��ی یعنی خش��نود 
ک��ردن مصرف کننده، مش��تری یا 
کاربر ب��ا ایجاد کس��ب منفعت یا 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین 

شده است. »استیو دیکستاین«
حقیق��ت  در  بازاریاب��ی   -17
برندینگ، انتخاب نام، قیمت گذاری 
و ایجاد پلی است میان رسانه هایی 
که در ازای اس��تفاده از آنها هزینه 
می دهیم و رس��انه هایی که از آنها 
درآمد نیز کسب می کنیم. بازاریابی، 

فروش نیست. »جنی دیتریش«
یعن��ی کاالهایی  بازاریابی   -18
که مرجوع نمی شوند و مشتریانی 
 که دوباره ب��رای خرید محصول ما 

باز می گردند. »استیو داوسن«
19- بازاریابی یعنی ایجاد ارتباط 
میان مش��تری و محصوالت، برند 
و کس��ب و کار ش��ما به طریقی که 
مشتری تمایل داشته باشد محصول 
شما را بخرد یا همانطور که رجیس 
مک کنا می گوی��د بازاریابی یعنی 

همه چیز. »سم دکر«
20- بازاریابی یعنی زنجیره ای از 
اقدامات، تمهید روش های متداول 
و فرآیندی ش��امل خلق، برقراری 
ارتب��اط، ارائ��ه و نیز تب��ادل موارد 
پیش��نهادی که از منظر مشتریان، 
ارباب رجوع، ش��رکای تجاری و در 
نگاه کالن کل جامعه دارای ارزش 

است. »انجمن بازاریابی آمریکا«
منبع: هورموند

چگونه داستان سرایی بر هویت تعاریف صحیح بازاریابی از زبان ۲۰ مدیر بزرگ و باتجربه
تأثیر می گذارد 

داس��تان ها بیانگر خاطرات، رویدادها و روابطی 
هس��تند که خانواده ها را درگیر می کنند. آنها به 
رابط��ه، دوام و قوام داده و ریش��ه ها و ارزش ها را 

مستحکم می کنند. 
 داس��تان ها روایتی هس��تند عمیق که انس��جام 
و هم��کاری را تقوی��ت می کنن��د. در دنیای امروز 
تالش ه��ای گس��ترده ای ب��رای به خاط��ر آوردن 
و بازآفرین��ی آنه��ا جه��ت تقویت هوی��ت صورت 
می گیرد. نمونه زیر یکی از فعالیت هایی اس��ت که 
توسط پروفسور »آندریا برین« صورت گرفته است. 
گفتن داس��تان فقط یک سرگرمی برای دوران 
کودکی نیست. پروفسور آندریا برین معتقد است 
که داستان گفتن در طول زندگی به عنوان ابزاری 
ب��رای تعریف خودمان ادامه دارد. هویت از طریق 

داستان ها ساخته می شود.
 داس��تان هایی که درباره خودم��ان می گوییم 
در ط��ول زندگی م��ان تغیی��ر می کند. داس��تان 
منعکس کنن��ده پیش��ینه خانوادگ��ی، فرهنگ و 

روابط ما است.
 تج��ارب جدید و آدم های دیگ��ر، زندگی ما را 
تغیی��ر می دهند. آنها ب��ا ما ارتب��اط دارند، به ما 
می گویند که ما کی هس��تیم و کمک می کنند تا 

درک کنیم که چه کسی هستیم. 
آندری��ا بری��ن هم��کار تحقی��ق در ی��ک پروژه 
داستان س��رایی دیجیتال است که توسط پروفسور 
»سوزان دیون« در دانشگاه یورک رهبری می شود. 
ای��ن پ��روژه از دانش��جویان و معلم��ان بومی 
م��ورد  در  کوتاه��ی  فیلم ه��ای  می خواه��د 
تجربیات شان در سیس��تم آموزشی با استفاده از 
کلمات، موزیک و تصاویر س��اخته و حرف بزنند. 
داس��تان های دیجیتال به معلمان و دانش آموزان 
اعض��ای  معلم��ان،  آم��وزش  برنامه ه��ای  در 
هیأت مدیره مدرسه و دیگران نشان داده می شود. 
پرفس��ور برین می گوید »بخش عمده ای از هدف، 
آموزش و تغییرات اجتماعی اس��ت«. وقتی مردم 
داستان شان را به اشتراک می گذارند، فهم درونی 
تجربیات دیگران را دریافت می کنند، کلیش��ه ها 
شکس��ته می شود و آن خیلی مهم است، چون به 
م��ردم کمک می کند تا تجربیات دیگران را درک 

کنند. 
برین به این موضوع عالقه مند است که چگونه 
داستان س��رایی بر داستان گو و روایت کننده تأثیر 
می گذارد، مخصوصا آنهایی که نادیده گرفته شده 

و به حاشیه رانده شده اند. 
آیا به اشتراک گذاشتن داستان های آنها کمک 
می کند تا ش��نیده ش��ده یا به رس��میت شناخته 
ش��وند؟ آیا شنیدن داستان های همساالن، کمک 

می کند حس تعلق و هدف را احساس کنند؟ 
آندریا برین، اس��تاد دانشگاه گلف با پیشینه ای 
در زمینه ریسک و پیشگیری، در بخش »خدمات 
جوانان متروی ش��رق« در شهر اسکارربو مشغول 
ب��ه کار بود و برنامه های مداخله خش��ونت را که 
شامل برنامه ای برای دانش��جویان اخراج شده از 

سیستم عادی مدرسه بود هدایت می کرد. 
او می گوی��د ک��ه بس��یاری از دانش آم��وزان از 
خانواده ه��ای ک��م درآمد، محروم و ع��وام بودند؛ 
»همه دانش آموزان واقعاً می خواستند تغییرات را 
در زندگی ش��ان ایجاد کنند، ولی با موانع زیادی 

برای ساخت تغییرات مواجه بودند.« 
اگرچ��ه بس��یاری از دانش آم��وزان توانس��تند 
تغیی��رات مثبتی در زندگی ش��ان ایجاد کنند اما 

همه موفق نشدند. 
او می خواس��ت بداند چرا برخی از دانش آموزان 
توانستند زندگی خود را تغییر دهند، درحالی که 
دیگران نتوانستند. او می گوید: »به نظر من، یک 
تفاوت ب��زرگ در بچه هایی که موف��ق بوده اند و 
کس��انی که موفق نبودند به نظر می رس��ید و آن 
در هویت ش��ان بود.« کس��انی که توانستند درک 
خود را از خود تغییر دهند، به تغییرات مثبت در 

زندگی خود ادامه دادند. 
داستان سرایی نقش مهمی در وظایف پروفسور 
بری��ن به عن��وان دانش��مند ارش��د Kidü بازی 
می کن��د. Kidü برنام��ه ای برای والدین اس��ت 
با صده��ا فعالیت که منجر به تعام��ل خانواده ها 
و بچه ها می ش��ود. با اس��تفاده از تحقیقاتی که بر 
مبنای توسعه، بهداشت و آموزش صورت گرفت، 
ای��ن برنام��ه خانواده ها را راهنمای��ی می کند که 
چطور می توانند بیش��ترین بهره را از هر فعالیت 

و رابطه ای با فرزندان شان ببرند. 
او می گوید »Kidü یک مولفه داستان س��رایی 
بزرگ��ی دارد«. ای��ن برنامه ش��امل ی��ک صفحه 
نمایش اس��ت ک��ه والدین می توانن��د عکس ها و 
داس��تان های ک��ودکان خ��ود را ارس��ال کنند و 
بچه ها ش��خصیت های اصلی داستان های خود را 

به نمایش بگذارند. 
او معتق��د اس��ت: »داس��تان گویی برای رش��د 
بچه ها بس��یار مهم است. کودکان و نوجوانانی که 
از خانواده هایی هس��تند که در آن داس��تان های 
زی��ادی وجود دارد، از لحاظ زب��ان، روابط و رفاه 

عاطفی قوی تر هستند.«

 نشانهباشگاه مشتریان
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هیچ کس��ی را نمی ت��وان یافت 
که در تمام��ی لحظه های زندگی 
خود، پیروز ش��ده باشد. به همین 
خاطر الزم اس��ت نوع ن��گاه خود 
را نس��بت به ای��ن واقعیت عوض 
کنید. بس��یاری از اف��راد در برابر 
شکس��ت های خ��ود دس��ت ب��ه 
انجام تصمیمات کاماًل احساس��ی 
می زنن��د؛ مانند ی��ک تیم فوتبال 
که بعد از دریافت گل اول دس��ت 
به بازی احساس��ی می زند. همین 
امر هم باعث خواهد ش��د نتوانند 
نتیجه را برگردانند. در آخر نیز اگر 
از مربی تیم علت باخت را بپرسید 
ب��ه ش��ما خواهد گفت ک��ه بازی 
احساس��ی تیم باعث شد نتوانند 
هماهنگی الزم را داش��ته باشند. 
با این حال اگ��ر بتوانند ضعفی را 
که منجر به نخس��تین گل ش��د 
شناسایی و س��ریعا برطرف کنند 
و از اش��تباه خود درس بگیرند، با 
تالش بیش��تر و حفظ خونسردی 
خود خواهند توانس��ت مشکالت 
را پشت س��ر بگذارند. در رابطه با 
شرکت ها نیز این امر صادق است. 
اکثر ش��رکت ها فردی را که دچار 
شکست شده است اخراج می کنند 
با این حال اگر نگاهی آینده نگرانه 
داش��ته باش��ند، به این نکته پی 
خواهند برد که او حاال دارای یک 
تجربه بسیار ارزشمند است و بدون 
ش��ک در آینده بهت��ر از یک فرد 
تازه وارد می تواند عمل کند. یکی از 
علل موفقیت زیاد کشور ژاپن این 
است که آنها افراد شکست خورده 
را به جای تنبیه، تشویق می کنند 
تا نس��بت به شکست خود دیدی 
منفی نداشته باش��ند و به خوبی 

بتوانند از آن درس بگیرند. 
اکث��ر رفتاره��ا قاب��ل اص��الح 
هس��تند، پس اهمیت آموزش را 
فراموش نکنید. برای اینکه فردی 
قهرمان شود حدود هشت ساعت 

در روز تمرین می کن��د. حاال اگر 
شما تالش نکنید و برای قهرمانی 
تمری��ن نک��رده باش��ید، هرگز به 
موقعی��ت یک قهرم��ان نخواهید 
رس��ید. انس��ان ها خیلی بیشتر از 
آنچه فکر می کنند توان یاد گرفتن 
دارند. ما باید بدانیم که دلیل اکثر 
شکست ها کم کاری و عدم آموزش 
است. غالباً انس��ان ها آخرین حد 
توانای��ی خ��ود را نمی دانند چون 
هرگز س��عی نکرده ان��د به آن حد 

نزدیک شوند. 
ایده

زمانی ک��ه به پیروزی نرس��یم، 
شکس��ت خورده ایم. ای��ن معنای 
لغوی کلمه مورد بحث اس��ت اما 

معنایی که در دل هر شخص 
وج��ود دارد، اندک��ی متفاوت 
اس��ت. ش��اید ام��روز در کار 
مرتکب اشتباهی شده باشید، 
ش��اید هنگام خری��د در یک 
فروش��گاه، یکی از اقالم را جا 
انداخته باشید. همه ما مرتکب 
اشتباهات  می ش��ویم؛  اشتباه 
وزنه هایی را یدک می کش��ند 
ک��ه میزان ش��ان را کوچک یا 
بزرگ می کنند. به میزان اندازه 

وزنه ه��ا، می توان گفت شکس��ت 
یا اش��تباه ما نیز بزرگ یا کوچک 

بوده است. 
یکی از مواردی که هر فرد باید 
نس��بت به آن کاماًل آگاه باشد این 
است که اجازه ندهید این شکست 
به قس��متی از هویت ت��ان تبدیل 
شود؛ پنالتی فینال جام جهانی را 
به جای اینکه گل کنید به ساعت 
ورزشگاه کوبیده اید که کوبیده اید. 
ای��ن چیزها اتفاق می افتد. ش��ما 
که از ش��کم مادرت��ان پنالتی نزن 
زاییده نشده اید! سوزان تاردانیکو از 
فوربس در این باره می گوید: فقط 
به خاطر اینکه یک راه موفقیت آمیز 
پی��دا  انج��ام دادن کاری  ب��رای 
نکرده اید دلیل نمی ش��ود خودتان 
را مترادف شکست بدانید. ممکن 

اس��ت این جمله درست باشد که 
اعمال ما تعریف کننده شخصیت 
ما اس��ت ام��ا شکس��ت های مان 
نمایانگر شخصیت مان نیست. آخر 
سر ش��خصیت تان را آن کارهایی 
رقم می زنند که پس از شکس��ت 
انجام می دهید تا دوباره به مس��یر 
موفقی��ت برگردی��د. ج��ان چن، 
مدیرعامل ش��رکت کانادایی بلک 
بری است. او در مصاحبه ای عنوان 
کرده که مدیران باید با آغوش باز 
به سراغ شکست بروند و آن را ابدا 
اتفاق��ی بد قلمداد نمی کند. با این 
حال این اتفاق تنها در ش��رایطی 
قلم��داد می ش��ود که  شکس��ت 
نتوانید از آن درس بگیرید. اگرچه 

نرس��یدن به هدف همواره سخت 
اس��ت و افراد را به ش��دت ناراحت 
خواه��د کرد، با ای��ن حال این امر 
نباید منجر به این شود که شما از 
هدف خود دست بکشید بلکه الزم 
است با تکیه بر تجربه کسب کرده 
این بار با روش��ی بهتر و تالش��ی 
بیش��تر برای آنچ��ه می خواهید، 
قدم برداری��د. فراموش نکنید که 
ترس از شکس��ت امری اس��ت که 
باعث می شود مدیران محافظه کار 
و محتاطان��ه عمل کنن��د. اگرچه 
ای��ن امر تا حدی خوب اس��ت اما 
فراموش نکنی��د فردی که رقابتی 
را ش��روع می کند ممکن اس��ت با 
شکست مواجه شود اما فردی که 
جسارت حضور در رقابت را نداشته 

باشد بازنده خواهد ماند. 

