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 تحرک بخش  خصوصی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
دو برنامه وزیر تازه نفس

 وزیری برای
صنعت یا تجارت؟ 
دو نکته ای که تنها چند روز بعد از معرفی محمد ش��ریعتمداری به عنوان وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و 
تجارت سروصدای زیادی به پا کرده؛ ورود به حوزه تجارت و ارز است؛ دو موضوعی که بیشترین مطالبه تجار 
است تا تولید کننده ها. هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی، درباره حوزه تولید و...

تیم اقتصادی دولت دوازدهم در بوته نقد
چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد ایران
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توسعه صنعت خودرو در گرو خصوصی سازی است

تحولی شگرف در برندسازی پیش روست
داستان سرایی و مسئولیت اجتماعی
نقش احساسات در بازاریابی و فروش

موضوع اصلی در قرن بیست ویکم چیست؟ 
17 عادت جالب کارآفرینان جهانی

اصول برندسازی در قرن بیست و یکم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 استارتاپی که از اپل
بزرگ تر می شود

علی مرتضوی
تحلیلگر شرکت بین المللی الپری

یادداشت

ابوالفضل روغنی
رئیس کمیسیون صنایع 

اتاق بازرگانی ایران

وزیر صنعت باید »تولید« و 
»بازار« را با هم ببیند

ت��اش برای خ��روج از رکود 
مهم ترین برنامه ای است که باید 
توس��ط وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت در دوره چهارس��اله 
پی��ش رو مدنظر ق��رار گیرد. با 
توجه ب��ه اینکه در دوران رکود 
ق��رار داریم و مفه��وم وضعیت 
فعلی این است که انبارها پر از 
کاال ب��وده و قدرت خرید مردم 
پایی��ن آم��ده اس��ت، بنابراین 
بهتری��ن گزین��ه ب��رای تصدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با توجه به سابقه قابل اشاره در 
ش��ریعتمداری  بازرگانی  حوزه 

اس��ت. کش��ور باید به 
شرایطی...

در ب��ازار مس��کن خری��داران 
م��ا  و  را می زنن��د  اول  ح��رف 
چهارس��ال  ط��ی  توانس��ته ایم 
گذشته قیمت مسکن را کمتر از 
نرخ تورم افزایش دهیم. سیاست 

دولت حرک��ت از رونق 
سفته بازانه به...

حامد مظاهریان 
معاون وزیر راه و 

شهرسازی
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افزایش قیمت مسکن کمتر از 
نرخ تورم 
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بانک مرکزی روز گذشـته در اطالعیه ای نسـبت به فعالیت 

موسسـه »حافـظ« در شـهرهای سـاری و تبریـز 
هشدار داد و فعالیت آن را غیرقانونی خواند...

بانک مرکزی نسبت به فعالیت موسسه »حافظ« دوباره 
هشدار داد

ظهور و سقوط موسسات غیرمجاز 
در اقتصاد ایران

 این هفته بازارهای جهانی در حالی شروع به کار کرده اند 
که بیش��تر فعاالن انتظار می کش��ند تا از یک سو در جلسه 
رسمی فدرال رزرو نشانه هایی از زمان احتمالی افزایش دوباره 
نرخ بهره بیابند و از س��وی دیگر برنامه مقامات این بانک را 
ب��رای کاهش ترازنام��ه ارزیابی کنند. ای��ن هفته همچنین 
داده های اقتصادی مهمی در سه گوشه جهان منتشر می شود. 
یکی از آنها مربوط به گزارش ماهانه شاخص خرده فروشی در 
ایاالت متحده اس��ت. دیگری آمار تولید صنعتی چین است 
که دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و سومی مربوط به گزارش 
اولیه رشد اقتصادی سه ماهه دوم آلمان است که بزرگ ترین 
اقتصاد منطقه یورو است. این داده ها می تواند با تغییر شاخص 
ارزها به ویژه ش��اخص دالر و شاخص یورو به دالر، معادالت 
بازارها را دستخوش تغییرات کوتاه مدتی کند که پیش بینی 

ادامه مسیر را در سال پرتحرک 2017 میسر سازد. 
صورت جلسه فدرال رزرو

فدرال رزرو همانطور که به طور گس��ترده انتظار می رفت در 
نشس��ت 26 جوالی تصمیمی در خص��وص افزایش نرخ بهره 
نگرف��ت و اولوی��ت خ��ود را کاهش حجم عظی��م اوراق قرضه 
اعام کرد. حال در ش��رایطی که داده های منتش��ر شده هفته 
قبل حاکی از ضعیف بودن رش��د نرخ تورم است، انتظارات بازار 
درخصوص به تأخیر افتادن افزایش نرخ بهره در دسامبر افزایش 
یافته است. رشد شاخص بهای مصرف کننده در ماه جوالی در 
حال��ی 0.1 درصد بود که پیش بینی می ش��د دو برابر آن یعنی 
0.2 درصد باشد. با این وجود رشد تورم ساالنه از 1.6 ماه ژوئن 
به 1.7 درصد رس��یدکه انتظار 1.8 درص��دی را برآورده نکرد. 
در عی��ن ح��ال افراد ثبت نام کرده ب��رای مزایای بیمه بیکاری 
افزایش یافتند. درحالی ک��ه در ماه ژوئن آمار بیکاران ابرازی به 
241هزار نفر رسیده بود و پیش بینی می شد که در ژوئن به 240 

هزار کاهش یابد، بر خاف انتظار با رشد 3 هزار نفری در هفته 
گذش��ته به 244 هزار نفر رسید تا از شرایط آرمانی خود کمی 
فاصله بگیرد. همچنین افزایش نرخ دستمزد برای هر ساعت در 
دوازده ماهه منتهی به جوالی با 0.2 درصد کاهش در مقایسه 
با ژوئن به 0.7 درصد کاس��ته شده اس��ت و برای اقتصادی که 
در ش��رایط بسیار نزدیک به اشتغال کامل به سر می برد، بسیار 
دش��وار اس��ت بتواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو 
بس��یاری بر این عقیده اند که فدرال رزرو با انتخاب راه کاهش 
اوراق قرض��ه خود راه درس��تی را در پیش گرفته اس��ت. بانک 
مرک��زی ایاالت متحده قصد دارد تا س��بد 4.2 تریلیون دالری 
اوراق خزانه داری اش را کاهش دهد و ماه سپتامبر زمان تمرکز بر 
این مهم خواهد بود. این اقدام می تواند فدرال رزرو را در رسیدن 
به تورم برنامه ریزی شده اش برای افزایش نرخ بهره نزدیک کند. 
هرگونه اظهارنظری که بتواند فعاالن بازار را به سومین افزایش 
نرخ بهره امیدوار کند، می تواند ش��اخص دالر را در مقابل سایر 

متغیرها که احتماال اثر مثبتی بر آن ندارند، تقویت کند. 
داده های اقتصادی آمریکا

داده ه��ای مربوط به تحرکات بازارهای اصلی ایاالت متحده 
روز سه شنبه اعام می شود که شاخص خرده فروشی، شاخص 
تولید صنعتی، تحرکات بازار مسکن شامل مجوزهای صادره و 
تعداد ساخت و سازهای جدید از مهم ترین آنهاست. پیش بینی ها 
انتظار دارد که ش��اخص خرده فروش��ی که در م��اه ژوئن 0.2 
درصد کاهش داش��ته، در جوالی 0.4 درصد رشد کرده باشد. 
اهمیت این ش��اخص درآن اس��ت که با پیش بردن 70درصد 
رشد اقتصادی آمریکا قوی ترین عامت بازار برای نشان دادن 
توان رشد است و در صورتی که نتواند به میزان پیش بینی شده 
برس��د موجب تضعیف شاخص دالر خواهد شد و متعاقب آن 
بر بازار طا و سایر کامادیتی ها اثر می گذارد. البته پیش بینی ها 
حاک��ی از انتظار تعدیل در بازار مس��کن اس��ت، به طوری که 
پیش بینی می ش��ود رشد ساخت و سازهای جدید پس از رشد 

خیره کنن��ده 8.3 درصدی ژوئن، در ج��والی تنها 0.5 درصد 
باشد و مجوزهای ساخت صادرشده 2درصد کاهش یافته باشد. 

تولید ناخالص داخلی آلمان و تولید صنعتی چین
بزرگ تری��ن اقتصاد اروپا س��ه ماه��ه اول را با رش��د 0.6 
درصدی پش��ت سر گذاش��ته و به نظر می رسد که با بهبود 
وضعیت س��ه ماهه دوم با 0.1 افزایش رشد 0.7 درصدی را 
تجربه کرده باشد. داده های اولیه روز سه شنبه اعام می شود 
و گزارش کامل آن روز چهارشنبه منتشر خواهد بود. منطقه 
یورو در س��ه ماهه اول 0.5 درصد رش��د اقتصادی داش��ته و 
تخمین های اولیه نش��ان می دهد که در سه ماهه منتهی به 
پایان ژوئن توانس��ته به 0.6 درصد رشد دست یابد. داده های 
مربوط به تولید صنعتی چین نیز روز دوشنبه منتشر می شود 
که می تواند هیجان انگیزترین خبر اقتصادی هفته برای بازارها 
باش��د. تولیدات صنعتی چین در ژوئن رشد 7.6 درصدی را 
تجربه ک��رد و پیش بینی ها انتظار رش��د 7.2 درصدی را در 
ژوالی دارند. به نظر می رس��د که سهم اصلی را در این رشد، 
محصوالت فلزی و پاالیشی داشته باشند که می تواند به عنوان 
محرک پیش برنده برای قیمت ها عمل کند. چین تا همین 
جا فراتر از پیش بینی ها ظاهر شده است و توانسته با توجه به 
رشد صادرات فلزی، تولید صنعتی و افزایش تقاضای داخلی، 
باالتر از رشد برنامه ریزی شده 6.9 درصدی در سه ماهه دوم 
عمل کند. با در نظر گرفتن مجموع تحوالت قابل پیش بینی 
اقتصادی در س��طح بین المل��ل، می توان گف��ت که به نظر 
می رسد برای ش��اخص دالر هفته سرنوشت سازی در پیش 
است. همچنین فدرال رزرو باید نشانه ای برای زمان سومین 
افزای��ش نرخ بهره به بازارها بدهد. از طرف دیگر ش��اید ارائه 
آمار غافلگیرکننده ای از رشد تولید چین دور از تصور نباشد. 
چرخ های صنعت این کش��ور با سرعت در حال حرکتند و با 
توجه به رسیدن بیکاری به زیر 5درصد می توان انتظار داشت 
که بازار فلزات عمیقا تحت تأثیر قرار بگیرد.        منبع: سنا 

نگاهی به بازارهای جهانی در هفته پیش رو 

تمرکز بازارهای جهانی بر گزارش اقتصادهای بزرگ
نگاه مثبت فعاالن صنعت نفت به عملکرد زنگنه

رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و بازرگان��ی ته��ران، ب��ا بی��ان اینکه نظر 
س��ازندگان و فعاالن صنعت نفت به عملکرد وزیر 
پیش��نهادی نفت مثبت است، گفت: حضور زنگنه 
به عنوان وزیر نفت در دولت دوازدهم می تواند روند 
توس��عه صنعت نفت را شتاب دهد. »رضا پدیدار« 
روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره معرفی بیژن 
زنگنه به عنوان وزیر پیش��نهادی وزارت نفت، بیان 
داش��ت: نظر س��ازندگان و فعاالن صنعت نفت به 
وزارت زنگنه مثبت اس��ت. نایب رئیس فدراسیون 
صنعت نفت افزود: زنگنه در مس��یر سنگاخی که 
در ابتدای دولت یازدهم وجود داشت، به تعامل با 
بخش خصوصی پرداخت. پدیدار با اش��اره به اینکه 
زنگن��ه در دولت یازدهم اقدام به مش��ارکت دادن 
بخش خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت نفت 
کرد، افزود: از جمله این اقدام ها حضور سازندگان 
صنعت نفت در شورای سیاست گذاری قراردادهای 
جدی��د نفتی بود که مش��ارکت و نظ��رات خود را 
اعام کردند. عضو هیأت رئیسه انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت به اجرای طرح بومی س��ازی 
تجهی��زات مورد نی��از صنعت نفت اش��اره کرد و 
یادآور شد: زمانی که طرح مشارکت در بومی سازی 
تجهی��زات را ارائ��ه کردیم، زنگنه اس��تقبال کرد. 
رئی��س کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگان��ی تهران 
درباره دیگر اقدام های وزیر پیشنهادی نفت دولت 
دوازده��م اف��زود: زنگنه اقدام به مش��ارکت دادن 
ش��رکت های ایرانی در اج��رای قراردادهای جدید 
نفتی ک��رد، به طوری که س��ازندگان و پیمانکاران 
در این قراردادها با ش��رکت های بین الملل شراکت 
می کنند. پدیدار با بی��ان اینکه اقدام دیگر زنگنه، 
اجرای طرح بومی سازی 10 گروه کاالیی پرمصرف 