اگر به زندگی اف��راد موفق نگاه 
کنی��د می بینی��د که آنه��ا کاماًل 
دقیق رفت��ار می کنند. با این حال 
ای��ن امر بدی��ن معنا نیس��ت که 
آنها از بدو تول��د مدیری حرفه ای 
به دنی��ا آمده ان��د. درواقع آنها نیز 
شکست هایی را تجربه کردند، اما 
در شکست خود نمانده اند و همین 
امر باعث شده اس��ت به کوهی از 
تجربه تبدیل ش��وند و بتوانند به 
موفقیت ه��ای زیادی دس��ت پیدا 
کنند. هر اشتباهی، فرصتی است 
برای یادگیری و بعد از اینکه از شر 
احساس��ات منفی  خالص شدید، 
حتماً بروید اشتباهات تان را مرور 
کنید تا دیدگاه جدیدتری به دست 
بیاورید. نگاه کنید ببینید 
کج��ا را اش��تباه رفته اید 
اما از آن طرف نگاه کنید 
ببینید کجاه��ای کارتان 
هم درس��ت بوده اس��ت. 
در نهایت درمی یابید که 
دفعه بعد چ��ه کار کنید 
تا کارتان بهتر پیش برود. 
شکس��ت کاماًل هم سیاه 
نیس��ت. همواره به خاطر 
داش��ته باش��ید که هیچ 
نیازی به خجالت کشیدن نیست 
زیرا همه آدم ها در جایی از زندگی 
خود شکست می خورند. فقط شما 

نیستید که شکست خورده اید. 

آنچهدرعملبایدانجام
دهید

- به شکس��ت انجامیدن ایده ها 
باع��ث می ش��ود در مراح��ل بعد 
و قب��ل از آغ��از پ��روژه ای جدید، 
ایده ه��ای مرغ��وب و ن��اب را از 
ایده های نامرغوب و اش��تباه جدا 
کرده و با آزمودن دقیق و هدفمند 
هر ای��ده ای که به ذهن تان متبلور 
می ش��ود، از وقوع شکس��ت های 
بعدی جلوگیری کنید. با توجه به 
این نکته که همه افراد در مس��یر 
کس��ب موفقیت با شکست مواجه 

می شوند، نباید با نخستین شکست 
خود را بازنده بدانید و الزم اس��ت 
از آن درس بگیری��د ت��ا در آینده 

بتوانید با تجربه تر اقدام کنید. 
- حت��ی یک ثانیه ه��م به این 
فکر نکنید که ش��ما تنها موجود 
روی ک��ره خاک��ی هس��تید ک��ه 
شکس��ت می خورد. بارها شده که 
ب��ه موفقیت های اف��راد دیگر نگاه 
کرده و این طور تصور کنیم که آنها 
همه چیز را با هم دارند، اما واقعیت 
این  اس��ت که آنها ه��م مثل بقیه 

زندگی شان پر از شکست است. 
- شکست اس��تاد بزرگی است 
زیرا باارزش ترین درس های زندگی 
را ب��ه ش��ما می آم��وزد. به همین 
خاطر نباید خیل��ی خود را درگیر 
آن س��ازید و بهتر اس��ت تا جایی 
ک��ه می توانی��د از آن چیزهایی را 
یاد بگیرید. بدون شک این تجربه 
در آینده در بسیاری از موارد برای 

شما راهگشا خواهد بود. 
- بدون شک تا زمانی که شکست 
نخورید به اهمیت ایجاد تغییر پی 
نخواهی��د ب��رد. به همی��ن خاطر 
شکست صرفاً بد نیست و این امر 
به واکنش ما در برابر آن بس��تگی 
دارد. اگ��ر بتوانی��د از آن به خوبی 
درس بگیری��د، اتفاقی س��ودمند 
برای ش��ما خواهد ب��ود که ضامن 

موفقیت های دیگر خواهد شد. 
- شکس��ت ها کالس درس بسیار 
خوبی هستند. اطمینان حاصل کنید 
که به خوبی همه آنها را فرا خواهید 
گرفت. بدون ش��ک تا موقعی که از 
اشتباهات تان درس بگیرید تا دیگر 
تکرارشان نکنید، اش��تباه کردن به 

هیچ وجه عار نیست. 
- بعد از شکست، سه کار خوبی 
ک��ه می توانید انج��ام دهید اینها 
هس��تند؛ دالی��ل شکس��ت تان را 
بررس��ی کنید، درس بگیرید، اگر 
چیزی است که واقعا می خواهید و 
فکر می کنید باید آن کار را انجام 
دهید، بالفاصله دوباره تالش کنید. 

از شکست خود درس بگیرید
ارتباط

افزایشبهرهوریدرمحیطکار

ش��اد بودن یک امر درونی است و باعث افزایش میزان 
انرژی و بهره وری می شود. اگر به دنبال پیشرفت کردن در 

محیط کار هستید، باید از خودتان شروع کنید. 
 ENTREPRENEUR در ادامه مطلب به نق��ل از
که توس��ط س��ایت  زومیت ترجمه شده اس��ت راه های 

داشتن روحیه شاد در محیط کار را بررسی می کنیم. 
-لبخن�دبزنید:لبخند زدن بهتری��ن راه برای آغاز 
یک روز جدید اس��ت. گاهی اوقات مشکالت به اندازه ای 
زیاد هس��تند که انجام چنین کاری بسیار دشوار به نظر 
می رس��د. در چنین ش��رایطی برای افزایش روحیه باید 
سعی کنید تمرکز خود را روی موضوعات مهم بگذارید. 
تالش برای ش��اد بودن و لبخند زدن، بهره وری ما را باال 
می ب��رد. علوم اعصاب ثابت کرده اس��ت که لبخند زدن 
بهترین دارو است. شوخی کردن و خندیدن، استرس را 

به سرعت کاهش می دهد و انگیزه را باال می برد. 
-سرس�ختباش�ید:انعطاف پذیری یکی دیگر از 
عوامل ش��اد، س��ازنده و موفق بودن اس��ت. ما در طول 
زندگی مجبور هس��تیم با س��ختی های زی��ادی روبه رو 
ش��ویم. در چنین ش��رایطی باید تمرکز باالیی بر نگرش 
و عملکردمان داشته باشیم. سختی ها، همان چالش ها یا 
موانع زندگی هس��تند. وظیفه ما این است آنها را از بین 
ببریم و به خودمان و دیگران نش��ان دهیم چه کارهایی 
می توانیم انجام دهیم. سختی های زندگی صبر ما را باال 
می برند. بنابراین در چنین شرایطی باید مهارت های خود 
را افزای��ش بدهیم و دانش خود را ب��اال ببریم. هرچقدر 
انعطاف پذیری بیشتری در برابر مشکالت داشته باشید، 

موفقیت بیشتری در زندگی کسب خواهید کرد. 
-عملکنید:موفقیت و شادی به چیزهایی که داریم 
محدود نمی شوند بلکه به کارهای مان بستگی دارد. عالوه  
بر این بهره وری زمانی باال می رود که وارد عمل ش��وید. 
رفت��ار ما ناش��ی از طرز تفکرمان اس��ت. بنابراین اگر به 
ش��اد بودن فکر کنیم و برای رسیدن به آن تالش کنیم، 
مطمئناً نتیجه خوبی خواهیم گرفت. شادی یک محصول 
جانبی از دستاوردهای ما است. تالش و عمل کردن اگر 

باهم همراه باشند، باعث افزایش بهره وری می شوند. 
-خوشبینباش�ید:خوش بین ب��ودن یک انتخاب 
اس��ت. ما برای اینکه بتوانیم شاد، موفق و سازنده باشیم 
باید خودمان را از لحاظ ذهنی برای آن آماده کنیم. نگاه 
ک��ردن به نیمه پر لی��وان تمرکز ما را برای رس��یدن به 
موفقیت بیشتر می کند. تمرکز فکری، استرس را کاهش 
می ده��د و انرژی را باال می ب��رد. زمانی که به جنبه های 
مثبت یک موضوع نگاه می کنیم، راه حل های بهتری برای 
روبه رو ش��دن با یک چالش به ذهن مان خواهد رس��ید. 
همچنین فراموش نکنید ک��ه گاهی اوقات باید کارهای 
خوب و مثبتی را که در گذشته انجام داده اید، به خودتان 
ی��ادآوری کنی��د. در واقع ب��ا انجام ای��ن کار به خودتان 
جایزه می دهید و بابت دستاوردهایی که کسب کرده اید، 

احساس خوبی خواهید داشت. 
-قدردانیکنید:زندگی بسیار پیچیده است و ما باید 
ت��الش زیادی برای برقراری تعادل انجام دهیم. قدردانی 
کردن از اتفاقات خ��وب زندگی، یکی از بهترین راه های 
حفظ انگیزه اس��ت. گاهی اوقات یک فنجان قهوه خوب 
می تواند روز ما را بس��ازد. زمانی که یاد بگیرید برای تمام 
اتفاقات کوچک زندگی خود شکرگزار باشید، لذت بردن 

از زندگی نیز راحت تر خواهد شد. 
-بخش�ندهباشید:هیچ چیز بیش��تر از مهربانی و 
س��خاوت نمی تواند روحیه ش��ما را تغییر دهد. مشاهده 
نتیجه کمک ها بهترین حس��ی است که هر شخصی در 
زندگی می تواند تجربه کند. کمک کردن به دیگران باعث 
می شود احس��اس بهتری نسبت به خودمان پیدا کنیم، 
بنابراین بخش��ندگی باید بخشی از شخصیت شما شود. 
کمک کردن به دیگران انگیزه کار کردن را باال می برد و 

بهره وری را افزایش می دهد. 
-کاریراکهانجاممیدهید،دوستداشتهباشید:
کاره��ا و پروژه های چالش برانگیز نیاز ب��ه زمان و انرژی 
زیادی دارند. کار کردن زمانی خوش��ایند می شود که از 
انجام آن لذت ببرید. در چنین ش��رایطی مس��ائل مالی 
نیز در حاش��یه قرار می گیرند. بنابراین اگر قصد افزایش 
بهره وری خود را دارید، بهتر است دنبال کارهایی باشید 

که از انجام دادن شان لذت می برید. 
-ارتباط�اتبامعناداش�تهباش�ید:اف��رادی که 
رابطه ه��ای خود را محدود می کنند و تنها با تعداد کمی 
از دوستان خود صمیمی هستند، بهره وری باالتری دارند. 
این افراد در زندگی شادتر و موفق تر از کسانی هستند که 
ب��ا افراد زیادی ارتباط برقرار می کنند. گروه های کوچک 
و کم جمعیت اس��ترس کمتری به اف��راد وارد می کنند. 
مکالم��ات عمیق و احساس��ی تأثیر بهت��ری روی افراد 
می گذارند. همه ما دوس��ت داریم در زندگی احساسات 

خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 
هر چقدر بیش��تر از ط��رف دیگران حمایت ش��ویم، 
اعتمادبه نف��س بیش��تری پی��دا خواهیم ک��رد و میزان 

بهره وری مان باال خواهد رفت. 
-ب�هدیگرانگوشدهید:گ��وش دادن به دیگران 
میزان هوشیاری و س��ازندگی ما را باال می برد. زمانی که 
نتوانی��م یا نخواهیم به حرف ه��ای دیگران گوش دهیم، 
یعن��ی عالقه ای به موضوعات دنی��ای اطراف مان نداریم. 
گوش دادن به دیگران میزان دانش، ارتباطات و همچنین 
اعتمادبه نفس م��ا را باالتر خواهد برد. این کار همچنین 
باعث افزایش میزان اعتماد به نفس دیگران خواهد شد و 
این یعنی حضور ما برای شخص دیگری مفید بوده است.