و استراتژیک صنعت نفت بود، گفت: پیش از این، 
در تأمین این تجهیزات و کاالها وابس��ته به خارج 
از کش��ور بودی��م. عضو هیأت رئیس��ه بزرگ ترین 
تش��کل صنف��ی صنعت نف��ت افزود: س��ازندگان 
داخل��ی از ط��رح تولید 10 گ��روه کاالیی صنعت 
نفت اس��تقبال و تاش کردند از طریق مشارکت با 
شرکت های بین المللی، عاوه بر جذب منابع مالی، 
فناوری ه��ای جدید را نیز به داخل کش��ور منتقل 
کنند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه تعامل زنگنه با بخش خصوصی صنعت 
نفت، مطلوب اس��ت، اضافه کرد: امتیاز زنگنه این 
اس��ت که بر مس��ائل مختلف صنعت نفت اشراف 
دارد و الزم نیس��ت که برای آش��نا ک��ردن وی با 
صنعت نفت، دوره آشنایی برگزار کنیم. پدیدار به 
اقدام های زنگنه در توسعه بخش باالدستی صنعت 
نفت اش��اره کرد و ادام��ه داد: اکن��ون حدود 17 
شرکت اکتشاف و تولید در کشور شکل گرفته که 
می توانند در کنار شرکت های بین المللی به توسعه 
میدان های نفتی بپردازند. رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران، به امضای قرارداد توس��عه فاز 
11 پارس جنوبی با کنسرس��یوم بین المللی اشاره 
کرد و بیان داش��ت: راهبری ساخت سکوهای فاز 
11 پارس جنوبی به کنسرس��یومی از شرکت های 
داخل��ی واگذار ش��ده اس��ت. پدیدار ب��ا تأکید بر 
اینک��ه حضور زنگنه به عنوان وزی��ر نفت در دولت 
دوازده��م می تواند روند توس��عه صنع��ت نفت را 
ش��تاب دهد، گفت: ظرفیت جذب 20میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری در بخش های صنعت نفت در سال 
جاری وج��ود دارد. رئیس کمیس��یون انرژی اتاق 
بازرگان��ی تهران در پای��ان تأکید کرد:  »حتی اگر 

زنگنه نخواهد، باید وی را به زور نگه دارند.«

88936651
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مؤسس��ه مطالع��ات دی��ن و 
اقتصاد صبح روز گذشته میزبان 
فرش��اد مومنی و حسین راغفر 
بود تا تیم اقتصادی پیشنهادی 
رئیس جمه��ور در بوته نقد این 
دو اقتصاددان ق��رار بگیرد؛ در 
این نشست، مومنی از یک سو 
درباره دول��ت بدون اقتصاددان 
س��خن گف��ت و ب��ا انتق��اد از 
برنامه پیش��نهادی ارائه شده از 
س��وی وزرای اقتصادی کابینه 
دوازدهم گفت که این برنامه ها 
تنه��ا آم��ال و آرزو هس��تند و 
ردپای��ی از توجه ب��ه بحران در 
آنها دیده نمی ش��ود. راغفر نیز 
از س��وی دیگ��ر بی توجهی به 
مش��کالت کش��ور را مهم ترین 
وزرای  برنامه ه��ای  مولف��ه 
پیشنهادی دانست و تأکید کرد 
که نق��ش کار، سخت کوش��ی، 
ن��وآوری و خالقیت در کس��ب 
ای��ن  در  کش��ور  درآمده��ای 
برنام��ه نادی��ده گرفت��ه ش��ده 
اس��ت. گزارش »فرصت امروز« 
از نشست  »س��ایه روشن های 
چند انتخاب مهم کابینه« را در 

ادامه می خوانید. 

برنامهوزرایپیشنهادی
فاقدابتداییترین

واقعیتهایموجوداست
هیأت  عضو  مومنی،  فرش��اد 
اقتص��اد  دانش��کده  علم��ی 
طباطبای��ی  عالم��ه  دانش��گاه 
گفت: در ش��رایطی ک��ه ایران 
در تاریخ اقتص��ادی خود یکی 
را  اوض��اع  پیچیده تری��ن  از 
تجربه می کند، برای نخس��تین 
بار ش��اهد معرفی دولتی بدون 

اقتصاددان هستیم. 
او جدی تری��ن مولف��ه ای��ن 
دول��ت را معرفی ی��ک کابینه 
ب��دون اقتصاددان عن��وان کرد 
و ادام��ه داد: ب��ا وج��ود ای��ن، 
امیدوارکننده ای  چشم اندازهای 
در اقتصاد ایران وجود دارد. در 
جامعه شناس��ی توسعه، جامعه  
هم��ه یا هیچ وج��ود دارد. این 
جوام��ع ب��ا خصلتی ش��ناخته 
می ش��وند که امکان برون رفت 
از توس��عه نیافتگ��ی را ندارند 
اما در ایران ش��اهد آن هستیم 
ک��ه انتخاب بین ش��رایط بد و 
بدتر ب��رای مردم ج��ا افتاده و 
مردم به این نتیجه  رس��یده اند 
که دستاوردهای حداقلی را به 
بدون دس��تاورد ب��ودن ترجیح 

دهند. 
مومنی گفت: امروز بعد از 25 
س��ال به این نتیجه رسیده ایم 
ک��ه دول��ت و ب��ازار ب��ا وجود 
توانایی ه��ا و صالحیت هایی که 
دارند هیچ کدام قابل صرف نظر 
کردن نیس��تند و ب��دون توجه 

ب��ه جامعه مدنی ب��ا درماندگی 
روبه رو می شوند. هر قدر جامعه 
مدن��ی قدرتمندت��ری به وجود 
آی��د کنت��رل و مهار ش��رایط 
اقتصادی آس��ان تر می ش��ود و 
جامع��ه از توانایی های دولت و 
بازار استفاده بیشتری می کند. 

وی با بیان اینکه برای دولت 
احت��رام زیادی قائل هس��تیم، 
افزود:  همه سیاست گذاری هایی 
که بابت تالش های تنش زدایی 
ص��ورت گرف��ت، قاب��ل تقدیر 
اس��ت اما این دولت در معرض 
خطاه��ای راهب��ردی از نظ��ر 

بینش و نگرش قرار دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه با بیان 
اینک��ه دولت هن��وز یک برنامه 
مدون را رس��ما انتش��ار نداده 
اس��ت، گف��ت: رئیس جمه��ور 
قانون برنامه شش��م توس��عه را 
نی��ز ابالغ نکرد و در نهایت این 
قانون توس��ط رئی��س مجلس 
ابالغ ش��د. در واقع رفتار دولت 
در فرآین��د تدوی��ن، تصوی��ب 
و اب��الغ برنامه شش��م نش��ان 
می دهد که دول��ت توهم عدم 
نیاز ب��ه برنامه و تصویب برنامه 
در مجل��س را دارد و م��ا ای��ن 
را نگران کنن��ده می دانی��م زیرا 
نب��ود برنام��ه، ام��کان ارزیابی 
برنامه وزرای پیشنهادی را نیز 

غیرممکن می کند. 
ب��ه گفته مومن��ی، در غیاب 
مدون خسارت های  برنامه  یک 
فراوانی به کش��ور وارد می شود 
که به اعتبار تجربه های گذشته 
توسعه نیافتگی  چوب  همچنان 

سیاسی را خواهیم خورد. 
کارآم��د،  اح��زاب  نب��ود  او 
نظ��ام  فق��دان  و  کارا  برنام��ه 
دیده بانی مدنی را از مولفه های 
سرنوشت ساز دانست و گفت: با 
س��لطه رویکردهای جزئی نگر و 
هستیم  روبه رو  غیر سیس��تمی 
و در ای��ن بخش ها ش��اهد یک 
ن��گاه غیرعلم��ی ب��ه مس��ائل 
فرابخش��ی  و  سرنوشت س��از 

خواهیم بود. 
ناکارآم��د خوان��دن  ب��ا  وی 
در  ش��ده  ارائ��ه  برنامه ه��ای 
س��وی  از  اقتص��اد  ح��وزه 
وزرای پیش��نهادی ادام��ه داد: 
مسائلی مانند فس��اد گسترده، 
ساختار  ش��رایط،  نابرابری های 
نهادی ضد توس��عه، عدم توجه 
ب��ه بازدارنده ه��ای فزاینده در 
افزایش  مالکیت،  حیطه حقوق 
مبادله  هزینه ه��ای  بی س��ابقه 
در  محیط زیس��ت  بح��ران  و 
هیچ ک��دام از برنامه ه��ا م��ورد 

توجه قرار نگرفته است. 
توج��ه  ب��ا  مومن��ی گف��ت: 
موج��ود،  واقعیت ه��ای  ب��ه 
برای  نی��از  مورد  حداقل ه��ای 
هماهنگ��ی بین قوا وجود ندارد 
ناهماهنگی های  با  دستگاه ها  و 
هس��تند.  روب��ه رو  س��اختاری 

مس��ئولیت  رو  همی��ن  از 
دستگاه های تخصصی مدنی در 
ش��رایط فعلی برای بازگرداندن 

حس ملی مهم خواهد بود. 
عالم��ه  دانش��گاه  اس��تاد 
طباطبایی ط��رز تلقی حاکم در 
برنامه وزرای پیشنهادی را فاقد 
ابتدایی ترین واقعیت های موجود 
دانس��ت و افزود: هنوز این باور 
وجود ندارد که دولت در آستانه 
فروپاش��ی مالی ق��رار گرفته و 
ای��ن گمان م��ی رود ک��ه هیچ 
گونه نیازی به تغییرات اساسی 
در رویه ه��ای موج��ود نیس��ت. 
 مس��ئله دیگر این است که هیچ 
س��ازوکار مش��خص و برنامه ای 
برای برون رف��ت از چالش های 
موج��ود تدوی��ن نمی ش��ود. او 
برنام��ه اقتصادی انتش��ار یافته 
رئیس جمه��وری  س��وی  از 
کیفی��ت  لح��اظ  ب��ه  نی��ز  را 
کاس��تی ها  دارای  کارشناس��ی 
و خطاه��ای ج��دی دانس��ت و 
 گفت: ش��اهد تشدد و نابسامانی 
نگ��ران کنن��ده ای در این حوزه 
هس��تیم که سبب ش��ده دولت 
از حیط��ه مس��ئولیت خود هم 

طفره رود. 
رئی��س مؤسس��ه مطالع��ات 
دی��ن و اقتصاد اف��زود: میزان 
در  دول��ت  ک��ه  مس��ئولیتی 
زمین��ه امور حاکمیتی به عهده 
می گیرد به طرز نگران کننده ای 
از میانگی��ن جهان��ی پایین ت��ر 
اس��ت، به ط��وری که در س��ال 
درآمده��ای  اوج  در  ک��ه   90
میانگین  داش��تیم  ق��رار  نفتی 
برای  دولتی  اعتب��ارات  جهانی 
س��همی  پای��ه  آموزش ه��ای 
4/4درص��دی از تولید ناخالص 
داخلی داشت، اما این رقم برای 
ایران معادل 2/3 درصد بود که 
اکنون وضعیت به مراتب بدتر و 

نگران  کننده تر شده است. 
مومنی تأکید کرد: در مثالی 
دیگ��ر باید به حیطه س��المت 
اش��اره ک��رد. دول��ت یازده��م 
در برنام��ه ای ش��تاب زده طرح 
تحول س��المت را اج��را کرد و 
با وجود تزریق نقدینگی باال به 
این ط��رح اما همچنان ایران از 
میانگین جهانی پایین تر است، 
جهانی  میانگین  ک��ه  به طوری 
اعتب��ارات تخصی��ص یافته در 
حوزه س��المت 6درص��د تولید 
ناخال��ص داخلی اس��ت، اما در 
ایران این رقم در سال 93 تنها 
2/8 درصد بود. این در شرایطی 
اس��ت ک��ه میانگی��ن جهان��ی 
ش��اخص ایده آلی نیست زیرا از 
بین 200 کشور اخذ می شود. 

بیتوجهیبهمشکالت
کشور،مهمترینمولفه
برنامهوزرایپیشنهادی

همچنین حس��ین  راغفر، عضو 
هی��أت علمی دانش��گاه الزهرا در 

این نشس��ت به مسئله نگرش به 
اقتصاد در کش��ور اش��اره کرد و 
گف��ت: این نگرش از منافع س��ه 
گروه در س��اختار قدرت ناش��ی 
می ش��ود که ش��امل قوه مجریه، 
قوه مقننه و بخش خصوصی است. 
راغفر با بیان اینکه این س��ه 
بخش در تعام��ل دائمی با هم 
قرار دارند، ادام��ه داد: بنابراین 
همواره به دنب��ال حفظ منافع 
صاحبان این س��ه گروه هستند 
و آنچه قربانی می ش��ود، منافع 
عمومی مردم و کش��ور است از 
همین رو نام ای��ن مجموعه را 
و سرمایه داری  اقتصاد  می توان 
رفاقتی گذاش��ت و تا زمانی که 
به این مسئله پاسخ داده نشود، 

ناکارآمدی حل نخواهد شد. 
او تأکی��د ک��رد: بحرانی که 
اکنون ب��ا آن روبه رو هس��تیم 
به خاطر ائتالف این س��ه گروه 
اس��ت. یک��ی از مصادیق اصلی 
این ائتالف آن است که افرادی 
در بخ��ش عمومی حضور دارند 
ک��ه در بخش خصوص��ی نی��ز 
فعالی��ت می کنن��د و در واق��ع 
را  بخش خصوصی  منافع  دولت 

راهبری می کند. 
وی بی توجهی به مش��کالت 
مولف��ه  مهم تری��ن  را  کش��ور 
پیش��نهادی  وزرای  برنامه های 
س��لطه  گف��ت:  و  دانس��ت 
س��رمایه های تج��اری و مال��ی 
و  اقتص��ادی  سیاس��ت های  بر 
اجتماعی کش��ور از اصلی ترین 
مش��کالت جامع��ه ب��ه ش��مار 
توزی��ع  همچنی��ن  م��ی رود. 
درآمده��ای حاص��ل از فروش 
نف��ت و منابع طبیع��ی از دیگر 
معضالت��ی اس��ت ک��ه اقتصاد 
را تهدی��د می کن��د. از س��وی 
دیگر نقش کار، سخت کوش��ی، 
ن��وآوری و خالقیت در کس��ب 
برنامه  در  کش��ور  درآمده��ای 
کابین��ه  پیش��نهادی  وزرای 
دوازده��م نادیده گرفته ش��ده 

است. 
به گفته این اس��تاد دانشگاه، 
تا زمانی که اقتصاد و برنامه های 
وابس��ته  دول��ت  اقتص��ادی 
ب��ه درآمده��ای نفتی اس��ت، 
گلوگاه ه��ای اقتصاد در دس��ت 
کنگره آمریکا باقی خواهد ماند 
و ای��ن تهدی��دی ج��دی برای 

کشور است. 
راغف��ر تکی��ه  ب��ر ص��ادرات 
و  پتروش��یمی  معدن��ی، 
فرآورده ه��ای نفت��ی را ب��دون 
توجه به صنایع پایین دستی از 
دیگر اشکاالت اقتصاد دانست و 
گفت: منابعی را به نام یارانه به 
بخش خصوصی تزریق می کنند 
اما این منابع نمی تواند کاری از 

پیش ببرد. 
او با بی��ان اینک��ه مهم ترین 
دول��ت  اقتص��ادی  دس��تاورد 
یازدهم را ف��روش نفت عنوان 

می کنند، افزود: اینکه در زمان 
تحریم امکان فروش نفت وجود 
نداش��ت و با رف��ع تحریم ها در 
چاه ه��ای نف��ت را ب��از کردیم 
افتخاری برای کش��ور نیست و 
نمی توان این رشد اقتصادی را 

واقعی دانست. 
الزه��را  دانش��گاه  اس��تاد 
صن��ای��ع  ب��ه  بی توج���ه��ی 
مزی���ت ه��ای  پایین دس��تی، 
و  من��طق��ه ای  رقاب�ت ه��ای 
ساختاری  مشکالت  سرزمینی، 
و رکود اقتصادی را از مهم ترین 
مش��کالتی دانس��ت که سبب 
ش��ده تکیه بر خام فروش��ی و 
ص��ادرات مواد خام در دس��تور 
کار دول��ت باق��ی بمان��د. او با 
انتقاد از ع��دم دریافت مالیات 
از فعالیت های نامولد نیز گفت: 
اکنون 2/5 میلیون واحد خالی 
در کشور وجود دارد و علت آن 
اس��ت که س��اخت این واحدها 
ب��رای نی��از ص��ورت نگرفته و 

هدف سودجویی بوده است. 
به گفت��ه راغفر، در ش��رایط 
کنونی مالی��ات عمدتا از تولید 
دریافت می ش��ود به جای آنکه 
مالی��ات بر مصرف در دس��تور 

کار باشد. 
رش��د  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
ش��اخص های کاال و خدمات از 
م��رداد 92 تا اردیبهش��ت 96 
گف��ت: این ش��اخص 56درصد 
رش��د را نش��ان می دهد اما در 
بهداش��ت و درمان شاهد رشد 
105 درصدی هستیم. از سوی 
دیگر سهم بهداش��ت و درمان 
در پیش از دهه هفتاد 4 درصد 
از س��بد خانوار بود اما این رقم 
در ده��ه 90 به باالی 8 درصد 

رسیده است. 
ب��ه گفته ای��ن اقتص��اددان، 
س��رانه تولید ناخالص داخلی با 
در نظر گرفتن قیمت های ثابت 
سال 83 کاهش شدیدی را در 
س��ال 93 نش��ان می دهد و با 

سال 47 برابری می کند. 
راغفر با انتق��اد از اینکه نگاه 
تولید بیش��تر تجاری اس��ت تا 
صنعتی ادامه داد: همین امر از 
عوامل اصلی عقب ماندگی ایران 
به ش��مار می رود زی��را تجارت 
مواد خام مورد اقبال قرار دارد. 
او نکته مهم دیگر در اقتصاد 
کنون��ی ای��ران را هدفگ��ذاری 
برای رشد اقتصادی 8 درصدی 
در برنامه شش��م عنوان کرد و 
افزود: پیش ش��رط این رش��د 
اقتص��ادی ج��ذب 800 ه��زار 
میلی��ارد تومان پول در س��ال 
است که به معنای محال بودن 
رشد اقتصادی در کشور خواهد 
بود زیرا کل بودجه ساالنه تنها 
300 هزار میلیارد تومان است. 
پس چگونه ادعای رش��د5 /11 
درصدی را در س��ال گذش��ته 

می توانیم بپذیریم. 

چالشهاوچشماندازهایاقتصادایران

تیم اقتصادی دولت دوازدهم در بوته نقد
گمرک

ازتئوریتاعمل
کارنامهبهرهوریدرگمرک

یکی از ش��اخص های اقتصاد کالن که به اعتقاد 
کارشناس��ان از آن غفل��ت ش��ده اس��ت، موضوع 
بهره وری اس��ت. چگونگی پیاده س��ازی و عملیاتی 
ک��ردن ای��ن ش��اخص در اقتصاد ایران هم��واره با 
چالش ه��ای جدی هم��راه بوده اس��ت، به ویژه در 
س��ازمان های دولتی کمتر می توان نمونه موفقی را 

پیدا کرد. 
فارغ از نتایج مثبتی که اجرای طرح ها و برنامه ها 
در گمرک برای س��رپا کردن تجارت خارجی ایران 
و ساماندهی امور گمرکی به ارمغان آورد، فرآیندها 
و س��از و کارهایی در این س��ازمان متحول شد که 
شاید در اهداف اولیه در این حد و اندازه پیش بینی 
نش��ده بود. آنچه در میان این اثرات بیشتر از همه 
خود را نش��ان می دهد و مهم ترین عامل در تجارت 
به ش��مار می آید، اس��تفاده از زمان است. براساس 
تعریف بان��ک جهانی، یک روز معطل ش��دن کاال 
ی��ک درص��د از ارزش کاال را کمتر می کند. اکنون 
زمان ترخیص کاال در کش��ور از 26 روز به سه روز 
کاه��ش پیدا کرده و تأثیر قابل توجهی بر هزینه ها 

گذاشته است. 
ب��ه گفت��ه رئیس کل گمرک کش��ور، اگ��ر آمار 
واردات کش��ور 50 میلیارد دالر باش��د، از آنجا که 
23درص��د از هزینه ه��ای واردکنن��ده کاهش پیدا 
کرده، این امر توانس��ته اس��ت بیش از 10 میلیارد 
دالر یعنی حدود 400 ه��زار میلیارد ریال کاهش 
هزینه به دنبال داشته باشد. همچنین با راه اندازی 
س��امانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی صادرات از هف��ت روز به یک روز کاهش 

پیدا کرد. 

تجارتبدونکاغذ
تجارت الکترونیک در س��اده ترین عبارت، مبادله 
تج��اری بدون اس��تفاده از کاغذ تعریف می ش��ود؛ 
موضوعی که امروز نه تنه��ا دغدغه جوامع در حال 
توسعه که تمامی بشر است. پیش از اجرای سامانه 
جامع در گمرک، هر بازرگان تقریباً 30 برگه کاغذ 
را که ش��امل فرم های متعددی ب��ود، پر می کرد و 
بای��د چندین کپی از آنه��ا می گرفت. بدین ترتیب 
واردات و صادرات س��االنه در گ��رو مصرف انبوهی 
از کاغذ بود. براس��اس آماری که گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1394 منتشر کرد مکاتبات 
الکترونیک در گمرک باعث صرفه جویی ارزی یک 
میلی��ون و 55 هزار و 280 دالر در واردات کاغذ و 

مصرف آن شد. 

کاهشرفتوآمدها
ارائه اظهارنامه های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 
برای انجام مراحل گمرکی به ارائه فرم های متعدد 
نیاز داش��ت و انجام این مراحل بدون ارائه فرم های 
کاغذی توس��ط ش��خص اظهار کننده یا نماینده او 
در م��کان و زم��ان تعیین ش��ده، توس��ط گمرک 
امکان پذیر نبود. این مراجعات به ناچار در س��اعت 
اوج ترافی��ک انجام می ش��د و هزینه های اقتصادی 
متع��ددی بر جامع��ه تحمیل می کرد اما سیس��تم 
الکترونی��ک و جامع گم��رک این ام��کان را برای 
ارب��اب رجوع ایجاد کرده اس��ت ک��ه در هر زمانی 
و از ه��ر مکانی بدون نیاز حض��وری امور گمرکی 
خ��ود را انجام دهد؛ فرآیندی که صف های طویل و 
رفت و آمده��ای اجباری به گمرک را از امور تجاری 

حذف کرده است. 
اکنون الکترونیکی ش��دن، رفت و آمدهای متعدد 
به گمرک، سازمان های مرتبط، همچنین پیگیری 
امور گمرکی، س��فرهای مربوط به ترخیص کاال و... 
از امور تجاری بازرگانان حذف و سالن های انبوه از 
مراجعان به س��الن هایی کم ت��ردد و خالی از ارباب 

رجوع تبدیل شده اند. 

بهرهوریمنابعانسانی
با کاهش مراجعات حضوری به گمرک، کارکنان این 
سازمان زمان بیشتری را برای بررسی اظهارنامه های 
گمرکی در اختیار دارند. اینک برخورد و مش��کالت 
حض��وری که ممکن بود به خس��تگی و کالفگی دو 
طرف منجر ش��ود حذف شده اس��ت و رسیدگی به 
اظهارنامه ها و دیگر امور گمرکی با صرف زمان الزم و 
آرامش انجام می شود. این سازمان در سال 1395 در 
ششمین دوره جایزه ملی بهره وری از بین 83 سازمان 
دولتی به عنوان س��ازمان برتر بهره ور شناخته شد و 
ل��وح تقدیر و تندیس طالیی س��ازمان بهره وری را از 

آن خود کرد. 

درآمدهایگمرکی
ارمغان دیگری که س��امانه جام��ع برای گمرک 
ایران داش��ت، افزایش درآمدهای گمرکی است. با 
وجود اینکه معافیت ها و تخفیفات گمرکی بیش��تر 
ش��ده، اما تمرکز تجارت و افزایش ریسک قاچاق، 
تجارت را به س��مت و س��وی مبادی رسمی سوق 
داده و ب��ه افزایش درآمدهای گمرک��ی نیز منجر 
شده است. گزارش های این سازمان نشان می دهد 
الکترونیکی ش��دن گمرک در سال 1393 توانست 
افزایش 78درصدی درآمدهای س��ازمان را نسبت 
به س��ال 1392 به دنبال داشته باشد. این رقم در 
سال 1395 رش��دی 60درصدی را نسبت به سال 

1394 تجربه کرد. 