کارتابل

مهمترینضعفمدیران
غیرحرفهایوراهکارهاییبرای

رفعآن
کارآفرینان موفقی مانند بیل گیتس، وارن بافت 
و ریچارد برنسون همواره توانایی برقراری ارتباط 
را به عنوان مهم ترین مهارت الزم در کس��ب و کار 
معرفی کرده اند، اما اکثر افراد این مهارت را صرفاً 

در توانایی سخنوری می بینند. 
می ت��وان گف��ت مهم ترین بخش ی��ک ارتباط، 
خصوصا ب��رای مدیران، توانایی ش��نیدن و درک 

طرف مقابل است.
 اف��رادی که قص��د رهبری تیم ه��ای کاری را 
دارند، باید به صورت فعاالنه به سخنان همه اعضا 
گوش داده و منظور آنها را درک کنند؛ مدیران از 
این طریق می توانند نفوذ خود را گسترش داده و 

اعتماد کارکنان را جلب کنند. 
نکته مهم در این مسئله، گوش دادن به معنای 
واقعی کلمه اس��ت، چرا که در دنی��ای امروز و با 
استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباطات کالمی 
واقع��ی که توانایی انتق��ال منظور حقیقی افراد را 
دارن��د به ش��دت کاهش یافت��ه و مطمئناً طرفین 
مکالمه هرچقدر هم که در نوشتن مهارت داشته 
باش��ند، هیچ گاه نمی توانند ارتباط قدرتمندی را 
در ح��د یک مکالم��ه حضوری ب��ا یکدیگر برقرار 

کنند. 
براس��اس آمارهای موجود، 70 تا 80 درصد از 
اوق��ات بیداری ما به صورت های مختلفی در حال 
برقراری ارتباط س��پری می شود که 45 درصد از 

این زمان به شنیدن اختصاص دارد.
 طبق همین آمار، اطالعات کس��ب شده توسط 
انس��ان هنگام گ��وش دادن، پس از 48 س��اعت 
تقریب��اً به یک چهارم کاه��ش یافته و در واقع ما 
فق��ط 25 درصد از آنچه را که می ش��نویم پس از 

دو روز به خاطر داریم. 
ب��ا توجه به آمار ف��وق، مدیرانی که می خواهند 
مهارت ش��نیدن خود را افزای��ش داده و رهبران 
خوبی در کس��ب و کار مربوطه باشند، مسیر نسبتا 
س��ختی در پیش دارند که در همین راستا، چهار 
راهکار مختل��ف را برای بهبود مهارت مورد بحث 

معرفی می کنیم.

باهدفدرککردن،بهسخنانافرادگوش
کنید

 »پیتر دراکر« یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان 
مدیریت می گوی��د: »مهم ترین بخش یک ارتباط 
ش��نیدن چی��زی اس��ت که گفت��ه نش��ده.« در 
ارتباط��ات کالمی، درک منظور ط��رف مقابل از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
از همین رو توصیه می ش��ود در طول مکالمات، 
با پرسیدن سواالت مختلف و به کار بردن عباراتی 
مانند »فکر می کنم منظورتان این باش��د که. . .«، 
به احس��اس و مفه��وم اصلی مورد نظر ش��خص 

دست پیدا کنید. 

دربرقراریارتباطعجلهنکنید
اکثر افراد در برقراری ارتباطات جدید و مکالمه 
ب��ا دیگران عجل��ه و به نوع��ی خ��ود را تحمیل 

می کنند. 
از  باع��ث می ش��ود برخ��ی  چنی��ن رفت��اری 
فرصت های مناس��ب برای تأثیرگذاری مثبت در 

آینده از دست برود. 
به همین خاطر به مدیران پیش��نهاد می ش��ود 
ک��ه مانند اف��رادی که ه��وش احساس��ی باالیی 
دارند رفت��ار کرده و ابتدا به دیگ��ران اجازه بیان 

احساسات و تفکرات شان را بدهند. 
چنین رفتاری موجب جلب اطمینان افراد شده 
و ح��س بهت��ری را برای مکالمات بع��دی به آنها 

منتقل می کند. 

منافعطرفمقابلرادرنظربگیرید
ب��رای برقراری یک ارتباط ق��وی با کارمندان و 
هم��کاران، باید ب��ه نیازهای آن��ان توجه کرد. در 
واق��ع رویک��رد مدیران به صورت کل��ی باید پیرو 
این جمله باش��د: »چطور می توانم به این شخص 

کمک کنم؟«
چنین رویک��ردی اعتماد دیگران را جلب کرده 
و باعث می ش��ود کارمن��دان با اطمین��ان خاطر 
بیشتری با مدیر صحبت کرده و حتی پیشنهادات 

و ایده های جدید خود را مطرح کنند. 

خودرادرجایگاهدیگرانتصورکنید
گوش دادن همراه با همدلی و نگاه به ش��رایط 
از نقط��ه نظر دیگران، یکی از بهترین و صد البته 
س��خت ترین روش ها ب��رای افزای��ش اطمینان و 

اعتمادسازی در سطح سازمان است. 
مدی��ران برای اینکه بتوانند خ��ود را در جایگاه 
دیگ��ران تص��ور کنند، باید ذهن خ��ود را از تمام 
تفکرات و نظرات ش��خصی خال��ی کرده و با تمام 

وجود به طرف مقابل توجه کنند.
موقعی��ت  درک  ب��ا  ش��رایطی  چنی��ن  در   
ب��رای س��اده تری  راه  مدی��ر  ش��خص،   واقع��ی 
حل مشکالت و مس��ائل مربوطه پیش رو خواهد 

داشت. 
Inc/دیجیاتو

هر اشتباهی، فرصتی است برای 
یادگیری و بعد از اینکه از شر 

احساسات منفی  خالص شدید، 
حتماً بروید اشتباهات تان را 

مرور کنید تا دیدگاه جدیدتری 
به دست بیاورید

کسب وکار خالق

نویسندهآزادکار:الزمهیکمحتوایباکیفیتدراینترنتایناستکهگامبهگامپیشبروید.روشجذابیتبخشیبهمحتواتغییر
اساسیداشتهاست.آدمهابهدادههایفشرده،ضروریومهمنیازدارند.دردورهایکهتبلیغاتاستانداردکمکمبهفراموشیسپرده
میشودوتبلیغاتبهمرورمحدودمیشوند،نیازبهفهرستمقاالتمستقلونوآورانهبیشتروبیشترمیشود.اگرباکلماتخوب

بازیمیکنیدومیخواهیدازسکوتوآرامشمنزلتانبهرهببرید،اینکارمختصشماست.
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برنامه های توس��عه روس��تایی, جزیی از برنامه های 
توس��عه ه��ر کش��ور محس��وب می ش��وند ک��ه برای 
اجتماعی-اقتصادی جامعه  دگرگون س��ازی س��اخت 
روستایی به کار می روند. از سوی دیگر توسعه روستایی 
را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق 
به قشر کم درآمد س��اکن روستا و خودکفاسازی آنان 
در روند توس��عه کالن کشور دانست. توسعه روستایی 
به نوین سازی جامعه روستای می پردازد و آن را از یک 
انزوای س��نتی به جامع تغییر خواهد داد که با اقتصاد 
ملی عجین ش��ده اس��ت، بنابراین هدف های توس��عه 
روس��تایی در محدوده یک بخش خالصه نمی ش��ود، 
بلکه مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، 

مسکن و بهداشت را دربر می گیرد. 
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر حمایت از تولید و اشتغال و در راستای پیاده سازی 
برنام��ه اش��تغال فراگی��ر وزارت متبوع و ب��ه منظور 
اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت ها و توانایی ه��ای اجرایی 
بخش تعاون در س��طح روس��تاهای کش��ور، توسعه و 
توانمند س��ازی تعاونی های روستایی، رونق اقتصادی، 
اقتص��ادی  کارآفرین��ی  و  س��ازمان یافته  مش��ارکت 
روس��تاییان در قالب مش��ارکت گروهی»طرح روستا 
تعاون« جهت ایجاد اش��تغال در مناطق روس��تایی و 
جلوگیری از مهاجرت به شهرها و شکل گیری مشاغل 
بعضا کاذب و رشد و تعالی کشور جهت اجرایی کردن 
در سطح روستاهای کش��ور به ادارات کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی استان ها ابالغ و در حال اجرا است. 
الگوی توس��عه ای در مناطق روس��تایی که در طرح 
روس��تا تعاون م��ورد نظر ق��رار گرفته اس��ت، الگوی 
توس��عه ای مت��وازن بر پای��ه مزیت ه��ا و ظرفیت های 
موجود در مناطق روستایی در چارچوب نمودار  است. 
 روس�تایی ها چه اندازه به طرح روس�تا تعاون 

اعتماد می کنند؟ 
تعاونی ها همکاری و مش��ارکت در توسعه اقتصادی، 
اجتماع��ی در کش��ورهای در ح��ال توس��عه را تداوم 
بخشیده اند و به این ترتیب بهبود شرایط کار و زندگی 
برای میلیون ها نفر را سبب گشته و همزمان به ایجاد 
زیرساخت های ضروری و ارائه خدمات قابل دسترسی 
در زمینه های��ی ک��ه دولت و بنگاه ه��ای اقتصادی در 

بخش خصوص��ی )س��رمایه گذاری غیردولت��ی( قادر 
به تاس��یس آنها نبوده و نیس��تند، همت گماشته اند. 
از آنج��ا ک��ه در جوام��ع روس��تایی تم��ام کاره��ا به 
 ص��ورت جمعی انجام می گیرد، چراکه در روس��تا این 
جم��ع اس��ت که واجد اهمیت اس��ت نه ف��رد و کلیه 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روس��تا با همکاری 
تمام بدنه روستا انجام می گیرد و همیاری و مشارکت 
در زمینه خرید و نگه��داری محصوالت و مبادله آنها 
دارای پیش��ینه تاریخی س��نتی در روس��تا است، لذا 
ای��ن وزارتخانه کوش��ش می کند از طری��ق آموزش و 
ترویج فعالیت های تعاونی در س��طح روستاهای کشور 
ش��کل قانونی به فعالیت روس��تاییان داده و تعاونی ها 
را در گرایش��ات مختلف گس��ترش و تعمیق بخش��د. 
فرهنگ همکاری و یاری رس��انی در روستاها به مراتب 
از جوامع ش��هری توس��عه یافته تر بوده و زمینه ایجاد 
همکاری ه��ای اقتصادی و اجتماع��ی در قالب تعاونی 
در روس��تا یکی از نقاط قوت توس��عه تع��اون در بین 
روس��تاییان محس��وب می ش��ود. لذا بر مبنای فضای 
اعتماد و شناخت موجود در جوامع روستایی، اقدامات 
تس��هیلگرانه و س��ازمان یافته در ش��کل دهی اجرای 

طرح های اقتصادی با مش��ارکت خود روس��تاییان در 
قالب تعاونی ها نتیجه بخش بوده و اثربخشی آن را در 

توانا سازی جامع روستایی شاهد هستیم. 
 طرح روس�تا تع�اون در ایجاد اش�تغال چقدر 

موثر است؟ 
براساس بندهای 1و4و7 ماده 27 قانون برنامه ششم 
اهداف کمی مناس��بی برای توسعه روستاها باالخص 

عمران و آبادی و اشتغال روستایی پیش بینی شده، به 
نحوی که در اهداف متصوره ایجاد و توسعه54 خوشه 
کس��ب و کار روس��تایی و س��اخت 98 ناحیه صنعتی 
روس��تایی و ایجاد حداقل یک میلی��ون و 914 هزار 
فرصت شغلی در روس��تا ها پیش بینی شده است تا از 