اقتصاد کالن

معیشت،اشتغالورفاه؛۳خواسته
ازتیماقتصادیدولتدوازدهم

تا تشکیل رس��می دولت دوازدهم چند روز بیشتر 
باق��ی نمانده اس��ت؛ از امروز که بررس��ی صالحیت 
وزرای پیشنهادی حس��ن روحانی رئیس جمهور در 
مجلس آغاز می شود تا روزی که وزرای جدید دولت 
دوازده��م س��کان وزارتخانه ها را در دس��ت بگیرند، 
خواس��ته های بس��یاری مطرح خواهد ش��د. تا پیش 
از رأی اعتم��اد در مجلس این خواس��ته ها از س��وی 
کارشناس��ان و بخش خصوصی مطرح می شود و پس 

از آن از سوی نمایندگان مجلس.
به گزارش خبرآنالین، اقتصاد ایران در چهار س��ال 
آتی، مشکالت بزرگ تری هم پیش رو دارد. قریب به 
اتف��اق اقتصاددانان دو توصیه به حس��ن روحانی در 
آستانه تشکیل دوازدهمین دولت جمهوری اسالمی 
دارند؛ نخس��ت دوری اقتصاد از سیاست: با توجه به 
اینکه بسیاری از تصمیم های اقتصادی با زمینه چینی 
سیاس��ی همراه اس��ت، بهتر اس��ت فضای تصمیم ها 
کارشناس��ی باش��د. از همین رو، توصیه اقتصاددانان 
این است که کوشش اصلی رئیس جمهور معطوف به 
جلب حمایت سیاسی و دفع مخالفت های سیاسی با 

برنامه های اقتصادی دولت باشد. 
توصیه دوم، آزادس��ازی بازارهای پولی و بانکی در 
کنار برداش��تن کنترل های ش��دید روی بازارهاست 
که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف کننده اس��ت 
ول��ی در واقعیت به تولی��د لطمه زیادی وارد می کند 
و موج��ب افزایش رکود و بیکاری ش��ده اس��ت. در 
همین رابطه، عباس هش��ی، کارشناس اقتصادی در 
یادداشتی می نویسد: دولت موضوع مبارزه با فساد را 
آغاز کرده اس��ت و باید ای��ن راه را ادامه دهد. بدهی 
دولت ها و مجلس به مردم طی این 37 سال گذشته 
مبارزه با فساد اس��ت. موتور محرک مبارزه با فساد، 
شفافیت و ایجاد انضباط مالی است. به همین ترتیب 
اولویت دولت هم اکنون این اس��ت که بدهی گذشته 
خ��ود را پرداخ��ت کن��د.  یحیی آل اس��حاق، عضو 
هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد اس��ت: دولت 
دوازده��م باید اولویت های خود را مش��خص کند؛ به 
نظر می رس��د باید نخس��تین اولویت دولت توجه به 
معیش��ت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره اندیشی 
ک��رد. این مس��ئله ای اس��ت ک��ه غیر  از مش��کالت 

اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد. 
بن��ا به گفته وی، رفع مش��کل بی��کاری به برنامه 
کوتاه م��دت، میان م��دت و بلند مدت نی��از دارد؛ در 
میان مدت باید بتوانیم از مس��یری که برجام فراهم 
کرده برای رفع این مش��کالت بهره بگیریم.  به گفته 
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با سرمایه گذاری و 
جذب س��رمایه خارجی می توانیم سبب رونق تولید 
و صنعت ش��ویم؛ در رونق تولید و اقتصاد اس��ت که 
می توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر 
می شود، اما آن طور که باید از برجام بهره نگرفته ایم. 

یکجراحیاقتصادی
محس��ن جالل پور با اشاره به برنامه و اولویت های 
دول��ت دوازده��م نی��ز می گوید: من فک��ر می کنم 
نخس��تین کار قب��ل از تش��کیل دول��ت دوازدهم و 
حتی قبل از تش��کیل کابینه است. دولت دوازدهم 
و ش��خص رئیس جمهور باید ای��ن عزم و اراده را در 
دولت داش��ته باش��ند که ما نیاز به یک جراحی در 
اقتصاد کش��ور داری��م و با مس��کن ها و تصمیمات 
یک س��اله و دو س��اله نمی توانیم اقتصاد کش��ور را 

اصالح و سالم کنیم. 
رئیس س��ابق ات��اق بازرگان��ی ایران معتقد اس��ت: 
اول از هم��ه، ع��زم رئیس جمهور برای تغییر اساس��ی 
در ریل اقتصادی کش��ور و حرکت به س��مت توس��عه 
بخش خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت های 
دولتی در اقتصاد است.  بنا به گفته وی، با این دیدگاه، در 
مرحله دوم باید یک تیم اقتصادی هم  عقیده و هماهنگ 
تشکیل شوند. ما متأسفانه در دولت یازدهم شاهد بودیم 
 ک��ه تیم اقتص��ادی همگرایی الزم را نداش��تند.  هادی 
حق ش��ناس، کارشناس مسائل اقتصاد ایران نیز تالش 
برای اصالح نظام بانکی کشور را از مهم ترین اولویت های 
پیش روی دولت دوازدهم می داند و می گوید: اتفاقاتی 
که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصالحات 
ساختاری در اقتصاد آماده کرده است؛ از این رو می توان 
امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را 

در سال های فعالیت خود به انجام برساند. 
همچنین حس��ین مرعش��ی درباره تیم اقتصادی 
دولت دوازدهم می گوید: تیم اقتصادی دولت یازدهم 
در ش��رایط خاصی اداره کش��ور را در دست گرفت. 
طبیع��ی اس��ت ماموریت ه��ای این تیم ب��ا توجه به 
شرایط اقتصادی با ماموریت های امروز متفاوت است. 
این فع��ال بخش خصوصی با تأکید ب��ر اینکه بدنه 
اقتص��اد ایران انتظ��ار تغییر دارد، می گوید: ش��رایط 
اقتصادی ایران امروز به هیچ وجه ش��بیه چهار سال 
گذش��ته نیست. اقتصاد امروز ش��رایطی با ثبات تر از 
گذش��ته دارد و با ثباتی نس��بی روبه رو اس��ت. تورم 
کاهش یافت��ه و ماموریت دولت تغییر کرده اس��ت. 
اتفاق��ا اقتصاد ایران در ش��رایط کنون��ی به یک تیم 
توس��عه گرا نیاز دارد که از پس ایجاد رونق و تحریک 
در بازار به درس��تی بربیایند.  به گفته او، الزم نیست 
توسعه را به اتکای دولت انجام دهیم، بخش خصوصی 
می تواند مناس��بات اقتصاد ایران را تغییر دهد و این 

دور از ذهن نیست. 
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دو نکت��ه ای که تنها چن��د روز بعد از 
معرف��ی محمد ش��ریعتمداری به عنوان 
وزی��ر پیش��نهادی صنع��ت، مع��دن و 
تجارت س��روصدای زی��ادی به پا کرده؛ 
ورود ب��ه حوزه تجارت و ارز اس��ت؛ دو 
موضوع��ی ک��ه بیش��ترین مطالبه تجار 
اس��ت تا تولید کننده ه��ا. هرچند هنوز 
محمد ش��ریعتمداری وزیر پیش��نهادی 
حس��ن روحانی، درباره ح��وزه تولید و 
صنعت صراحتا س��خنی نگفت��ه، اما به 
دلیل س��ابقه حضور هشت س��اله او در 
وزارت بازرگان��ی دول��ت اصالحات این 
تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا 
نعمت زاده که خاس��تگاه تولید و صنعت 
خاس��تگاهش  جدی��د  وزی��ر  داش��ت، 
تجارت اس��ت. در چهار س��ال گذشته، 
پارلمان بخ��ش خصوصی باره��ا انتقاد 
کرده ب��ود که دولت به تج��ارت بهایی 
نمی دهد. البته باید در نظر داش��ت که 
اتاق ه��ای بازرگانی و صنایع و معادن از 
زمان راه اندازی تاکنون اگرچه پس��وند 
صنعت، معدن و کش��اورزی را هم یدک 
می کش��ند، اما وجه غالب خواسته های 
آنه��ا توجه ب��ه تجارت بوده تا مس��ائل 
تولی��د. ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، اگر 
خالصه نشس��ت های گروه��ی از بخش 
خصوصی کش��ور در چهار سال گذشته 
بررسی ش��ود، عمده بحث ها درباره نرخ 
ارز و تنگناه��ای تج��اری بوده اس��ت و 
ح��ل معضالت بنگاه ه��ا در اولویت های 
بعدی قرار داشته است. البته در فضایی 
ک��ه سیاس��ت بر اقتص��اد چنب��ره زده، 
ورود به مس��ائل سیاس��ی هم بخشی از 
موضع گیری های اتاق های بازرگانی بوده 
اس��ت. از همین رو، حتما بای��د انتظار 
داشت که وقتی پای وزیر جدید به میان 
می آید، خصوصا آنکه سابقه اش از جنس 
بازرگانی و تجارت باشد، بحث ها حول و 

حوش تجار می چرخد. 

از سیاست تا وزارت
مدیر و سیاستمداری که هم اصالح طلبان 
او را در س��بد س��همیه خود قرار داده اند و 
ه��م اعتدالیون، اما خود را سیاس��تمداری 
مس��تقل می داند. وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ٥٧ س��اله اس��ت. 
شریعتمداری در چهارسال گذشته، عالوه 
بر پس��ت معاون اجرایی رئیس جمهوری، 
جانش��ینی رئیس جمهور در شورای عالی 
ایرانیان، ش��ورای عالی فضایی و ش��ورای 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده 
داش��ته اس��ت. ش��ریعتمداری البت��ه در 
کارنام��ه کاری خ��ود مدت ١٢ س��ال در 
سمت ریاس��ت کمیس��یون و نیز ریاست 
هیأت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی 
کشور حضور داشته و به همین مدت زمان 
ه��م معاونت نظ��ارت و حسابرس��ی بیت 
رهبری را بر عهده داشته است. او در مدت 
هش��ت س��الی که وزیر بازرگانی در دولت 
اصالحات بود، ریاست شورای عالی نظارت 
ب��ر اتاق های بازرگان��ی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت. وزیر 
پیش��نهادی دولت دوازدهم طی سال های 
٨٤- ١٣٧٦ عضویت هیأت امنای دانشگاه 
مازندران و دانش��گاه عالم��ه طباطبایی را 
ب��ه حکم رئیس جمهور داش��ت و نیز عضو 
هیأت امنای بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
به نمایندگی از خانواده های شهدا هم بود. 
یکی از ویژگی های شریعتمداری را داشتن 
رابط��ه خوب ب��ا دو جناح اصلی سیاس��ی 
می دانن��د، به همین دلیل ه��م او یکی از 
باالتری��ن آرای اعتم��اد مجال��س پنجم و 
شش��م را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
شریعتمداری در دوران مبارزات انتخاباتی 
دوره دوازده��م ریاس��ت جمهوری، رئیس 
س��تاد انتخاباتی حس��ن روحان��ی بود. او 
به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت با برنامه هایی که بیشتر تولیدمحور 
اس��ت به محك بهارستان نشینان می رود، 

اما برخ��ی فع��االن صنعت��ی از االن ابراز 
نگران��ی می کنند ک��ه وزی��ر دغدغه های 

جنس آنها را نمی شناسد. 

شریعتمداری تجارت را بها می دهد 
یا تولید را؟ 

محم��د ش��ریعتمداری در نخس��تین 
اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تالش بس��یاری 
کرد تا نش��ان دهد بخش خصوصی برای 
او در اولوی��ت قرار دارد. او معتقد اس��ت 
در گذشته این بخش مورد بی مهری قرار 
گرفته؛ از دورانی که خصوصی سازی آغاز 
شده تا به امروز، هنوز دولت بزرگ است. 
هرچند این دی��دگاه وی مربوط به چند 
روز اخیر نیست و او بارها از سیاست هایی 
که سبب شد، اقتصاد ایران از برنامه های 
توس��عه ای و چش��م انداز ٢0س��اله عقب 
بمان��د، اب��راز نارضایتی کرده اس��ت، اما 
در روزه��ای گذش��ته بیش��ترین تالش 
محمد ش��ریعتمداری ارائه دیدگاه هایش 
درباره تحرک بیش��تر بخ��ش خصوصی 
در اقتصاد بوده اس��ت. وزیر پیش��نهادی 
صنع��ت، مع��دن و تجارت معتقد اس��ت 
به دلیل وفور قوانین و مقررات و اس��ناد 
باالدس��تی ف��راوان امکان تح��رک برای 
فعالیت ه��ای تولیدی و صنعتی نیس��ت. 
ش��اه بیت گفته ه��ای ش��ریعتمداری در 
چند روز اخیر ای��ن جمله بوده که: »اگر 
بخواهی��م به تش��ویق ص��ادرات و تنبیه 
واردات ادامه دهی��م، کار پیش نمی رود. 
در دنی��ا نیز ای��ن طور عمل نمی ش��ود، 
شش کش��ور اول دنیا در حوزه صادرات، 
همان کش��ورهایی هس��تند که در حوزه 
واردات هم پیش��رو بوده و ت��راز تجاری 
م��ازاد و نقصان آنها در حد کمی اس��ت؛ 
پ��س واردات مکمل صادرات محس��وب 
می شود.« این جمله محمد شریعتمداری 
البت��ه تولیدکننده ها را نگ��ران کرده که 

وزی��ر جدید تجارت محور اس��ت. هرچند 
او درب��اره صنعت ه��م دیدگاه های خود 
را مطرح کرده و گفته اس��ت: »استراتژی 
توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان 
ی��ك پیش نی��از برای رس��یدن به هدف، 
مطرح ش��د و در دولت خاتمی، در زمان 
وزارت جهانگی��ری، اس��تراتژی توس��عه 
صنعتی ایران یك بار نوشته شد. در دوره 
اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی 
یك بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم 
بتوانیم این ب��ار به برنامه ها عمل کنیم.« 
با این حال باید دید، آیا او همان طور که 
در برنامه هایش اعالم ک��رده، واقعا برای 
بهب��ود محی��ط س��رمایه گذاری و فضای 
کس��ب و کار در توسعه س��رمایه گذاری 
داخل��ی و خارجی، رف��ع موانع، تثبیت و 
ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش 
خصوصی اقدام خواهد کرد؟ او در بخشی 
از برنام��ه خود تاکید کرده که: »توس��عه 
صادرات غیرنفتی، ارتقای س��هم و نقش 
فعالیت ه��ای معدنی در تولی��د ناخالص 
داخل��ی، بهس��ازی و س��اماندهی نظ��ام 
بازرگانی داخلی، ارتقای بهره وری عوامل 
تولید، توس��عه فناوری، نوآوری و تحقیق 
و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد 
و توسعه زیرس��اخت های بخش مدیریت 
واردات و هم��کاری و پیگی��ری مجدانه 
در مب��ارزه با قاچاق، ارتق��ای توانمندی 
منابع انس��انی ش��اغل و مورد نیاز بخش 
و بازنگری معماری سازمانی از مهم ترین 
برنامه ه��ای او برای چهارس��ال وزارت بر 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.« 
ش��ریعتمداری همچنی��ن عن��وان کرده 
ک��ه برنامه خود را به ب��اور و تعهد عملی 
ب��ه اجرا و تحق��ق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی، تمرکز ویژه بر توس��عه بخش 
معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی، 
تش��ویق بخش خصوص��ی در طرح های 

صنایع نوین متمرکز کرده است. 

رئیس خانه معدن ایران با استقبال از 
گزینش »محمد ش��ریعتمداری« برای 
تصدی پس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: یک��ی از محورهای مهم 
کاری در ای��ن وزارتخان��ه ب��رای چهار 
سال آینده بهره گیری از سرمایه گذاری 
خارج��ی اس��ت. ب��ه گ��زارش ایرن��ا،  
بعدازظه��ر  بهرام��ن«  »محمدرض��ا 
دوش��نبه در میزگرد »انتظارات فعاالن 
بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی« که 
در س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن 
وصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار 
ش��د، اف��زود: یک��ی از ن��کات کلیدی 
برنام��ه کاری وزی��ر پیش��نهادی برای 
وزارتخان��ه صنع��ت در دولت دوازدهم 
س��رمایه گذاری خارجی است. بهرامن 
اضافه ک��رد: گزینه پیش��نهادی برای 
تص��دی وزارت صنع��ت، برنام��ه خود 

را براس��اس شش��مین برنامه توس��عه 
)١٤00 - ١٣9٦( طراح��ی ک��رده که 
یکی از نکات آن، تفکیك نشدن بخش 

تجارت از صنعت ومعدن است.
 وی گف��ت: بی توجه��ی به انس��جام 
در صنعت، مع��دن و تجارت، چالش ها 
و مش��کالتی را به دنب��ال دارد و حفظ 

یکپارچگی دفاع آن ضروری است.
 »وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در دول��ت دوازده��م به ی��ك راهبرد 
مش��خص نیازمند اس��ت تا مطابق آن 
حرک��ت رو به جلو داش��ته باش��د که 
این امر با خصوصیت وزیر پیش��نهادی 
تطبی��ق دارد.« بهرام��ن تصریح کرد: 
ش��ریعتمداری در دوران هش��ت ساله 
وزارت بازرگان��ی به برنام��ه راهبردی 
اعتقاد داش��ت و این خصوصیت را در 
این دوره وزارت نیز دنبال خواهد کرد. 

بخش معدن و صنایع معدنی در مسیر 
رشد اقتصادی

رئی��س خانه مع��دن ایران معتقد اس��ت 
براس��اس برنام��ه شش��م توس��عه کش��ور 
٨درص��دی  س��االنه  رش��د  پیش بین��ی 
هدف گذاری شده اس��ت و در مسیر تحقق 
ای��ن مهم، بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی 
می تواند نقش آفرینی موثری داش��ته باشد. 
وی اف��زود: انتظ��ار می رود با فراهم س��ازی 
زیرساخت ها که دولت ها در پیاده سازی آن 
نقش اصلی دارند، امکان دستیابی به اهداف 

بخش معدن فراهم آید. 
واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد 

بر پایه نگرش راهبردی دولت
بهرام��ن گفت: پارس��ال معدن س��رب و 
روی مهدی آب��اد )یزد( به یك کنسرس��یوم 
از بنگاه ه��ای اقتصادی داخلی واگذار ش��د 
که این امر، حاص��ل نگرش راهبردی دولت 

یازدهم ب��ود. اکن��ون نیز باید ب��رای تداوم 
این گونه برنامه ه��ا در دولت دوازدهم تالش 
شود. وی اضافه کرد: بخش معدن با توسعه 
فعالیت اکتشافی می تواند بسیاری از نیازهای 
کشور را پاس��خ دهد و از مرحله اکتشاف تا 

فرآوری اشتغال وسیعی را به همراه آورد. 
بسترسازی دولت دوازدهم در بخش 

معدن، انتظار بخش خصوصی
رئی��س خانه مع��دن ایران گف��ت: دولت 
دوازدهم باید برای جلب و جذب سرمایه های 
بخش خصوصی و خارجی بسترسازی کند 
و ای��ن انتظار بحق فعاالن غیر دولتی در این 
عرصه اس��ت. به گفته وی، اکنون با تحقق 
اه��داف برنامه شش��م در چارچوب فعالیت 
دولت دوازدهم، می توان انتظار داشت مسیر 
تحقق هدف چشم انداز )١٤0٤( فراهم شود 
اما بدون تالش و برنامه ریزی این امر تحقق 

پیدا نمی کند. 

رئیس خانه معدن ایران: 

وزیر پیشنهادی صنعت به جذب سرمایه خارجی اولویت دهد

تحرک بخش  خصوصی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی دو برنامه وزیر تازه نفس

وزیری برای صنعت یا تجارت؟ 
حمل و نقل ریلی

خصوصی سازی

ترانزیت کاال در شبکه ریلی کشور 
55 درصد افزایش یافت

فرصت امروز: معاون بهره برداری و س��یر و حرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران از رشد ٥٥ درصدی 
ترانزیت کاال در ش��بکه ریلی کشور از ابتدای امسال 
تا ١٧ مردادماه جاری در مقایسه با زمان مشابه سال 
قبل خبر داد. »ابراهی��م محمدی« افزود: پیش بینی 
می کنیم امس��ال ترانزیت کاال توس��ط ش��بکه ریلی 
کش��ور به حدود ٣ میلیون تن افزایش یابد و در افق 
١٤0٤ ای��ن میزان به بیش از ٥ میلیون تن برس��د. 
وی با اش��اره به مزیت های حمل کاال با ش��بکه ریلی 
کشور اظهار داشت: س��ال گذشته ٢٧.٥ میلیارد تن 
کیلومتر بار توسط ریل جابه جا شد که به ازای هر تن 
٨00 ریال به نفع اقتصاد ملی بود. این مقام مس��ئول 
در راه آه��ن جمهوری اس��المی ایران اظهار داش��ت: 
پیش بینی می کنیم امس��ال ٤٣ میلیارد تن کیلومتر 
بار توسط ش��بکه ریلی جابه جا شود که این موضوع 
در کاهش آالینده ها و مصرف س��وخت تاثیر بس��یار 

زیادی دارد. 
همچنی��ن حس��ین آش��وری، عض��و هیات مدیره 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به اهمیت 
ترانزیت کاال توسط شبکه ریلی در اقتصاد ملی گفت: 
هدف گذاری ما برای امسال در حوزه ترانزیت ارتقای 
١٥0 درصدی آن نس��بت به سال گذشته است. وی 
افزود: آمارها نش��ان می دهد از ابتدای امسال تاکنون 
ترانزیت کاال ٥٥ درصد در ش��بکه ریلی کش��ور رشد 
داش��ته و دستیابی به هدف تعیین ش��ده امکان پذیر 
اس��ت. وی ادامه داد: برای رش��د ترانزیت در شبکه 
ریل��ی کش��ور، کارگ��روه حمل و نق��ل بین المللی در 
راه آهن تش��کیل شده تا با اس��تفاده از ظرفیت های 
موجود در نقاط مرزی کش��ور بتوانی��م ترانزیت کاال 
را از طری��ق نق��اط مرزی ب��ه کریدوره��ای منطقه 
به خصوص به کشورهای آسیای میانه و ترکیه تا اروپا 
افزایش دهیم. آش��وری همچنین از آمادگی راه آهن 
ایران ب��رای افزایش صادرات کاالهای تولیدکنندگان 
داخل��ی به کش��ورهای منطقه خب��ر داد و گفت: از 
ابتدای امس��ال تاکنون صادرات کاال توس��ط شبکه 
ریلی ١١درصد رش��د داش��ته و ما آمادگ��ی داریم با 
اعم��ال تخفیف های مناس��ب، کاالی صادرکنندگان 

ایرانی را به بازارهای هدف برسانیم. 

سازمان خصوصی سازی: 
 واگذاری ها در دولت یازدهم

واقعی شد
فرص�ت ام�روز: س��ازمان خصوصی س��ازی با رد 
دی��دگاه برخ��ی منتق��دان درب��اره ش��یوه واگذاری 
ش��رکت ها در دولت یازدهم تاکید کرد: در این دولت 
واگذاری ه��ا به بخش خصوصی واقعی رش��د یافت و 
خصوصی س��ازی ش��تاب گرفت. به گزارش »فرصت 
ام��روز« ، در اطالعیه این س��ازمان آمده اس��ت: لغو 
واگذاری سهام و اموال دولت به روش رد دیون یکی 
از عملکرده��ای قابل توجه و زری��ن دولت یازدهم و 
یک��ی از تفاوت های فاحش واگذاری در چهار س��ال 
گذش��ته نس��بت به دولت های نهم و دهم اس��ت که 
به افزایش حضور بخ��ش خصوصی در واگذاری های 
دول��ت و نیز افزایش بهره وری و کارایی در بنگاه های 
واگذار ش��ده منجر ش��د. همچنین در دولت یازدهم 
ع��الوه بر لغ��و مصوبه های دولت قبل��ی در خصوص 
واگذاری سهام و اموال دولت به روش رد دیون، هیچ 
مصوب��ه ای در خصوص انجام این گونه واگذاری ها در 
دولت یازدهم به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر 
براس��اس آمار، تا پیش از دول��ت یازدهم در مجموع 
ح��دود ١00 هزار میلیارد تومان طی دوره ١٢س��اله 
قبل از ش��روع ب��ه کار دولت تدبیر و امی��د واگذاری 
انجام ش��ده که این رقم در چهار سال دولت یازدهم 
٤٢ ه��زار میلیارد تومان را ش��امل می ش��ود که این 
موضوع نش��ان دهنده و تایید کننده این اس��ت که در 
دول��ت یازدهم بیش از ٣0درصد واگذاری های تاریخ 
خصوصی س��ازی ص��ورت گرفته اس��ت. همچنین تا 
پیش از دولت یازده��م تنها ١٨درصد واگذاری ها به 
بخ��ش خصوصی واقعی ب��وده در حالی که در دولت 
یازده��م ٦٦درص��د واگذاری ها ب��ه بخش خصوصی 
واقعی انجام شده است و این موضوع نیز تایید کننده 
این مطلب اس��ت که دول��ت تدبیر و امید در افزایش 
سهم بخش خصوصی در واگذاری ها، کارنامه موفقی 
را از خود به جای گذاش��ته اس��ت و بدون شك این 
روند با قدرت و ش��تاب بیش��تری در دولت دوازدهم 
نیز ادامه خواهد داش��ت. تا پیش از دولت یازدهم در 
مجموع ٧٣ درص��د از اهداف بودجه ای تحقق یافته، 
در حالی که در چهار س��ال دولت یازدهم در مجموع 
٨٦درص��د اهداف بودج��ه ای تحقق پی��دا کرده که 
نش��ان دهنده انضباط مالی و عملکرد مثبت سازمان 
خصوصی س��ازی در تحقق اهداف بودجه ای اس��ت. 
افزون بر این در ١٢ س��ال قبل از دولت یازدهم تنها 
9٢ بنگاه به صورت رقابتی و کنترلی واگذار ش��ده که 
معادل ٣٦ درصد کل واگذاری های رقابتی و کنترلی 
اس��ت در حالی که در چهار ساله گذشته تعداد ١٦٥ 
بن��گاه به صورت رقابت��ی و کنترلی واگذار ش��ده که 
معادل ٦٤ درصد کل واگذاری های رقابتی و کنترلی 
بوده که از این حیث نیز در مقایسه با دولت های قبل 
ح��دود دوبرابر کل واگذاری های رقابتی و کنترلی در 

دولت یازدهم انجام گرفته است.  