طریق بخش های تعاونی و خصوصی ایجاد شود. 
براساس بررس��ی های به عمل آمده در اجرای طرح 
روستا تعاون، هر تعاونی روستایی به طور متوسط قادر 
به ایجاد 13 تا 14 شغل در هر روستا در گرایش های 
مختلفی نظیر تولید محصوالت و تولیدات روس��تایی، 
خدمات روس��تایی، دهیاری، صنایع دس��تی و فرش، 
بوم گردی و معدن خواهد بود که بر این اس��اس بسته 
به ظرفیت هر اس��تان طرح مذکور همه س��اله در دو 
مرحله قادر خواهد بود از طریق س��اماندهی و تشکیل 
2000 تعاونی در روس��تاها موفق ب��ه ایجاد 27 هزار 
نفر فرصت ش��غلی جدید در بیش از 9 رسته فعالیت 

تعاونی در روستاها باشد. 
آیا با اجرایی ش�دن این ط�رح وضعیت تولید 

ملی بهبود می یابد؟ 
محص��والت و تولیدات روس��تا ها همواره نخس��تین 

نهاده ه��ا و مواد اولیه صنای��ع و تولیدات کارخانجات را 
تشکیل می دهند که جامعه روستایی با استفاده از منابع 
خدادادی و ظرفیت های موجود نس��بت به تولید و ارائه 
محصوالت زیربنایی و اس��تراتژیک در هر کش��ور اقدام 
می کند. بر پایه ظرفیت های تولید و س��رمایه گذاری در 
روستاهای کش��ور در کنار رش��د اقتصادی، فقرزدایی، 
اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و 
مدیریت، تمرکز و بهره وری سرمایه های کوچک از اهم 
کارکردهای حوزه تعاونی در روستاها به حساب می آید 
که در این طرح سعی ش��ده موارد پیش گفته منجر به 
ایجاد واحدهای اقتصادی خرد در روستاها شود که قطعا 
تمام��ی آنها منجر به تولید کاال و خدمات در روس��تاها 
می شوند. هدف طرح روس��تا تعاون به سمت مقاومتی 
کردن اقتصاد روس��تا اس��ت، به نحوی که روس��تاییان 
بتوانند با بهره گیری از ظرفیت تولیدی روستا در حوزه 
صنایع پایه غذایی و کش��اورزی، محصوالتی باکیفیت، 
دارای ارزش افزوده باال و رقابت پذیر در سطح بازار های 

ملی و فراملی تولید کنند. 
منابع مالی روستا تعاون از کجا تامین می شود؟ 
منابع مالی طرح روس��تا تع��اون در دو بخش قابل 

دسته بندی است. 
بخ��ش اول: هزینه و منابع مورد نیاز ایجاد انگیزه و 

ترویج و تشکیل تعاونی ها
بخ��ش دوم: تامی��ن مناب��ع مالی مورد نی��از اجرای 
طرح های مورد نیاز تعاونی های روستایی تشکیل شده. 
در بخ��ش هزینه ه��ای تروی��ج، تش��کیل تعاونی ها 
کمک ه��ای مالی از محل کمک ه��ای بالعوض وزارت 
متب��وع تامی��ن ش��ده اس��ت ک��ه ادارات کل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان ها می توانند ب��ا انجام 
فعالیت ه��ای الزم )تس��هیلگرانه و ترویجی( در زمینه 
جلب مشارکت روستاییان در تشکل تعاونی های مورد 
نظر طرح موصوف از این منابع استفاده کنند. معموال 
هزینه های این بخ��ش در حوزه های تبلیغات، ترویج، 
اطالع رسانی، تسهیلگری و آموزش و برگزاری جلسات 
اس��ت. در بخش منابع مورد نیاز تامین سرمایه گذاری 
طرح ه��ا با توجه به منابع پیش بینی ش��ده در تبصره 
18 قانون بودجه س��ال جاری و قرار گرفتن طرح های 
توس��عه روستایی در اولویت برخورداری این منابع لذا 
منابع مال��ی اجرای طرح های مورد نظ��ر تعاونی های 
روستایی از این محل قابلیت تامین دارند. شایان ذکر 
اس��ت منابع پیش بینی ش��ده در تبصره مذکور دارای 
تخفیف در س��هم آورده و سود تسهیالت برای مناطق 
روس��تایی اس��ت. در همین رابطه می توان به منابع و 
تس��هیالت 1/5 میلیارد دالری صندوق توس��عه ملی 
برای حوزه روس��تا اش��اره کرد که در مجلس شورای 
اسالمی مورد تصویب نمایندگان محترم قرار گرفت و 
قرار است به ریال تبدیل شود و بالغ بر 5 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. ان ش��اء اهلل پس از تصویب نهایی در 
شورای محترم نگهبان و ابالغ آن موارد استفاده از آن 

نیز عملیاتی خواهد شد. 
 آیا ایده های اشتغال زایی در این طرح از طرف 
سازمان ارائه می شود یا هر فرد خالقانه خودش 

اقدام می کند؟ 
بخش تعاون همواره براساس خرد جمعی و مسئولیت 
اجتماعی افراد و اعضای تعاونی ش��کل گرفته اس��ت و 
کامال بر پایه فکر و ایده اعضای تعاونی تشکیل می شود. 
در طرح روس��تا تعاون نیز پایه و اس��اس آن استفاده از 
طرح های روستاییان بر پایه مزایا و منابع خدادادی روستا 
اس��ت. در طرح موصوف وظیفه ادارات کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اس��تان ها صرفا س��اماندهی و جهت دهی 
صحی��ح و قانونمند به افکار و طرح های روس��تاییان در 
جهت دس��تیابی به نتیجه و اثربخش��ی الزم در اجرای 
طرح ها اس��ت، بنابراین ایده ه��ای کارآفرینی و خالقانه 
روستاییان هسته محرک و پیشرو در طرح روستا تعاون 
محسوب می شوند. هسته های خالق و محرک هر روستا 
قطعا جوانان و فارغ التحصیالن روس��تایی هس��تند که 
نقش آنها به عنوان پیش��رو و تس��هیلگر در طرح روستا 
تعاون بس��یار موثر و پررنگ دیده ش��ده اس��ت. به طور 
کلی هر طرحی که در روس��تا قرار است راه اندازی شود، 
باید براس��اس مزیت نسبی منطقه یا محل مربوطه و در 
راستای آمایش س��رزمینی آن روستا صورت بگیرد، لذا 
می توان گفت ارائه دهنده طرح ها در روستاها خود افراد 

آن سامان هستند. 
 در س�الیان اخیر طرح ه�ای زیادی ارائه ش�د، 
ام�ا تمام و کمال اجرایی نش�د. چه تضمینی برای 

اجرایی شدن طرح روستا تعاون وجود دارد؟ 
طرح روس��تا تعاون براس��اس تکالی��ف قانونی دولت 
در روس��تاها در پن��ج س��ال آین��ده پایه گذاری ش��ده 
اس��ت و مبنای آن اجرای ماده 27 قانون برنامه شش��م 
اس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت که این طرح بیشتر از اینکه 
ب��ر حمایت ها و پیگیری های دولتی اس��توار باش��د بر 
ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای روس��تاییان و مناط��ق 
روس��تایی تکیه داش��ته و به دلیل ذات وجودی تعاون 
که به هم��کاری و مش��ارکت جامعه روس��تایی تاکید 
شده اس��ت، لذا اجرایی شدن طرح به شدت بر آینده و 
مشارکت خود روستاییان اثر دارد و نقش دولت در این 
بخش هدایتی و حمایتی اس��ت. به زعم اس��اتید حوزه 
توسعه روستایی و صاحب نظران این عرصه، تنها موقعی 
توس��عه در روس��تا اتفاق می افتد که کار مش��ارکتی با 
حضور خود ذی نفعان روس��تایی انجام شود و این طرح 

بهترین مدل برای تحقق این آرمان خواهد بود. 

در گفت وگوی »فرصت امروز« با البرز محمدی، مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد

روستا تعاون طرحی نو در رشد تولید واشتغال
داود رمضانی
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اخبار

تبریز - اس�د فالح- در دوازدهمين جش��نواره ملي انتشارات روابط 
عمومي هاي برگزيده كشور، روابط عمومی منطقه 8 عمليات انتقال گاز 
ايران موفق شد رتبه برتر بخش هاي تحليل محتوا و اپليكيشن سازي را 
از آن خود نمايد.  به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل ازروابط عمومي 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز، دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط 
عمومي هاي برگزيده كش��ور با حضور متخصصان، كارشناس��ان روابط 
عمومي، اصحاب رس��انه، اساتيد علوم ارتباطات و مقامات كشوري در دو 
بخش رقابتي و آموزش��ي در مركز همايش هاي خانه هنرمندان تهران 
برگزار و طبق آراي صادره از س��وي داوران اين جشنواره، روابط عمومي 
 منطقه 8  عمليات انتقال گاز حائز دريافت رتبه برتر بخش هاي پژوهش

) تحليل محتوا( و انتش��ارات الكترونيكي) اپليكيشن سازي( شد. بر پايه 
فراخوان انجمن متخصصان روابط عمومي در دوازدهمين جشنواره ملي 

انتشارات روابط عمومي ها، بالغ بر يكصد و پنجاه سازمان در اين رويداد 
علمي با ارائه بيش از هزار  و 800 اثر در بخشهاي برنامه انتشاراتي، نشريه 
داخلي، ارتب��اط الكترونيكي، فيلم و تيزر، تحليل محتوا و پژوهش هاي 

 بنيادي، تبليغ مكتوب، كارش��ناس برتر انتشارات و همچنين در بخش 
ويژه نامه و كتب ش��ركت و باهم به رقابت پرداختند كه اين امر حكايت 
از اهميت و استقبال چشمگير دست اندركاران روابط عمومي از جشنواره 
و اعتماد كارگزاران عرصه ارتباطات به برگزار كنندگان اين جش��نواره را 
دارد. بنابراين گزارش، تمامي آثار ارس��الي كه شامل مجموعه فعاليت ها 
و تالش های يكس��اله مديران روابط عمومی بود، در چند مرحله مجزا و 
توسط هيات داوران كه از اساتيد مجرب حوزه ارتباطات و روابط عمومي 
و كارشناس��ان خبره مي باشند، مورد ارزيابي و داوري قرار گرفت. شايان 
ذكر است روابط عمومی منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران در يازدهمين 
جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي برگزيده كشور كه سال گذشته 
برگزار گرديد، موفق ش��د رتبه برتر بخش تحليل محتوا را نيز ازآن خود 

نموده و در سكوي برترينها قرار گيرد.

اهواز - ش�بنم قجاوند- دوازدهمين جش��نواره ملی انتشارات 
روابط عمومی های برتر كش��ور به همت انجمن متخصصان روابط 
عمومی ، در تهران برگزار شد . طی اين آيين كه در خانه هنرمندان 
ته��ران و با حضور صدها روابط عمومی از وزارت خانه ها، س��ازمان 
ها،  ش��هرداری ها، ش��ركت های صنعتی، بانک ها و ساير ارگان ها 
برگزار ش��د، برگزيدگان و منتخبان اين جشنواره به انتخاب هيأت 
داوران معرفی ش��دند . برهمين اس��اس شركت های نفتی مستقر 
در خوزس��تان در اين جشنواره درخشش خوبی داشتند و توانستند 
در بخش ها و موضوعات مختلف عناوين نخس��ت را كسب نمايند . 
براساس نظر هيأت داوران اين جشنواره شركت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسليمان توانست در بخش های پوستر،  تبليغات مكتوب 

و وب سايت يک مقام نخست و دو مقام سومی را از آن خود نمايد.  
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��ليمان ، پيش از اين و در 

 دی ماه س��ال گذش��ته نيز توانس��ته بود در چهاردهمين جشنواره 
روابط عمومی های برتر كشور عنوان نخست در زمينه اطالع رسانی 
و روابط عمومی الكترونيک را كسب نمايد . شركت بهره برداری نفت 
و گاز كارون بزرگترين توليد كننده نفت كشور نيز توانست در بخش 
های بروشور ، گزارش ،مصاحبه ، عكس ، تبليغات مكتوب و تحليل 
محتوا يک مقام نخست، 2 مقام دومی و 3 مقام سومی را كسب نمايد 
. شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب نيز كه تنها در زمينه انتشار كتاب 
حضور يافته بود توانس��ت عنوان نخست اين جشنواره را از آن خود 
نمايد. در پايان نيز منتخبان لوح تقدير و تنديس افتخار دوازدهمين 
جشنواره انتشارات روابط عمومی های كشور را از چهره های شاخص 