یادداشت

وزیر صنعت باید »تولید« و »بازار« 
را با هم ببیند

تالش برای خروج از رکود مهم ترین برنامه ای است 
ک��ه باید توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
دوره چهارس��اله پیش رو مدنظر قرار گیرد. با توجه به 
اینک��ه در دوران رک��ود قرار داری��م و مفهوم وضعیت 
فعلی این اس��ت ک��ه انبارها پر از کاال ب��وده و قدرت 
خرید مردم پایین آمده اس��ت، بنابراین بهترین گزینه 
برای تصدی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با توجه 
به سابقه قابل اش��اره در حوزه بازرگانی شریعتمداری 
اس��ت. کشور باید به شرایطی برس��د که نقطه تعادل 
حاکم شود. نباید صرفا یك مدیر تولیدگرا یا یك مدیر 
بازارگرا در وزارت صنعت مش��غول به فعالیت باشد و 
توج��ه به بخش تولید و بازار بای��د توامان مدنظر قرار 
گیرد. باید سیاستی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکم ش��ود که به تولید کننده کمك کند تا محصول 
خ��ود را در بازار داخلی و خارجی به فروش برس��اند، 
بنابراین شاید سابقه شریعتمداری نسبت به نعمت زاده 
در بخش صنعت کمتر باش��د، ام��ا در بخش بازرگانی 
سابقه طوالنی مدتی دارد. یکی از بزرگ ترین مشکالت 
موج��ود در دول��ت یازده��م عدم هماهنگ��ی در تیم 
اقتصادی بود که همین موضوع باعث ش��د مش��کالت 
عدیده ای در صنعت کش��ور به وجود آید. عالوه بر این 
تعطیلی بنگاه ها و رکود از دیگر مسائلی بود که صنعت 
کش��ور با آن مواجه شد. در این بین اما توجه به طرح 
رونق تولید و نیز جلوگیری از واردات بی رویه اقدامات 
مثبتی بودند که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مدنظر قرار گرفتند و امیدواریم خط مش��ی مورد نظر 
در چهار س��اله گذشته توسط وزارت شریعتمداری در 
دوره آتی ادامه یابد. تالش برای خروج از رکود، تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، جلوگیری 
از صدور مجوزه��ای قارچ  گونه در بخش صنعت و نیز 
توجه ویژه به خصوصی  سازی از مهم ترین برنامه هایی 
است که باید توسط وزارت صنعت و سایر دستگاه های 
اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.       منبع: ایسنا

افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم 

در بازار مس��کن خریداران ح��رف اول را می زنند و ما 
توانس��ته ایم طی چهارس��ال گذش��ته قیمت مسکن را 
کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم. سیاس��ت دولت حرکت 
از رونق س��فته بازانه به سمت رونق مصرف واقعی است و 
ما توانس��ته ایم در این بخ��ش حرکت خوبی انجام دهیم. 
امروزه کس��ی ب��رای دریافت س��ودهای غیر متعارف وارد 
بازار مس��کن نمی شود و این خود تحول بزرگی در بخش 
مسکن به شمار می رود.  در چهار دهه گذشته همواره در 
بازار مسکن سودهای غیرمتعارف وجود داشته که این امر 
باعث می شد سرمایه گذاران با دیدسودآوری وارد این بازار 
ش��وند. در حال حاضر در بازار مس��کن خریدار حرف اول 
را می زند و ما توانس��ته ایم طی چهارسال گذشته قیمت 
مسکن را کمتر از نرخ تورم رشد دهیم و خریداران برنده 
اصلی این بازار هس��تند. در عین حال بیش از 9٥ درصد 

از بازار ساخت مسکن در دست بخش خصوصی است. 
باشگاه خبرنگاران جوان

وضعیت دخل و خرج دولت در بهار 
امسال

آمارهای بانك مرکزی از وضعیت دخل و خرج دولت 
در بهار امسال گویای درآمد ١٨٨.9 هزار میلیارد ریالی 
فروش نفت و فرآورده های نفتی اس��ت. در س��ه ماهه 
نخست امسال، دولت ١٨١.9 هزار میلیارد ریال از محل 
مالیات و ٥٤.٥ هزار میلیارد ریال از محل سایر درآمدها 
ب��رای پوش��ش هزینه هایی جاری خود درآمد کس��ب 
کرده اس��ت. همچنین در این مدت درآمدهای ناش��ی 
از واگذاری دارایی های س��رمایه ای به عدد ١٨9.٧ هزار 
میلیارد ریال رسیده که سهم فروش نفت و فرآورده های 
نفت��ی از این رق��م ١٨٨.9 هزار میلیارد ریال اس��ت و 
بقی��ه از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل 
شده اس��ت. در بهار امسال مجموع واگذاری های مالی 
دولت یعنی فروش اوراق مش��ارکت و اسناد خزانه که 
س��ومین محل درآمد بودجه کشور محسوب می شود، 
١٨٤.٤ ه��زار میلیارد ریال بوده اس��ت. بر این اس��اس 
در س��ه ماهه نخست امس��ال دولت در مجموع ٥.٦١0 
ه��زار میلیارد ریال درآمد کس��ب کرده اس��ت. نگاهی 
به مخ��ارج دولت در ای��ن مدت نیز گویای آن اس��ت 
که س��هم پرداخت های هزینه ای ٥٤٨.٨ هزار میلیارد 
ری��ال، پرداخت های عمرانی دول��ت ٨.٢ هزار میلیارد 
ریال و تمل��ك دارایی های مالی 9.٧ هزار میلیارد ریال 
بوده است. در مجموع سهم بیشتر پرداخت های دولت 
در بهار امس��ال مربوط به پرداخت های هزینه ای یعنی 
مواردی چون حقوق و دستمزد کارکنان، واریز یارانه ها 
و هزینه های بهداش��تی، آموزشی و دفاعی کشور بوده 
که ٤٣.١ درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی و سایر 

درآمدها پوشش داده شده است. 

ابوالفضل روغنی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

حامد مظاهریان 
معاون وزیر راه و شهرسازی

نگاه



بانک مرکزی روز گذشته در اطالعیه ای 
نس��بت به فعالیت موسس��ه »حافظ« در 
ش��هرهای س��اری و تبریز هش��دار داد و 
فعالی��ت آن را غیرقانون��ی خواند. این در 
حالی اس��ت که رئی��س کل بانک مرکزی 
هفت��ه پیش از پایان فعالی��ت غیرمجازها 
در اقتصاد ایران و کوبیدن آخرین میخ بر 
تابوت موسسات غیرمجاز خبر داده بود. با 
این همه، تازه ترین اطالعیه بانک مرکزی 
درباره موسس��ه »حافظ« نش��ان می دهد 
که داستان موسسات غیرمجاز در اقتصاد 

ایران هنوز سر دراز دارد. 
اما هشدار بانک مرکزی درباره موسسه 
»حافظ« مسبوق به سابقه است و بیشتر از 
دو ماه پیش در خردادماه نیز بانک مرکزی 
طی اطالعی��ه ای اعالم کرد که موسس��ه 
»حافظ« هیچ مجوزی نداش��ته و به مردم 
هشدار داد تا در آن سپرده گذاری نکنند، 
در غیر  ای��ن صورت بان��ک مرکزی هیچ 
تعهدی نسبت به سپرده های آنها نخواهد 
داشت. بانک مرکزی همچنین اعالم کرد 
که دس��تور پلمب ش��عب  »حافظ« را به 
مراج��ع قضایی و نی��روی انتظامی صادر 
کرده اس��ت، اما با فعالیت این موسسه در 
دو ش��هر س��اری و تبریز و اطالعیه اخیر 
بانک مرکزی در این باره به نظر می رس��د 
که این موسسه هنوز فعال است و در حال 

سپرده پذیری است. 
اما فعالیت موسسه »حافظ« این پرسش 
را مطرح می کند که چرا با وجود دس��تور 
نه��اد سیاس��تگذار پولی مبن��ی بر پلمپ 
موسس��ه »حافظ«، این موسسه همچنان 
در ح��ال فعالیت اس��ت و دیگر اینکه چرا 
ش��هروندان از اتفاقات��ی که درب��اره دیگر 
موسس��ات غیرمجاز از جمل��ه »میزان«، 
»ثامن« و »کاس��پین« اتفاق افتاده درس 
نمی گیرند و به هوای س��ود باال همچنان 
در این موسسات سپرده گذاری می کنند؟ 
ب��ه نظر می رس��د ک��ه یک��ی از دالیل 
ادام��ه این رفتار از س��وی ش��هروندان و 
س��پرده گذاران، فارغ از دریافت سود باال، 
امنیت ضمنی اس��ت که از سوی نهادهای 
اجتماعی در این باره وجود دارد و مانع از 

برچیده شدن یا کنترل موسسه های مالی 
و اعتباری بدون مجوز ش��ده است. تجربه 
ثابت کرده است که هر بار یکی از موسسات 
مال��ی و اعتب��اری فاقد مجوز به مش��کل 
برمی خ��ورد، س��پرده گذاران مس��ئولیت 
سرمایه گذاری ش��ان را نمی پذیرن��د و به 
جای اینکه خود را س��رزنش کنند یا علیه 
مدیران موسسه اقدام قانونی کنند، دست 
به جوس��ازی و تجم��ع عمومی می زنند و 
همانطور که مورد موسس��ه »کاس��پین« 
نش��ان می دهد در نهایت نیز با اختصاص 
خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به 

خواسته شان می رسند. 
همچنین ضعف در نظام اعطای مجوز از 
جمله دالیل دیگر این مهم است؛ در حالی 
 که در همه جای دنیا تنها نهاد سیاستگذار 
پولی اس��ت که مجوز فعالی��ت بانک ها و 
س��ایر موسسات مالی را صادر می کند، اما 
در ای��ران نهادهای دیگری در س��ال های 
قبل در نظام اعطای مجوز دخیل بوده اند؛ 
از جمل��ه نیروی انتظامی در اعطای مجوز 
صندوق های قرض الحسنه یا وزارت تعاون 
در ص��دور مجوز تعاونی های اعتبار. جالب 
اینجاس��ت که با اینکه قانون تنظیم بازار 
غیرمتش��کل پولی مشتمل بر 5 ماده و 6 
تبصره در سال 1383 به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی رس��ید و در ماده 1 آن، 
اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص 
حقیقی یا حقوق��ی تحت هر عنوان بدون 
دریافت مج��وز از بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران ممنوع اعالم ش��ده، اما در 
تبصره 1 این قانون آمده است که بانک ها 
و صندوق های��ی که قبال به موجب قوانین 
خاص تاسیس شده اند براساس مفاد همان 

قوانین ادامه فعالیت خواهند داد. 
به ه��ر ح��ال، ای��ن مس��ئله در نظام 
بانکداری بین المللی بی نظیر و بی س��ابقه 
ب��وده و باوج��ود تصویب قان��ون تنظیم 
در مجل��س  پول��ی  غیرمتش��کل  ب��ازار 
ش��ورای اسالمی در سال 83، چند سالی 
سپری شد تا بانک مرکزی به ساماندهی 
موسس��ات مالی و اعتب��اری فاقد مجوز 
ورود کن��د؛ در واقع، بان��ک مرکزی باید 
پاس��خگوی تاخی��ر خود در س��اماندهی 
موسس��ات مالی و اعتب��اری فاقد مجوز 
متعاقب قانون مصوب سال 1383 باشد، 

چرا که هر کدام از این موسس��ات مالی و 
اعتباری در همه سال های گذشته به طور 
بالق��وه عامل و بس��تری برای آش��فتگی 
ش��بکه بانکی و فضای اقتصادی کش��ور 
بوده ان��د و اق��دام به موقع بان��ک مرکزی 
می توانس��ت از بروز مس��ائلی نظیر آنچه 
درب��اره موسس��ه  »می��زان«، »ثامن« و 
»کاس��پین« اتفاق افتاده تا اندازه زیادی 