و ميهمانان اين آيين دريافت كردند .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مجمع عمومی عادی س��اليانه 
صاحبان سهام شركت فوالد هرمزگان سال مالی منتهی به 95/12/30باحضور 
97.79 )نود و هفت مميز هفتاد و نه(درصد از سهامداران برگزار شد. شركت 
فوالد هرمزگان به عنوان پيشرفته ترين توليد كننده فوالد كشور، با توجه به 
گذش��ت 7 سال از آغاز بهره برداری رسمی  و فعاليت در عرصه فوالد سازی 
توانسته گام های مهمی را در حوز ه توليد اين محصول برداشته و طی مدت 
زمان كوتاهی به عنوان يكی از قطب مهم و اثرگذار فوالد كشور مطرح شود. 
اين ش��ركت با داشتن شاخصه های متعددی نظير واقع شدن در كنار دريا، 
دستيابی به آب های آزاد و حمل و نقل ارزان توانسته مسر توسعه را با سرعت 
بيش��تری طی كرده و به عنوان كانديدای كس��ب عنوان قطب فوالد كشور 
مطرح شود. مهندس فرزاد ارزانی مدير عامل شركت فوالد هرمزگان با بيان 
اينكه اين مجتمع در س��ال  1390 و در قالب ش��ركت س��هامی خاص در 
بندرعباس ثبت ش��ده و طی صورت جلس��ه ای در سال 92 به سهامی عام 

تبديل شد، بيان داشت: فوالد هرمزگان در همان سال در بازار بورس ايران نيز 
پذيرفته گرديد. وی در ادامه اين مجتمع را پيشرفته ترين كارخانه فوالدكشور  
معرفی كرد و افزود:  واحد احيای مستقيم مجتمع فوالد هرمزگان با ظرفيت 
ساالنه  يک ميليون و 650هزار تن آهن اسفنجی در مدت 32 ماه با تالش 
ب��ی وقفه متخصص��ان و صنعتگران داخلی اجرا  و در مهرماه س��ال 1387 

وارد فاز راه اندازی سرد و با حضور رئيس جمهور به بهره برداری رسيد. مدير 
عامل فوالد هرمزگان ظرفيت اس��می اين مجتمع را بالغ بر 1.5ميليون تن 
تختال به ضخامت 200 و 250 ميلی متر عرض 900 تا 2000 ميلی متر و 
طول 6000 تا 12000 ميلی متر عنوان كرد و گفت: اين شركت قادر است 
بال��غ بر يک ميليون و 650هزار تن آهن اس��فنجی در س��ال ، 90هزار تن 
آهک در س��ال ،7500نرمال متر مكعب اكسيژن بر ساعت ، 18000نرمال 
متر مكعب بر ساعت نيتروژن و 120نرمال متر مكعب بر ساعت آرگون توليد 
كن��د. مديرعامل فوالد هرمزگان از رش��د 298درصدی فروش صادرات اين 
شركت نسبت به سال 94  خبر داد و بيان داشت: رشد مجموع فروش داخلی 
و خارجی به ميزان 47 درصد، توسعه بازارهای آسيا و كشف بازار در آمريكای 
التين به عنوان بازار جديد، فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر و برگزيده 
شدن به عنوان صادركننده نمو نه استان در سال 95 نيز از افتخارات مجتمع 

در حوزه فروش است. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي 
قزوين گفت: رونمايي از خانواده موتور ملي سه سيلندر ) پر قدرت، كم مصرف ، 
يورو 6 ( بعنوان طرح كالن ملي فناوري و نوآوري با حضور مديران ارشد كشور 
انجام شد. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين،" 
حميد رضا خانپور " در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با اعالم اين مطلب افزود: 
شركت فني و مهندسي دانش بنيان تيوان مجري اجراي واحد صنعتي توليد 
خانواده موتور ملي سه سيلندر  است كه با واگذاري 8 هكتار اراضي صنعتي در 
شهرك صنعتي كاسپين و كلنگ زني آن توسط وزير صنعت ، معدن و تجارت  
هم اكنون در مرحله س��اخت و س��از مي باش��د.  وي با اشاره سرمايه گذاری 
مش��ترك سايپا و سيتروئن در زمينه  توليد موتور جديد  گفت: با راه اندازي 

اين كارخانه در كمتر از 2 سال آينده در شهرك صنعتي كاسپين، اين موتور 
ملي به توليد انبوه مي رسد . رئيس هيات مديره شركت شهركهاي صنعتي 

اس��تان س��رمايه گذاري اين طرح عظيم و ملي صنعتي را س��ه هزار و 200 
ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: با راه اندازي آن زمينه اشتغال مستقيم براي 
بيش از 300 نفر در اين كارخانه فراهم ميشود. قابل ذكر است خانواده موتور 
ملی س��ه سيلندر شامل 4 موتور با توان های مختلف است كه برای ساخت 
آن قرارداد انتقال فناوری با برترين ش��ركت دنيا در زمينه طراحی و توسعه 
قوای محركه بسته شده است. گفتني است رونمايی ازخانواده موتور ملی سه 
س��يلندر با حضور مهندس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، دكتر 
ابتكار معاون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست ، دكتر 
ستاري معاون علمی و فناوری رياست جمهوری، مديران خودروساز كشور و 
مدير عامل شركت شهركهای صنعتی قزوين در شركت سايپا ديزل انجام شد.

رشت- زینب قلیپور- در هفته گذشته سومين جلسه شوراي پژوهش 
در سال 96 به رياست مهندس ظهيري مديرعامل شركت گاز استان گيالن و 
با حضور دكتر بيات از اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و همكاران 
ايشان در سالن كنفرانس مديريت عامل برگزار گرديد. در اين جلسه مهندس 
ظهيري پس از ارائه گزارش توسط مجري پروژه، آن را يک فعاليت پژوهشي 
خوب توصيف نمود كه در صورت تحقق و ساخت آن، كاربرد بسيار زيادي 
در بخش اندازه گيري جريان گاز خواهد داشت و مي تواند تحولي در اندازه 
گيري جريان گاز و محاس��به گازهاي محاسبه نشده )lost gas( ايجاد 
نمايد. در ابتداي جلس��ه آقاي دكتر بيات مجري پروژه پژوهش��ي با عنوان 
"امكان سنجي دبي سنج كلمپسي آلتراسونيک پرتابل جريان گاز در محدوده 
فش��ار پايين" و همكاران ايش��ان گزارش فاز نهائی پروژه را ارايه نمودند. در 
ادامه در خصوص مسائلي از قبيل بررسی روش های مختلف جريان سنجی 

آلتراسونيک، مطالعات اّوليه فّعاليت هاي صورت پذيرفته تاكنون در راستاي 
اهداف طرح در داخل و خارج از كش��ور، بررسی استانداردهای موجود برای 
س��نجش دبی گاز به كمک جريان   س��نج های آلتراس��ونيک، كاليبراسيون 

جريان سنج های آلتراسونيک، بررسی س��اختار و ملزومات  سخت افزاری و 
نرم افزاری جريان سنج آلتراسونيک)جمع بندی و بلوك دياگرام كلی و طراحی 
نهايی سيستم جريان سنج آلتراسونيک كلمپ آن گازی(، تشريح گلوگاهها و 
چالش های موجود در مس��ير اجرای پروژه)ساخت جريان سنج آلتراسونيک 
كلمپ آن گازی فشار پايين( و ارائه راهكارهای پيشنهادی در رفع گلوگاهها 
بحث و بررسي ش��د. پس از آن درخصوص جوانب مختلف پروژه پرسش و 
پاس��خ صورت پذيرفت و اعضاي شوراي پژوهش به بيان نقطه نظرات خود 
پرداختند. در پايان مجری پروژه با اش��اره به وجود گلوگاهها و چالش های 
ساخت نمونه اوليه، در مورد رفع اين مشكالت ابراز اميدواری نمود. الزم به 
توضيح است تكنولوژي بكارگيري دبي سنج آلتراسونيک كلمپسي به دليل 
نياز به فناوري برتر در زمينه پيزوالكتريک و ترنسديوس��ر در محدوده فشار 

پايين در دنيا بسيار محدود بوده و در رنج فشار گاز خانگي وجود ندارد. 

تبریز - لیال پاش�ائی- روابط عمومی ش��ركت توزيع نيروی 
برق تبريز توانس��ت در دوازدهمين جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی، سه عنوان برتر را كسب نمايد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبري��ز، رتبه اول بخش صفحه آرايی، رتبه اول بخش س��رمقاله و 
رتبه دوم تيتر در س��طح استانی، عناوين كسب شده اين شركت 
اس��ت كه بر اساس ارزيابی نش��ريه داخلی، به روابط عمومی اين 
ش��ركت تعلق يافت. در اين جش��نواره 1800 اثر از بيش از 150 
سازمان شركت داشتند كه آثار ارسال شده، توسط هيات داوران 

بررسی و رتبه های برتر طی مراسمی تجليل شدند. روابط عمومی 
ش��ركت توزيع نيروی برق تبريز نيز با ارسال آثار خود كه شامل 
قس��مت های مختلف نشريه داخلی "سيمبان" به اين جشنواره 
بود، توانس��ت عناوين فوق را كسب نمايد. الزم به ذكر است اين 
جشنواره با همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همكاری 
دانش��گاه ها، روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت های 
خصوص��ی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزش��ی در دو گروه 

تهرانی و استانی در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

تبری�ز - ماهان فالح: روابط عمومی ش��ركت توزيع نيروی برق تبريز از 
عموم شهروندان تبريز خواست در مصرف برق صرفه جويی كنند. به گزارش 
 خبرنگار ما در تبريز، بر اس��اس اعالم اي��ن روابط عمومی؛ با توجه به افزايش 
بی سابقه دمای هوا در روزهای اخير و افزايش مصرف برق در تبريز، از نظر توازن 
بين توليد و مصرف انرژی در كشور و نيز تبريز محدوديت هايی وجود دارد و لذا 
از مشتركين محترم درخواست می شود تا در مصرف برق صرفه جويی نمايند. 
با توجه به نمودارهای آماری پيک بار، مصرف برق در حوزه شركت توزيع نيروی 

برق تبريز نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور ميانگين حدود 14 درصد 
افزايش داش��ته است. بر همين اس��اس روزها از ساعت 11 الی 15 شاهد اوج 
مصرف برق هستيم كه نيازمند همكاری مستمر مردم و سازمان ها در رعايت 
الگوی مصرف برق جهت تامين برق پايدار برای مشتركين می باشيم . روابط 
عمومی شركت توزيع نيروی برق تبريز همچنين خواستار استفاده از لوازم برقی 
به خصوص لوازم برودتی داراي عالمت استاندارد و بر چسب انرژي شده است.  
انتخاب نوع كولر با توجه به مناطق آب و هوايي، خاموش كردن كولر در هنگام 

ترك منزل، عدم اس��تفاده از دور تند كولر در زمان پيک مصرف برق،  بستن 
كامل در و پنجره به هنگام استفاده از كولر، از راهكارهای ساده در جهت بهينه 
سازی مصرف انرژی می باشد. روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق تبريز 
اضافه كرده است: از  عموم شهروندان، سازمان ها و نهاد هاي دولتي و خصوصی 
می خواهيم با عدم  استفاده از لوازم برقی غيراستاندارد و پر مصرف، در جهت 
پايداری شبكه و تامين مستمر برق با صرفه جويی و استفاده بهينه از انرژی 

برق اين شركت را در خدمت رسانی به عموم همشهريان فهيم ياری رسانند.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز - احداث جاده س��المت در شهر 
بوش��هر يكي از اقدامات مهم ش��هرداری بندر بوشهر در راستاي داشتن 
جامعه ای سالم و ايجاد محيطي امن و شاداب براي شهروندان بوشهری 
است. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،شهردار بندر بوشهر 
در بازديد از اين پروژه ضمن بيان اينكه هدف مجموعه مديريت شهری 
بوشهر داشتن شهری س��الم و ارتقای سالمت عمومی شهروندان است 
گفت:احداث جاده سالمت يكی از طرح های مهم شهرداری در اين زمينه 
اس��ت كه با اجرای آن محيطی مناس��ب،ايمن و شاداب برای شهروندان 
بوشهری فراهم خواهد شد تا بتوانند از مجموعه خدمات متنوع اين طرح 
با محوريت سالمت و بهداشت فردی و عمومی بهره مند شوند. غالمعلی 
ميگلی نژاد افزود:اين جاده در حاشيه خيابان آزادگان بوشهر)خيابان فنس( 

حد فاصل ميدان جانبازان تا سه راه خيابان رجايی به طول 1000 متر و 
عرض 12 متر در حال اجراس��ت كه جزو طرح های امانی بوده  و اعتبار 
آن از محل اعتبارات داخلی شهرداری بوشهر تأمين گرديده است. وی با 

 بيان اينكه آزاد سازی اراضی نظامی و الحاق آنان به محدوده شهری كاری 
زمان بر بوده و نياز به هماهنگی با دستگاه های مختلف دارد گفت:طبق 
تفاهم نامه و توافقاتی كه با پايگاه هوايی انجام گرفت 12.000 متر مربع 
از اراضی پايگاه در حاشيه خيابان آزادگان آزاد و به محدوده شهری جهت 
احداث جاده س��المت الحاق گرديد. ميگلی نژاد عنوان كرد:در طول اين 
مسير با اجرای فضای سبز ضمن ايجاد محيطی زيبا كه جنبه های بصری 
اين قسمت از شهر را افزايش می دهد موجب افزايش سرانه سبز بوشهر 
نيز خواهد گرديد. شهردار مركز استان گفت:جاده سالمت برای نخستين 
بار در شهر بوشهر اجرا می گردد كه اميدواريم با استقبال مردم از اين طرح 
گام های بلندی جهت افزايش سالمت عمومی و در نتيجه بهبود كيفيت 

زندگی شهروندان بوشهری برداشته شود.

در دوازدهمین جشنواره ملي انتشارات
روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز در زمره برترين هاي جشنواره كشوري قرار گرفت

درخشش نفتی ها در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های كشور

در مجمع عمومی سالیانه فوالدهرمزگان مطرح شد

زمینه رشد و توسعه فوالدهرمزگان میسر شده است 

تولید موتور ملی سه سیلندر پرقدرت با استاندارد آالیندگی یورو ۶ در شهرك صنعتي كاسپین

امکان سنجی ساخت دبی سنج كلمپسی جریان گاز در شركت گاز استان گیالن 

روابط عمومی برق تبریز صاحب سه عنوان برتر شد

تبریزی ها مصرف برق را جدی بگیرند

شهردار بندر بوشهر خبر داد

آزاد سازی 1۲ هزار متر مربع از اراضی نظامی بوشهر جهت احداث جاده سالمت

در چهارمین جلسه كمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد؛
انتظار و مطالبه بخش خصوصی از دولت برای گزارش دهی عملکرد بودجه و برنامه های اقتصادی

اصفهان- قاس�م اسد- رييس كميسيون تشكل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت:بخش خصوصی 
از دولت انتظار ارايه گزارش نس��بت به عملكرد بودجه و برنامه های توس��عه اقتص��ادی دارد. به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،محس��ن پورس��ينا در چهارمين جلسه كميسيون تشكل های اتاق 
بازرگانی اصفهان خواستار توجه تشكلها و فعاالن اقتصادی به رشد اقتصادی در بخش های مختلف شد  و 
گفت:حضور فعال تشكل ها در صحنه تصميم گيری و تصميم سازی اقتصادی می تواند از انحراف بودجه 
ساليانه و برنامه های توسعه جلوگيری كند. حميدرضا ملكی عضو هيات مديره انجمن بازيافت فلزی استان 
اصفهان در اين جلسه گفت:اجرای طرح مطالعاتی مزيت استفاده از قراضه به جای آهن اسفنجی در صنعت فوالد و همكاری در حل تدوين و ارايه 
اليحه حمايت از خدمات زيست محيطی و پسماند به دولت از فعاليت های اين انجمن است. رضا صنعتی زاده رييس انجمن مديران مالی استان 

اصفهان از برگزاری كارگاه آموزشی تنظيم اظهارنامه مالياتی  ويژه تشكلها خبر داد.
 

راه دسترسي معابر سایت هاي مسکن مهر گنبد آسفالت شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست مديريت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان از اتمام زيرسازي و آسفالت 
راه دسترسي معابر سايت هاي مسكن مهر پير حاجي و تقي آباد در شهرستان گنبد خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي 
استان گلستان،  مهندس اسدا... پناه يزدان در گفتگو پايگاه اطالع رساني اين اداره كل گفت : اجراي اين دو پروژه در راستاي تكميل  بهره برداري 
از سايت هاي مسكن مهر شهرستان گنبد و تسهيل در رفت و آمد ساكنين از سال 93 تا كنون انجام گرديده است.وي عالوه بر زيرسازي و آسفالت 
راه هاي دسترسي سايت هاي مسكن مهر پير حاجي و تقي آباد احداث جداول، جهت ساماندهي آب هاي سرگردان و سطحي بيان نمود.سرپرست 
مديريت مسكن و ساختمان اداره كل اعتبار هزينه شده براي اين پروژه ها را يک ميلياردو  يكصد ميليون تومان و 5500 تن آسفالت ذكر نمود.

اسدا... پناه يزدان در اين زمينه ادامه داد: تا كنون 90 درصد از تعهدات اين اداره كل در بخش تحويل مسكن مهر در سطح استان انجام و مابقي نيز 
تا انتهاي سالجاري و اوايل سال 97 اجرايي خواهد شد.وي تعهدات اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان را در بخش مسكن مهر بيش از 5200 

واحد مسكن مهر ذكر نمود.

انجام عملیات الیروبی چاه آب شرب روستای كهنه كلباد شهرستان بندرگز 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدير امور آبفار شهرستان بندرگز ازعمليات اليرويی چاه آب شرب روستای كهنه كلباد اين شهرستان خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب روستايی استان گلستان مصطفی طيبی با اعالم اين خبر افزود : چاه آب شرب 
روستای كهنه كلباد با مشكل ماسه دهی و بريدگی لوله جدار چاهی مواجه شده بود كه اين مديريت اقدام به اليروبی و لوله گذاری چاه فوق و نصب 
الكتروپمپ شناورنموده است .  وی هزينه عمليات فوق را 300 ميليون ريال عنوان نمود.  وی افزود: با انجام عمليات فوق 105 خانوار روستای كهنه 

كلباد با جمعيتی بالغ بر  345 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گرديدند.

تقدیر از طرح ها و واحدهای تولیدی برتر شهرك ها و نواحی صنعتی گلستان در همایش روز ملی صنعت 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با گراميداشت روز ملی صنعت، از چندين طرح صنعتی، واحد توليدی و شركت دانش بنيان برتر 
مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی استان گلستان تقدير شد.به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی استان ، معاون امور صنايع 
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش گفت:  در اجرای توسعه توليد ملی، در سالجاری بالغ بر 6 هزار واحد توليدی، صنعتی كوچک و بزرگ  
به بهره برداری می رسد.محسن صالحی نياز اظهار داشت: : سال گذشته و با افزايش سرمايه گذاری های اميدواركننده، بيش از 5 هزار و 500 واحد 
صنعتی و توليدی در كشور به بهره برداری رسيد.وی افزود: روند گسترش سرمايه گذاری ها در كشور اميدوار كننده و رضايت بخش است و نتيجه 
اين اقدامات نيزافزايش توليدات، بهبود وضعيت اشتغال و كمک موثر به رفع مشكالت مرتبط با اين بخش است .معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: هم اينک در برخی زمينه ها مانند توليد لوازم خانگی ، پالستيک ، الستيک ، لبنيات و آشاميدنی به مرز اشباع رسيده ايم و بايد تالش كنيم 
با بهبود كيفيت اين توليدات، بازارهای خارجی را برای ورود اين محصوالت ايرانی آماده كنيم.صالحی نيا ادامه داد: يكی از مشكالتی كه در برخی از 
اين صنايع وجود دارد ، روزآمد نبودن تجهيزات و دستگاه ها است كه بايد با رفع آن، زنجيره توليد محصوالت با كيفيت داخلی و ايرانی را تكميل 
كنيم.وی گفت: توسعه ساختارها و به كارگيری روش های نوين مديريتی و بازاريابی مدرن با هدف ورود به بازارهای خارجی نيزاز جمله راهكارهای 

تقويت صنايع توليدی داخلی است. 

مدیر امور آبفا قدس خبر داد
شستشو و سم پاشی شبکه فاضالب شهرستان قدس

شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی - بهزاد رضوانی گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و اهميت رعايت موارد 
بهداشتی در خصوص بهره برداری از شبكه و تاسيسات فاضالب شهری به منظور جلوگيری از بروز هرگونه مشكل 
بهداشتی وزيست محيطی و همچنين جلوگيری از رشد حشرات و موجودات موذی عمليات شستشو و سم پاشی 
شبكه و تاسيسات فاضالب در سطح شهرستان قدس انجام شد. وی افزود: از جمله معضالت دفع فاضالب های خانگی 
به صورت سنتی و چاه های جذبی را می توان به ايجاد چهره نازيبا برای شهر، مخاطرات بيماری های اپيدمی، استفاده 
كشاورزان پايين دست از فاضالب خام و نفوذ آلودگی ها به سفره های آب های زيرزمينی دشت شهريار اشاره كرد كه 
در مجموع عوامل فوق باعث ورود چرخه آلودگی به زندگی شهروندان شده است كه با اجرای پروژه فاضالب در اين شهرستان اينگونه مشكالت طی 

سال های اخير به طور چشمگيری كاهش داشته است.

مدیر منطقه هفت:
پل عابر پیاده در بلوار اصلی كوی رمضان احداث گردید

اهواز- شبنم قجاوند- شهردار منطقه7 : مسئله عابر پياده در طراحی شهری مسئله ای بسيار مهم و اساسی است مدير منطقه 7 از احداث 
 پل عابر پياده در بلوار اصلی كوی رمضان خبر داد و گفت : اين امر بر اساس درخواست های مكرر شهروندان مبنی بر سهولت در تردد ساكنان و

 ايمن سازی گسترده ترددهای عابرين پياده اجرايی شد. شهنی ادامه داد :  افراد زيادی بی توجه به آنچه برای تسهيل امور روزمره و تامين امنيت 
شان با صرف هزينه های كالن و با تالش ارگان های مختلف ساخته می شود، در سطح خيابانها در رفت و آمدند. ناديده انگاشتن پل ها معضلی است 
كه از يک سو مسئوالن شهرداری ها را كه با صرف وقت زياد، مطالعه، مكان يابی، تامين بودجه و احداث آنها را برعهده گرفته اند، دلسرد و از سوی 
ديگر رانندگان و در نهايت خود عابران را گرفتار می كنند. وی بيان كرد : مسئله عابر پياده در طراحی شهری مسئله ای بسيار مهم و اساسی است، 
اما متاسفانه  در بسياری نقاط دنيا ازجمله درايران به فراموشی سپرده شده است. وی اذعان كرد : اتومبيل ها روز به روز حاكميت خود را بر شهر 
بيشتر می كنند و به دنبال آن نقش و حضور عابرپياده در فضاهای شهری كمرنگ تر می شود. مدير منطقه 7 گفت :  از داليل اصلی ساخت پل 
عابر پياده افزايش ايمنی عبور و مرور عابران پياده است. بيشترين افراد در معرض خطر و بيشترين جان باختگان در حوادث رانندگی درون شهری، 
عابرين پياده هستند. از اين رو مسئوالن ترافيک شهری و شهرداری توانسته اند با ساخت پل  عابر پياده  اندكی از مشكالت استفاده كنندگان را كاهش 
دهند. اين مقام مسئول افزود : پلهای عابر پياده كه در قالب عنوان كلی گذرگاههای عرضی غير همسطح روگذر طبقه بندی می شوند و نمونه ای 
از امكانات مناسب شهری برای تسهيل عبور و مرور پياده، همراه با افزايش ايمنی تردد، جلوگيری از حوادث ناگوار و نيز كاهش مشكالت ترافيكی 
معابر هستند. از اين رو با توجه به كارايی و پيامدهای مثبت اين پل ها، طراحی و ساخت آنها در سطح شهرها البته نه تنها بر مبنای رويكردی سازه 
ای  ضروری است.”  احداث پل عابر پياده در بلوار كوی رمضان نيز يكی از ضروريات منطقه 7 می باشد كه با ابعاد 60 متر طول و با تعداد 4 ستون 

و 40 درصد پيشرفت فيزيكی در حال اجراست.