جلوگیری کند. 
ب��ا این هم��ه، از آنجا ک��ه تعاونی های 
اعتب��ار و صندوق های قرض الحس��نه بر 
مبنای قانون ش��کل گرفته و این قوانین 
هنوز برقرار هس��تند، به نظر می رسد که 
تنها راه برای پایان دادن به داس��تان این 
موسس��ات، اصالح قانون باش��د. نگاهی 
ساختاری به بازار غیرمتشکل پولی نشان 
می دهد ک��ه نمی توان با قطعیت از پایان 
غیرمجازها در اقتصاد ایران صحبت کرد 
و ب��ه گواه کارشناس��ان بانک��ی، چنانچه 
بانک مرکزی می خواه��د معضل فعالیت 
موسس��ات غیرمجاز را به صورت ریشه ای 

درم��ان کند باید با اص��الح قانون، زمینه 
ش��کل گیری این موسسات را زیر نظارت 
خ��ود درآورد، وگرن��ه در اقتص��اد بیمار 
ایران، هن��وز امکان فعالی��ت دوباره این 
موسسات در حوزه جذب سپرده و اعطای 
تس��هیالت وجود دارد، کما اینکه فعالیت 
موسس��ه »حافظ« به رغم هش��دار بانک 
مرک��زی و دس��تور پلمب آن ب��ه مراجع 
قضایی نش��ان می دهد ک��ه ظهور و بروز 
دوباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 

هنوز در اقتصاد ایران محتمل است. 
حض��ور  ک��ه  آنجای��ی  از  همچنی��ن 
موسسات غیرمجاز در بازار سپرده پذیری 
هم��واره یک��ی از دالیل رعایت نش��دن 
نرخ س��ود مصوب عنوان ش��ده است، با 
س��اماندهی این موسسات می توان زمینه 
کاهش نرخ سود در شبکه بانکی را فراهم 
آورد و به جای کاهش دستوری نرخ سود 
بانکی، تنظیم نرخ س��ود را به س��ازوکار 

بازار سپرد. 

بانک مرکزی نسبت به فعالیت موسسه »حافظ« دوباره هشدار داد

ظهور و سقوط موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران  ردپای موسسات غیرمجاز
در بدهکاری بانک ها

در حال��ی تازه ترین تغییرات در صورت مالی بانک ها 
از نوس��ان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد 
که برخی مس��ئوالن بانکی ریشه این تغییر را ناشی از 

جریان های اخیر موسسات غیرمجاز نیز می دانند. 
به گزارش ایسنا، بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی 
س��ال های اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده 
و در آخرین ترازنامه ای که از وضعیت سیس��تم بانکی 
منتشر ش��د، مجموع این بدهی به بیش از 1۰۰ هزار 
میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته بود که 
این رقم 13.۲درصد نس��بت به خردادماه سال گذشته 

و همچنین 1.۷درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد. 
بررسی جزییات بدهی بانک ها به بانک مرکزی از این 
حکایت دارد که بده��ی بانک های تجاری به 85 هزار 
میلیارد تومان رس��ید که در مقایسه با رقم 1۲۰ هزار 
میلیاردی اسفندماه تا ۲۹درصد کاهش دارد. از سوی 
دیگر بدهی بانک های تخصصی 5۰ هزار میلیارد تومان 
اعالم شده که نسبت به ۴۹ هزار میلیارد اسفندماه رشد 
۲.5درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته 

تا 1۰درصد کاهش یافته است. 
ام��ا بدهی حاشیه س��از ماه های اخیر ب��ه بانک های 
خصوصی مربوط می شود که در حال حاضر حدود ۴۲ 
هزار میلیارد تومان اس��ت؛ این رقم البته در خردادماه 
سال گذشته نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان بوده که 
این رقم با رش��د حدود ۲1۰درصد تا خردادماه امسال 
پیش رفته است، با این حال بدهی خصوصی ها نسبت 
به 38 هزار میلیارد اس��فندماه حدود 1۰.3درصد طی 
این سه ماه افزایش داشته است.  در حالی حجم بدهی 
بانک های تجاری ب��ه بانک مرکزی و به عبارتی اضافه 
برداش��ت آنها کاسته ش��ده و در عین حال روند رشد 
بدهی خصوصی ها نیز کند شده است که با وجود اینکه 
دالیل متفاوتی می تواند برای این موضوع وجود داشته 
باش��د، اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول 
و حواشی ناش��ی از فعالیت موسسات اعتباری به ویژه 
غیرمجازها را در جریان تغییر پول در بانک ها و اثرگذاری 
آن در برداش��ت از بانک مرکزی بی تاثیر نمی دانند.  در 
این رابطه جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی 
توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونی های 
زیرمجموعه موسسه کاس��پین به وجود آمد یا برخی 
موسس��ات غیرمج��از دیگ��ر در فضایی متش��نج قرار 
گرفته اند، در مجموع باعث حس بی اعتمادی مردم به 
موسس��ات یا بانک های کوچک تر شده و در این حالت 
وجود ش��ایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانک ها و 
موسسات نیز این بی اعتمادی و نگرانی را تشدید کرد. 

وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: 
در فضایی که ایجاد شده بود، به هر حال نگرانی مردم 
برای امنیت سپرده های آنها موجب شد که بخش قابل 
توجهی از وجوه خود را از موسس��ات اعتباری و حتی 
بانک های خصوصی کوچک تر که درگیر حاشیه بودند، 
خارج کرده و به سمت بانک هایی که از نگاه آنها معتبر 
بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش 
نقدینگی برخی بانک ها و در نهایت برداشت بیشتر از 

بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی الزم بود. 
آنطور که جمشیدی عنوان می کند به هر حال با گذر 
زمان و اعالم هایی که بانک مرکزی و مقامات مس��ئول 
در رابطه با ایجاد اطمینان نس��بت به ش��بکه بانکی و 
عدم ورشکس��تگی بانک ها داش��تند، به تدریج فضای 
مطمئن تری برای سپرده گذاران ایجاد شده و اکنون بار 
دیگر منابع در حال توزیع ش��دن در تمامی بانک ها و 
برگشت مردم به سمت بانک های مجازی است که قبال 
نیز در آن س��پرده داش��تند، چراکه به هر حال آنها به 
همان بانک ها با توجه به ش��رایط کاری و فعالیت خود 
عادت داشته و ترجیح می دهند با حس اطمینانی که 
برای ش��ان ایجاد شده، مسائل پولی و بانکی خود را در 
آنها پیگیری کنند. بر این اساس می توان انتظار داشت 
که با برگشت نقدینگی برداشت ها از بانک مرکزی و به 

عبارتی بدهی بانک ها نیز تا حدی ترمیم شود. 
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دریچه

بازدید مسئوالن وزارتخانه صنعت و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از شرکت 

چاپ و نشر بانک ملی ایران
تنی چند از مس��ئوالن وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و 
تجارت و فرهنگ و ارش��اد اسالمی و جمعی از نمایندگان 
تش��کل های صنعت چاپ از بخش های مختلف ش��رکت 
چاپ و نشر بانک ملی ایران بازدید کردند.  به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، مسئوالن مذکور ضمن آشنایی با 
فعالیت های مختلف شرکت چاپ و نشر بانک، از اقدامات و 
دستاوردهای این شرکت تقدیر کردند.  مدیرعامل شرکت 
چاپ و نشر این بانک در جریان بازدید امین عارف نیا، مشاور و 
مدیر کل دفتر وزارتی و خسرو طالب زاده مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، پروین نباتی مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی 
و س��لولزی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و نمایندگان 
تش��کل های صنعت چاپ از این ش��رکت گفت: ش��رکت 
چاپ و نشر بانک ملی ایران با استفاده از نیروی متخصص 
و دستگاه های پیشرفته ای که در اختیار دارد توانسته است 

محصوالتی با سطح ایمنی باال را به تولید برساند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.8۲1دالر آمریکا

۴.565یورو اروپا

۴.۹۹3پوند انگلیس

1.۰51درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

511.۷۰۰مثقال طال

118.13۴هر گرم طالی 18 عیار

1.18۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲16.۷۰۰سکه طرح جدید

633.۰۰۰نیم سکه

3۷3.۰۰۰ربع سکه

۲51.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

آگهي فراخوان ارزیابي شركت هاي پیمانكاري  شماره 96-170 

ش�رکت ساخت و توس�عه زیر بناهاي حمل و نقل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایي پیمانکاران داراي صالحیت جهت 
برگزاري مناقصه عملیات اجرایي پروژه با مشخصات ذیل اقدام نماید :  

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور به نشانی: تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید 
دستگردي – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش.

2- شرح پروژه: عملیات اجرایي احداث ساختمان هاي اصلي، جنبي و محوطه سازي ایستگاه هاي راه آهن کهریز، باباکمال، زاگرس 
و بیستون واقع در محور غرب کشور.

 3-محل دریافت اسناد: مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران به نشاني : تهران – بلوار کریمخان زند – خیابان حافظ 
– پالك 533 تلفن هاي تماس: 51- 88۹۲3۴۴8 مراجعه حداکثر تا تاریخ 13۹6/۰6/۰1.

4- محل تحویل پاکات اداره کل امور پیمان ها و رس�یدگي فني: ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي حمل و نقل کشور و 
آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده روز شنبه مورخ 13۹6/۰6/11 مي باشد. 

5- برآورد بر اساس فهارس بهاي پایه سال 13۹6 مبلغ  5۹۴/۴۲۲/۷۹۴/561 ریال مي باشد.

6- ارس��ال اس��ناد و مدارك تکمیل شده هیچ گونه تعهدي در زمینه دعوت شرکت هاي پیمانکاري به مناقصه براي شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور ایجاد نمي کند . 

ضمنا آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  قابل دسترسي است. 

 قابل توجه سرمایه گذاران محترم
 صندوق سرمایه گذاری مشترک

اندیشمندان پارس نگر خبره
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1396/04/28 

مفاد بند 9-3 امیدنامه مبنی بر نحوه شناسایی هزینه قابل 
پرداخت نرم افزار، تغییر یافت.

 برای آگاهی از جزئیات به وب سایت

 www.andishmandanfund.com  
مراجعه فرمایید. 88936651

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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روز دوشنبه شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران پس از فراز و فرودهایی در 
نهایت دو واحد نس��بت به روز گذش��ته 
اف��ت کرد و ب��ه رقم ۸۱ ه��زار و ۶۵۹ 
واحدی رس��ید. آیفکس نیز با افت ۲.۱ 
واح��دی همراه ش��د و به رق��م ۹۱۸.۷ 

واحدی رسید.
 ارزش معام��ات فراب��ورس ایران نیز 
ب��ه بیش از ۷۶ میلیارد تومان رس��ید و 
حج��م معامات به ع��دد ۳۸۶ میلیون 
س��هم و اوراق مالی بالغ ش��د. در عین 
حال روز دوشنبه قیمت اکثر سهم های 
خودروی��ی، فل��زات اساس��ی و قندی با 
نوس��ان های کمتر از یک درصد مواجه 

بود. 
در معامات روز دوشنبه نماد گسترش 
نفت و گاز پارسیان و کشتیرانی ایران به 
ترتیب با ۷۱ و ۳۸ واحد تأثیر بیشترین 
نق��ش افزاین��ده را روی دماس��نج بازار 

سهام داشتند.
 در ط��رف مقابل خدمات انفورماتیک 
و معدن��ی و صنعتی گل گهر با ۳۹ و ۲۸ 
واح��د نقش کاهنده بیش��ترین تأثیر را 
در روند کاهش��ی دماسنج بازار بر عهده 

گرفتند. 