معاون بهره برداری شركت توزیع برق استان ایالم :
مانورهای جهادی آزمون آمادگی اكیپ های واكنش سریع است

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری شركت توزيع برق استان ايالم در گفتگو با خبرنگار فرصت امروز  هدف از برگزاری مانور های 
جهادی را باالبردن توان اجرايی و محک زدن آمادگی اكيپ های واكنش سريع و پدافند غير عامل اين شركت  و همچنين توسعه و اصالح شبكه های 
توزيع در كمترين زمان ممكن اعالم نمود. مهندس مجتبی صيدی با اشاره به اينكه گرمای شديد هوا در فصل تابستان بستر مناسبی برای محک 
زدن توان عملياتی و تيم پدافند غير عامل اين شركت  است ، افزود: روی ديگر اين مانور جنبه كاربردی آن و اصالح مناطق دارای مشكل است. وی 
تصريح كرد: در قسمت دوم از سلسله مانور های جهادی سراغ يک سناريوی كامال رئاليستی و  روستای چم شير از توابع شهرستان سيروان رفتيم 
كه با مشكل فرسودگی شبكه و ضعف ولتاژ روبرو بود كه خوشبختانه در كمترين زمان ممكن بيش از 2500 متر شبكه قديمی با كابل خودنگهدار 
تعويض گرديد. مهندس صيدی با اشاره مجدد به سرعت عمل نيروهای عملياتی در به سر انجام رساندن مانور در 5 ساعت، بيان كرد: اگر قرار بود اين 
پروژه برون سپاری شود هم زمان زيادی برای بهره برداری آن صرف می شد كه بی شک باعث  نارضايتی  مردم شريف منطقه بود  و هم هزينه های 

بيشتری بايد صرف می گرديد.

توسط شركت شهركهای صنعتی استان مركزی برگزار شد
دوره آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی

اراك - خبرنگار فرصت امروز- به همت شركت شهركهای صنعتی استان مركزی دوره آموزشی بهينه سازی مصرف انرژی در مركز خدمات 
فناوری و كسب و كار اراك برگزار شد.  اين دوره توسط شركا رهنمون صنعت شيده و به استادی مهندس مشهدی از اساتيد برجسته دانشگاه و عضو 
پيوسته انجمن برق و الكترونيک ايران برگزار شد. استاد مشهدی در اين دوره آموزشی كه با حضور 20 شركت از صنايع كوچک مرتبط با صنعت برق 
انجام شد، گفت: با توجه به كمی ميزان انرژی در كشور ضرورت صرفه جويی و افزايش بهره وری و كارايی هر چه بيشتر انرژی اجتناب ناپذير است. 
وی افزود: مديران صنايع می بايست با مديريت مصرف و شناخت عوامل اتالف انرژی در راستای كاهش مصرف برق تالش جدی كنند. مصطفی آمره 
مدير عامل شركت شهركهای صنعتی نيز درحاشيه همايش اين دوره آموزشی گفت: تشكيل خوشه های سازندگان تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمی 
گام اساسی در راستای بهبود وضعيت توليد و افزايش ميزان صادرات انواع محصوالت نفتی به خارج كشور دارد. وی اظهار داشت: بهينه مصرف كردن 
انواع انرژی در صنايع كوچک و شهركهای صنعتی نقش بسزايی در كاهش هزينه های توليد و قيمت تمام شده محصوالت دارد كه می بايست در 

اولويت برنامه ريزی مديران اين بنگاه های اقتصادی قرار گيرد.

خطیبی : مدیریت صحیح در مصرف آب، راهکار مقابله با افت فشار می باشد
مالرد- خبرنگار فرصت امروز- بهمن خطيبی فرماندار شهرستان مالرد در جلسه ای كه با حضور پور رجب مدير عامل شركت آب و فاضالب 
روستايی استان تهران، معاون فنی و عمرانی فرمانداری، بخشداران و جمعی از نمايندگان شوراهای روستايی بخش مالرد و صفادشت در راستای 
حل مشكالت افت فشارآب و كم آبی در روستاهای اين شهرستان برگزار گرديد، مديريت صحيح در مصرف آب را راهكار مقابله با افت فشار دانست. 
خطيبی با اشاره به خشكسالی های چند سال اخير كشور، گفت: اين امر موجب شده تا سطح آب سفره های زيرزمينی در سطح كشور و استان 
تا حد زيادی كاهش يابد. وی اظهار كرد: شهرستان مالرد نيز از اين قاعده مستثنی نيست و متاسفانه سطح آب سفره های زيرزمينی اين شهرستان 
تا حد زيادی كاهش داشته است.  فرماندار مالرد با بيان اينكه با تمهيدات صورت گرفته در حال حاضر مشكلی در تامين آب شرب شهرهای مالرد 
و صفادشت وجود ندارد،افزود: تنها مشكل موجود، تامين آب شرب تعدادی از روستاهای اين شهرستان است كه با محدوديت های بسياری تامين 
می شود. فرماندار مالرد در ادامه به مشكل افت فشارو كمبود آب در برخی از روستاهای اين شهرستان اشاره كرد و گفت: بايد با نظارت واقعی در 
واگذاری انشعابات و برخورد قاطع با انشعابات غير مجاز برای برطرف كردن نگرانی مردم در بحث آب تالش شود. اصالح ساختار اداری،توسعه و اصالح 
شبكه آب روستائی، تجهيز و وارد مدارنمودن چاه های در دست اقدام ، برخورد قاطع با انشعابات غير مجاز و نصب كنتورهای حجمی  در سطح 

روستاهای اين شهرستان  از ديگر خواسته های خطيبی فرماندار مالرد در اين جلسه بود.



اگر احس��اس می کنید که رش��د کرده اید و موقعیت 
شغلی که دارید کمتر از توانایی های شما است، شاید بد 

نباشد توجه بیشتری به رفتارتان داشته باشید! 
به گزارش زومیت محققان در دانش��کده کس��ب و کار 
دانش��گاه آتالنتیک فلوریدا، دریافته اند کسانی که فکر 
می کنند توانایی های ش��ان بیش��تر از شغل شان است، 
معموال از ش��غل و محل کارش��ان در س��ازمان ناراضی 

هستند.
 این نارضایتی به خس��تگی و ناامیدی ذهنی تبدیل 
می ش��ود که اث��ر ناخوش��ایندی بر رفتار ف��ردی دارد؛ 

رفتارهایی ناشایست و شاید احمقانه. 
پروفس��ور مایکل ه��راری در بیان خالص��ه گزارش 
چنی��ن می گوی��د: »ما برای کارمان ت��الش می کنیم و 
انتظار پاداش هایی نظیر موقعیت های شغلی و ارجمند 

شمرده شدن داریم. برای کارمندی که خود را باالتر از 
موقعیت ش��غلی اش می داند، این انتظار برآورده نش��ده 
اس��ت. این یک تجربه اس��ترس زا برای کارمندان است 
که س��المتی روانی را تحت الشعاع قرار می دهد و باعث 
رفتارهایی نظیر بروز احساس��ات منف��ی یا دل مردگی 

می شود.«
اگر احس��اس اس��ترس می کنید یا احساس می کنید 
قدر ش��ما دانس��ته نمی ش��ود، این احتمال وجود دارد 
که رفتارهای ش��ما با دیگ��ران تحت تأثیر قرار بگیرد و 

نامطلوب و نامناسب شود. 
محققان دریافتند کارمندانی که توانایی های ش��ان را 
بیش��تر از شغل شان می دانند، »درگیر رفتارهای ناسالم 
خواهند شد«؛ رفتارهایی نظیر زودتر از محل کار خارج 
ش��دن، دیر در محل کار حضور یافتن، قلدری کردن یا 

حتی دزدی! به طور س��اده می توان گفت اگر اقدامی در 
دفتر کار باش��د که باعث ش��ود روند کاری خود فرد یا 
س��ایرین مختل شود، این فرد آن کارها را انجام خواهد 

داد! 
البته تمام افرادی که گمان می برند به ارتقای شغلی 
نیاز دارن��د، چنین رفتارهایی از خ��ود بروز نمی دهند. 
محققان گفته اند اغلب کس��انی که چنی��ن رفتارهایی 
از آنها س��ر می زند، کارمندانی هس��تند که در شرکت 
جوان ترین هس��تند یا تحصیالت باال و خودش��یفتگی 

زیادی دارند. 
به خاطر بس��پارید: اگر احس��اس می کنید که درجا 
می زنید، به جای آنکه تالفی آن را سر دیگران درآورید، 
ب��ه این فکر کنید که برای دس��تیابی به اهداف تان چه 

کارهای دیگری الزم است انجام دهید. 

نارضایتی از شغل و تأثیر آن بر رفتار در محل کار
مدرسه مدیریت

 روشنایی ارگانیک؛ استارتاپ جدید هلندی 
که گیاهان را به باتری تبدیل می کند! 

آیا افراد با فعالیت ذهنی باال به 
استراحت بیشتری نیاز دارند؟ 

همانطور که ماهیچه های بدن به استراحت نیاز دارند، 
بی تردید مغز انسان نیز برای عملکرد بهتر نیازمند خواب 
و اس��تراحت کافی است. اگر به تازگی ورزش را در برنامه 
روزانه خود قرار داده اید احتماال در آغاز، طبق برنامه پیش 
رفتن برای شما سخت خواهد بود. مسئله این نیست که 
چقدر سخت تمرین می کنید، بلکه موضوع مهم این است 
که ش��ما باید عادت های ناس��الم را از زندگی تان حذف 
کنید؛ نداش��تن خواب کافی و خوردن غذاهای آماده که 
ارزش غذایی چندانی ندارند از جمله عادت هایی هستند 
که س��المتی ش��ما را به خطر می اندازند. درست مانند 
ورزش ک��ردن که باعث تقویت عضالت بدن می ش��ود، 
خ��واب و اس��تراحت کافی نیز باعث تقویت ذهن ش��ما 
می شود. نداش��تن خواب کافی باعث می شود که جسم 
و ذهن شما برای بازیافتن توان و انرژی خود زمان کافی 
نداشته باشد؛ به طور مثال یک کارآفرین احتماال مجبور 
باشد در طول روز ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار کند. این فرد بعد 
از یک روز کاری، وقتی به خانه می رسد کارهای بیشتری 
را انجام می دهد و درس��ت قب��ل از خواب به ایمیل های 
کاری خ��ود پاس��خ می دهد. به نظر ش��ما چنین فردی 
بی��ش از اندازه کار نمی کند؟ حاال این فرد ممکن اس��ت 
اخبار یا برنامه موردعالقه اش را از تلویزیون تماش��ا کند، 
س��پس چند ساعتی می خوابد و دوباره روز بعد این روال 
همچنان ادامه می یابد. آیا ذهن این فرد فرصت استراحت 
کردن را پیدا می کند؟ کامال واضح اس��ت که زندگی در 
عصر اطالعات باعث ایجاد چنین وضعیتی ش��ده است. 
در حقیقت، نس��بت به ۳۰ سال گذش��ته ذهن ما روزانه 
پنج برابر بیش��تر از  آن زم��ان اطالعات دریافت می کند، 
بنابرای��ن دیدن افرادی نگران و مضطرب در جامعه نوین 
چندان عجیب نیست. متأسفانه مشغله های زیاد کاری و 
حجم انبوهی از اطالعات که افراد به صورت روزانه دریافت 
می کنند باعث اضطراب و استرس در زندگی آنها می شود. 
افرادی که بیش از اندازه ذهن خود را درگیر مشغله های 
زندگی روزمره یا مسائل شغلی  می کنند بیشتر از دیگران 
دچار اختالالت خواب می شوند. محققان دانشگاه راچستر 
در م��ورد خواب مطالعات زیادی را انج��ام داده اند. نتایج 
تحقیق��ات انجام ش��ده روی موش ها نش��ان می دهد که 
خ��واب باع��ث افزایش فضای بین س��لول های مغزی به 
میزان ۶۰درصد می ش��ود؛ در نتیجه مایع مغزی نخاعی 
در مغ��ز این جانوران ۱۰برابر س��ریع تر از زمانی که بیدار 
هس��تند جریان یافته و به گردش درمی آید. بررس��ی ها 
نشان می دهد که مغز انسان عالوه بر خواب کافی در طی 
شب، نیازمند مدتی استراحت در طول روز نیز هست. به 
عبارت دیگر، طی فعالیت های روزانه باید وقفه کوتاهی در 
انجام کارهای خود ایجاد کنید، س��پس به فعالیت ادامه 
دهید، زیرا مغز انسان فقط ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه می تواند 

روی موضوعی تمرکز داشته باشد. 
بررسی های زیادی روی این موضوع انجام شده که یکی 
از جالب ترین آنها آزمایشی است که با مشارکت برخی از 
نوازندگان بااستعداد و مشهور جهان انجام شده است. این 
نوازندگان ویولن در سه جلسه ۹۰ دقیقه ای موسیقی خود 
را اجرا می کردند که البته وقفه کوتاهی بین هر جلس��ه 
ایجاد شده بود. محققان در این آزمایش مشاهده کردند 
که پس از یک استراحت کوتاه بعد از هر ۹۰ دقیقه اجرای 

موسیقی، این نوازندگان عملکرد بهتری داشتند. 
ع��الوه ب��ر ای��ن در زمینه تج��ارت و کس��ب و کار نیز 
آزمایش های مشابهی انجام شده است که نشان می دهد 
بعد از ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه کار و تمرکز روی یک موضوع 
بای��د کار را متوقف کرد و به موضوع دیگری پرداخت؛ در 
این صورت با داش��تن روز کاری هشت ساعته  و ساعات 
کاری انعطاف پذی��ر، کارایی اف��راد و در نهایت بهره وری 
ش��رکت افزایش خواهد یافت. اگ��ر می خواهید تفکری 
راهبردی و خالقانه برای حل و فصل مسائل و مشکالت 
پیچیده زندگی داش��ته باشید عالوه بر خواب کافی باید 
این شیوه )ایجاد وقفه در کار( را نیز به کار ببندید. با ایجاد 
چنین وقفه هایی استرس شما کاهش می یابد، این کاهش 
اس��ترس عملکرد ذهنی فرد را بهبود بخش��یده و برای 
سالمتی عمومی بدن او مفید است. شاید با خود بگویید 
زمانی برای اجرای این روش ندارم، اما به خاطر ش��غل و 
حرفه تان و مهم تر از آن به خاطر سالمتی تان باید به ذهن 
خود استراحت بدهید. تحقیقات نشان داده است زمانی  
که انس��ان بعد از چند س��اعت کار و احساس خستگی 
ذهنی، از محیط بس��ته محل کار یا منزل خارج می شود 
و چند قدمی پیاده روی می کند، قسمت های مختلفی از 
مغز او به فعالیت وادار می شود، عالوه بر این نور خورشید 
باعث افزایش ویتامین D و سروتونین در بدن می شود که 
هر دو برای سالمتی مفید هستند. ورزش و فعالیت بدنی 
فقط برای تقویت عضالت و سالمتی جسم مفید نیست، 
بلکه عملکرد مغز را نیز بهبود می بخشد. پیاده روی و باال 
رفتن از پله به جای استفاده از آسانسور و ۵ الی ۱۰ دقیقه 
ورزش یوگا ساده ترین راه برای داشتن فعالیت بدنی است. 
تحقیقات نش��ان می دهد که خواب کوت��اه در طول روز، 
خواب آلودگی فرد را کاه��ش می دهد و همچنین باعث 
بهبود عملکرد شناختی مغز و حافظه کوتاه مدت می شود. 
سعی کنید برای چند دقیقه هیچ کاری انجام ندهید و 
به مشکالت زندگی و مسائل کاری خود فکر نکنید. این 
تمرین باعث می شود توانایی حل مسئله و خالقیت ذهن 

افزایش یابد. 
س��عی کنی��د در ط��ول روز ب��رای دقایقی وس��ایل 
الکترونیکی خود را کنار بگذارید. قبل از خواب، تلویزیون 
و کامپیوتر را خاموش کرده و تلفن همراه خود را در حالت 

بی صدا قرار دهید. 
اگر چه داش��تن خواب کافی شبانه و استراحت ذهنی 
روزانه شروع خوبی است و شما را در مسیر سالمتی قرار 
می دهد، اما این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که 
افرادی با فعالیت ذهنی بیشتر با مشغله های کاری فراوان 

به استراحت و تعطیالت بیشتری نیاز خواهند داشت. 
INC/زومیت

مدرسه کسب وکار

 )Ever(  نام شرکت: اور 
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: 

۱۳ میلیون دالر
چه کاری می کند؟ 

به طور خ��ودکار عکس های گوش��ی را در 
فضای ابری  )خارج از گوش��ی در بستری 
آنالین( ذخیره می کند و حافظه گوشی را 

همیشه به اندازه کافی خالی می گذارد. 

ذخیره عکس ها در فضای 
ابری

معرفی استارتاپ

Ermi van Oers ط��راح هلن��دی در اقدام��ی خالقانه 
المپ��ی طبیعی از طریق گیاهان س��اخته اس��ت. حال چه 
گی��اه را به عن��وان یک المپ در نظر بگیری��د و چه المپ را 
به عنوان یک گیاه اتفاقی جالبی افتاده است: روشنایی مبتنی 
بر الکتریس��یته از طریق باکتری های موجود در خاک تولید 

شده است که در نوع خود، نوآوری بی نظیری است. همانطور 
که می دانید در فرآیند فتوس��نتز گیاه��ان، ترکیبات عالی 
در خاک آزاد می ش��ود. این کار باعث می ش��ود تا مهم ترین 
میکروارگانیس��م های موجود در خاک یعنی باکتری ها اقدام 
ب��ه تولید الکترون ه��ا و پروتون ها کنند که س��پس همانند 

روش های معمول در باتری های کنونی می توان از این انرژی 
جهت تولید الکتریسیته و در نهایت روشن کردن دستگاه های 
الکتریکی همانند یک المپ بهره برد. به گفته وی این پروژه 
گامی  در جهت آینده است؛ آینده ای که در آن گیاهان بخشی 

از سیستم تولید انرژی خواهند بود. 

برای مطالعه 744 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: نخستین پیش��نهاد این است که 
برای تخفیف مناس��بتی در نظر بگیرید. مثاًل جش��نواره 
تابستانی، س��الگرد تأس��یس یا... به هیچ عنوان تخفیف 
دائم��ی روی کاالهای ت��ان منظ��ور نکنید، زی��را این کار 
ارزش کااله��ای ش��ما را نزد مخاط��ب کاهش می دهد و 

چه بسا به ارزش برند شما لطمه وارد کند. دوم آنکه روی 
میزان تخفیف حس��اس باشید. برای کاالهای گران قیمت 
تخفیف بیش��تری قائل ش��وید. درصورت امکان تخفیف 
بیش��تر را به خرید بیشتر توسط مشتری ارتباط دهید تا 
در مجموع فروش ش��ما بیشتر شود. سوم اینکه با در نظر 
گرفتن راهکارهای مناس��ب مطمئن ش��وید این تخفیف 
 به مش��تری می رسد و واس��طه ها از آن بهره مند نشوند، 

هر چند ایجاد انگیزه بیش��تر برای واسطه ها و ویزیتورها 
هم خودش می تواند مناس��ب باش��د. در این حالت سهم 
آنه��ا را جداگانه در نظر بگیری��د. چهارم اینکه حتماً باید 
به ش��کل های گوناگون میزان و دوره تخفیف را به اطالع 
عموم مصرف کنندگان برس��انید. اگر بودجه زیادی برای 
تبلیغات در این خصوص ندارید می توانید از ش��بکه های 

اجتماعی کمک بگیرید. 

شرایط تخفیف

پرس�ش: مدیر فروش یک شرکت تولید لوازم التحریر هس�تم و قصد دارم برای فروش بیشتر برای محصوالت تخفیف 
قائل شوم. چه توصیه ای برای من دارید؟  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

میوه فروشی
صدها هندوانه بفروشید 

 آدم خوبی اس��ت. بی س��رو صدا اما زی��رک و باهوش. 
درس خوانده نیست، شاید چند کالسی سواد بیشتر ندارد، 
اما بازار را خوب می شناس��د و راه های ارتباط با مشتری را 
بلد اس��ت. با اینکه از کله س��حر تا بوقی از شب در مغازه 
سرپا ایستاده اما اخم و تخم ندارد. با هر کسی که روبه رو 

می شود لبخند می زند و با روی خوش پذیرایی می کند. 
سال هاس��ت تو محله ما میوه فروش��ی دارد. اس��مش 
ابوالفضل اس��ت. قد بلندی دارد و کمی سیه چرده است. 
دس��تان زمخت و قوی و دل مهربان و گرمی دارد. با همه 
احساس راحتی و دوستی می کند. همه جور میوه تو مغازه 
او هست و هر کس می تونه میوه ها را جدا کنه و بهترین ها 
رو ب��رای خودش برداره حتی اگر انگور باش��ه. از زیر و رو 

کردن میوه ها ناراحت نمی شه. 
اول صبح مغازه اش باز است و همکاراش در حال چیدن 
میوه های تازه. قبال س��ه چهار تا شاگرد داشت، اما روز به 
روز کارش گرف��ت و حاال یک مغازه خیل��ی بزرگ اجاره 
ک��رده و نیروهاش بیش از ۱۰ نفر ش��دند. فقط چهار نفر 
سر صندوق هس��تند. همیش��ه مغازه اش شلوغه. قیمت 
میوه هاش خیلی مناسبه. قیمت بعضی میوه هاش از قیمت 

بازارچه میوه و تره بار ارزون تره. 
میوه فروش��ی ابوالفضل تو محله جنت آباد نمونه است. 
خیلی ه��ا اومدند و ادای اون��و درآوردن و تابلوهای بزرگی 
نص��ب کردند و نوش��تند: حاجی ارزونی، س��واکردنی. اما 
هیچ ک��دام دوام نیاورند. چون ابوالفضل اص��ول بازاریابی 
و مش��تری مداری را به صورت تجرب��ی بلده. می دونه چه 
جوری مش��تری جلب کنه و چه جوری مشتری را راضی 

نگه داره. 
 ی��ک روز دم دمای غروب مرداد م��اه بود که به اتفاق 
خان��م رفتیم برای خرید میوه. کلی میوه جدا کردیم و تو 
پاکت گذاشتیم وخواستیم حساب کنیم که دم در صندوق 
آقا ابوالفضل رو دیدیم. س��الم و علیکی کردیم و مشغول 
وزن کردن میوه ها ش��دیم. یهو خانمم گفت: آقا ابوالفضل 
هندوانه ای که چند روز قبل از شما خریدیم و خیلی اصرار 
داشتید که شیرین و توسرخه متأسفانه سفید و بی مزه بود. 
ابوالفضل تا این جمله رو شنید مکثی کرد و گفت جدی 
می گید؟ من با خجالت گفتم مهم نیست، شما که از توش 
خبر نداش��تی. دیدم بدون توجه به حرف من ش��اگرد رو 
ص��دا کرد و گفت اکبر یک هندوان��ه بزرگ بردار بیا. بدو. 
گفتم آقا ابوالفضل الزم نیس��ت. هرچقدر اصرار کردم که 
هندوانه را برندارم قبول نکرد و گفت من وظیفه ام اینه که 
به مشتری جنس خوب بدم وگرنه جنس بد که همه جا 
هست. این هندوانه سرخ عوض اون هندوانه سفید. خانمم 
گفت ولی اجازه بدید این رو حساب کنیم. اما قبول نکرد 

و می خواست تاوان پول هندوانه را بدهد. 
 میوه ه��ا و هندوانه را که برداش��تم و به طرف اتومبیل 
حرکت می ک��ردم رو به خانمم ک��ردم و گفتم: می دونی 
آقا ابوالفضل ب��ا ما چی کار کرد؟ آقا ابوالفضل به من یک 
هندوان��ه نفروخت به من صدها هندوانه فروخت. او با این 
کار نش��ون داد که مش��تری مداری فقط به حرف زدن و 
نوشتن ش��عار حاجی ارزونی، س��وا کردنی نیست. در هر 
کسب و کاری کاسب باید رضایت مشتری را به دست بیاره 
و در واقع با اخالق و ادب فروش��ندگی مش��تری را وامدار 

خودش کنه. 

آداب کسب وکار

 پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون 
مدرن - اصفهان

تاریخ برگزاری:  ۵ مرداد ۹۶      
مکان: اصفهان

 نمایشگاه انبارداری )IWS( - هند ۹۶
تاریخ برگزاری:  ۵ مرداد ۹۶      

مکان: دهلی نو
 )Medicall( نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی 

- هند ۹۶
تاریخ برگزاری:  ۶ مرداد ۹۶      

مکان: هند
 اولین س��مینار ملی راه چاره های مذاکرات و 

فروش موفق
تاریخ برگزاری:  ۶ مرداد ۹۶      

مکان: تهران
 روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای )۹۶(

تاریخ برگزاری:  ۶ مرداد ۹۶      
مکان: ایران

 دومین سمی آرت هتلداری
تاریخ برگزاری:  7 مرداد ۹۶      

مکان: کیش
منبع: دارکوب 

رویداد

پارسا امیری
کارشناس فروش
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