حمایت حقوقی ها از کاهش قیمت ها 
کاست

روز دوش��نبه بورس ته��ران در حالی 
معامات��ی کم حجم و توأم ب��ا معامات 
درون گروه��ی و بلوکی از س��وی برخی 
حقوقی ه��ا را ش��اهد ب��ود ک��ه حمایت 
نه چن��دان پرحج��م س��هام در برخ��ی 
و شرکت های سرمایه گذاری  هلدینگ ها 
از س��وی س��هامداران حقوقی باعث شد 
نماگرهای ب��ورس با افت کمتری مواجه 
ش��وند. در این بین، تحرک معامله گران 
اغلب حقیقی به ویژه در بازار دوم بورس 
برای جم��ع آوری س��هام در حالی پایان 
موعد اصاح قیمت سهام را نوید می داد 
که روز چهارش��نبه آخرین موعد تسویه 
معامات اعتباری شرکت های کارگزاری 
در م��اه جاری خواهد ب��ود. پیش از این 
و درحالی ک��ه متعاق��ب رش��د و افزایش 
قیمت کامودیتی ه��ا در بازارهای جهانی 
و داخلی به نظر می رس��ید بورس تهران 
فرآیند اص��اح خود را به پای��ان برده و 
آم��اده خیز مج��دد برای فت��ح قله های 
۸۲ تا ۹0 ه��زار واحدی اس��ت، اما این 
امید فعاالن بازار س��هام محقق نش��د و 
با عقب نش��ینی شاخص کل از مهم ترین 

نقط��ه مقاومت خود در س��طح ۸۱ هزار 
و ۷00 واحدی، ش��اهد کاهش قیمت ها 
در بازار سهام هستیم. از دیگر سو، اخبار 
و س��یگنال هایی ه��م که به بازار س��هام 
می رسد چندان مثبت نیست و مناقشات 
بین الملل��ی از جمل��ه احتم��ال برخورد 
نظامی کره ش��مالی و آمریکا و سیاست 
زیر پا گذاش��تن یک جانبه برجام توسط 
ترامپ می توانند مانع از حرکت صعودی 
بازار س��هام ش��وند. در مجم��وع بورس 
تهران روزهای حساس و سرنوشت سازی 
گمانه زنی ه��ای  و  می کن��د  س��پری  را 
مختل��ف بر س��ر انتخ��اب وزرای آینده 
در کن��ار دورنمای بازار س��هام در دولت 
دوازدهم باعث شده این بازار همچنان با 

گام های محتاطانه حرکت کند. 

با گروه های بازار سهام
در سومین روز معامات این هفته در 
گروه فلزات اساسی بیش از ۸۲ میلیون 
سهم به ارزش حدود ۲0میلیارد تومان 
در ۵۴۲۱ نوبت دادوس��تد شد. در این 
گ��روه نمادهایی همچون مس ش��هید 
باهن��ر، نب��رد آلومینیوم با رش��د بیش 
از ۴ واح��دی هم��راه بودن��د و مابقی 

نماده��ا کمتر از یک درصد نوس��ان به 
سمت باال یا به س��مت پایین داشتند. 
در گروه خودرو نیز ۴۹ میلیون س��هم 
به ارزش بی��ش از ۷ میلیارد تومان در 
۵00۱ نوب��ت معامله مورد دادوس��تد 
قرار گرف��ت. در این گروه س��هام های 
پرمعامله همچ��ون ایران خودرو، پارس 
خودرو، زامی��اد و ایران خودرو دیزل با 
نوس��ان هایی رو به پایین همراه بودند، 
در عین ح��ال قیمت س��هام آهنگری 
تراکتورس��ازی ای��ران ح��دود ۵درصد 
رش��د کرد ام��ا مابقی س��هم ها اکثرا با 
نوس��ان هایی رو ب��ه پایی��ن و کمتر از 
یک درصد همراه ش��دند. حجم معامله 
قندی ها ب��ه رقم ۳میلیون و ۶۲۴ هزار 
سهم رسید و ارزش معامله آنها حدودا 
ی��ک میلی��ارد و ۶00 میلی��ون تومان 
ش��د. در این گروه به جز معدود نمادها 
مابق��ی کمتر از یک درص��د در قیمت 
پایانی افزایش یا کاهش داشتند. ارزش 
معامات ب��ورس تهران ب��ه رقم ۱۱۵ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دست به دس��ت شدن ۴۶۸ میلیون 
س��هم و اوراق مالی قاب��ل معامله طی 

۳۸هزار و ۹۳۸ نوبت دادوستد بود.

فضای احتیاط بر بازار سهام حاکم شده است

روزهای سرنوشت ساز بورس تهران

فدراس��یون جهان��ی بورس ه��ا، اخیرا 
گزارش��ی را با موضوع افزایش مشارکت 
س��رمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو 
منتش��ر کرده اس��ت. در این گزارش که 
کار مشترک گروه کاری بازارهای پیشرو 
در فدراسیون اس��ت، داده های حاصل از 
  WFE ۱۴ ب��ورس دارای عضویت اصلی
استخراج شده و مورد مطالعه قرار گرفته 

است.
از  ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه   
ب��ورس ته��ران، در مطالعه انجام ش��ده 
ادبی��ات دانش��گاهی مرتبط ب��ا میزان و 
نح��وه مش��ارکت س��رمایه گذاران خرد 
در بازار ه��ای پیش��رو به هم��راه تحلیل 

داده های ۱۴ بورس بررس��ی شده است. 
ای��ن ب���ورس ها ش��امل ام��ان )اردن( 
کلمبیا، مالزی، کلمبو )سریانکا(، دوبی 
)ام��ارات متح��ده عرب��ی(، ان��دون��زی، 
)روس��یه(،  مس�������کو   قزاقس��تان، 
مس���ق���ط )عمان(، فیلیپین، موریس، 
تایپ��ه، مصر و تایلند هس��تند. همچنین 
عواملی نظیر هزین��ه معامات، نرخ های 
مالیاتی و برنامه های ارتقای س��واد مالی 
و چگونگ��ی تأثی��ر آنه��ا بر گس�����تره 
بازار )تعداد افراد حقیقی س��رمایه گذار( 
و ع���مق ب����ازار )س��طح معامات از 
حیث دفعات و ارزش( مورد مطالعه قرار 
گرفته و چندی��ن مصاحبه برای مطالعه 

موردی و ب���س���ط تحلیل های آماری 
انجام شده است. از جمله یافته های اصلی 
گزارش می توان به این موارد اشاره کرد: 
افزایش نرخ بهره تأثیری منفی بر گستره 
و عمق بازار در میان سرمایه گذاران خرد 
خواه��د داش��ت. در مح���یط��ی با نرخ 
بهره باال، افزای���ش بیش�����تر این نرخ 
می تواند ب��ه کاهش تعداد معامات خرد 
یا عمق ب��ازار بینجامد. به عاوه، رش��د 
درآمد ناخال��ص داخلی س��بب افزایش 
مش��ارکت س��هامداران خرد می ش��ود. 
کاه��ش هزینه انجام معامل��ه به تنهایی 
عامل جذب بیشتر س��رمایه گذاران خرد 
نمی ش��ود مگر اینکه این کاهش با افت 

تمام هزینه های س��رمایه گذاری از جمله 
هزینه های تسویه و پایاپای همراه باشد. 
انجام برنامه های ارتقای سواد مالی حائز 
اهمیت اس��ت و ارتباطی مثبت، بین این 
برنامه ها و دوره های آموزشی با گستره و 
عمق بازار شناسایی شده است. براساس 
یافته ه��ا، به نظ��ر می رس��د برنامه های 
آموزش��ی تأثی��ر بیش��تری در افزای��ش 
گس��تره و عمق بازارهایی داش��ته باشند 
که مشارکت اولیه س��رمایه گذاران خرد 
در آنها پایین اس��ت. ح��ال آنکه، کاهش 
هزینه های س��رمایه گذاری در بازار هایی 
که مشارکت اولیه س��رمایه گذاران خرد 

در آنها باال بوده، مؤثرتر است. 

در ح��ال حاض��ر س��ه عام��ل مه��م و 
تأثیر گ��ذار در ب��ازار س��رمایه وجود دارد 
که می تواند رش��د پایدار و بلند مدت این 
ب��ازار را رقم بزن��د؛ اول عام��ل ثبات در 
مس��ائل سیاسی اس��ت که باعث کاهش 
ریس��ک های سیس��تماتیک بازار سرمایه 
می ش��ود. زمانی که کش��ور ش��اهد ثبات 
سیاسی اس��ت بازار سرمایه نیز با کاهش 
مواجه می شود  ریسک های سیستماتیک 
که این موض��وع منجر به بهبود انتظارات 
از بازار س��رمایه خواهد شد. بر این اساس 

مراس��م تحلیف، معرفی کابینه و انتخاب 
وزرای پیش��نهادی و اخ��ذ رأی اعتم��اد 
می توان��د باعث ثبات برنامه چهار س��اله 
کش��ور ش��ود. همچنین ثبات در مسائل 
داخلی کشور منجر به بهبود شرایط بازار 
س��رمایه می ش��ود. دومین موضوعی که 
می تواند باعث بهبود بازار س��رمایه شود، 
نرخ س��ود بانکی اس��ت. اعام برنامه های 
بان��ک مرکزی ب��رای کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی و پرداخ��ت س��ود  س��پرده های 
علی الحساب ۱۵ درصدی، در صورتی که 

اجرایی ش��ود باعث بهبود بلند مدت بازار 
س��رمایه خواهد ش��د. نرخ باالی بهره در 
اقتصاد کش��ور یکی از موانع اصلی رش��د 
ب��ازار س��رمایه اس��ت و در صورت��ی که 
مدی��ران بانک مرکزی در مس��یر کاهش 
ای��ن نرخ قدم بردارند، یکی از مش��کات 

مهم بازار سرمایه برطرف خواهد شد. 
س��ومین عامل، رش��د همزمان و قابل 
توج��ه قیمت کااله��ای فل��زی، معدنی، 
برخ��ی پتروش��یمی ها و اندک��ی نفت در 
بازاره��ای جهان��ی اس��ت. رش��د قیمت 

کاالهای جهانی در سودآوری شرکت های 
داخلی تأثیر گذار اس��ت و بخش عمده ای 
از رش��د ب��ازار س��رمایه نی��ز متاث��ر از 
افزایش س��ودآوری شرکت هایی است که 
سودآوری آنها وابسته به رشد قیمت های 
جهانی اس��ت. با وجود اینکه رشد قیمت 
کامودیتی ها در بازارهای جهانی با سرعت 
قبل نیست اما به دلیل فاصله قابل توجه 
قیمت بازار با بودجه شرکت ها، رشد قابل 
توجه س��ودآوری را برای شرکت های این 

گروه می توان متصور بود. 

فدراسیون جهانی بورس ها گزارش کرد 

افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو

سه عامل مهم رشد پایدار و بلند مدت بازار سرمایه

خبر

 عرضه بیش از 28 هزار تن فوالد 
4 فوالدساز در بورس کاال

ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی ب��ورس کاالی 
ایران روز دوش��نبه ش��اهد عرض��ه ۸۱ ه��زار و ۱۲۱ تن 
ان��واع مواد پلیمری، قیر، ل��وب کات، وکیوم باتوم وگوگرد 
بود. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز دوش��نبه ۲۳ مرداد ماه ش��اهد عرض��ه ۱۱ هزار و ۹۶ 
تن میلگرد ش��رکت ذوب آهن اصفهان، ۱۱0 تن میلگرد 
شرکت فوالد کرمان، ۵هزار تن شمش بلوم شرکت فوالد 
خوزس��تان، ۲ه��زار و ۷00 تن ان��واع ورق و ۱0 هزار تن 
تختال SM شرکت فوالد مبارکه اصفهان بود. یک هزار تن 
شمش هزار پوندی آلومینیوم و ۱۴0 تن سولفور مولیبدن 
نیز در این تاالر عرضه شد. این گزارش حاکی است ۶ هزار 
و ۶۴0 ت��ن انواع قیر و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران عرضه ش��د. افزون ب��ر این ۲۴ هزار و 
۵00 ت��ن گندم دوروم نیز در تاالر صادراتی عرضه ش��د. 
تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز در این 
روز عرضه ۸۴ هزار و ۴۴ تن گندم خوراکی و ۳۷0 تن جو 
دامی را در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه کرد. براساس 
این گزارش، ۲۱۳ تن جو دامی، ۳00تن روغن، یک هزار و 
۵۷۵ تن شکر سفید، ۶۸ هزار و ۷۵0 تن گندم خوراکی، ۴ 
هزار تن گندم دوروم و ۴۹۵ تن مرغ منجمد رنج ۲ نیز در 
این تاالر عرضه ش��د. عاوه براین بازار فرعی بورس کاالی 

ایران نیز عرضه ۲00 تن شیر خام را تجربه کرد. 

معامله قریب به 90 میلیارد ریال اوراق 
سلف موازی استاندارد

در جریان معامات بورس انرژی، در تابلوی سلف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهایی با سررسید یک سال و بیشتر 
در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، در نماد س��تاره ۹۶۱، 
۳۵هزار قرارداد با ارزشی بالغ بر ۸۹ میلیارد و ۵۱۲ میلیون 
ریال معامله ش��د. همچنین بازار برق ب��ورس انرژی ایران 
شاهد معامله ۸۴۹ هزار قرارداد معادل ۳۹ میلیون و ۲۳۲ 
هزار کیلووات ساعت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۸۴ میلیون 
ریال بود. در عین حال نمادهای بارپایه، بارپیک، میان باری 
و کم ب��اری با متوس��ط قیم��ت  ۳۷۵، ۴0۹، ۳۷۵ و ۳۳۱ 
ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. در آغاز 
 جلسه معاماتی، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
می��ان باری روزان��ه و کم ب��اری روزانه ۲۱ ش��هریور ۹۶ 
گشایش یافتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزانه، میان باری روزان��ه و کم باری روزانه ۲۶ مرداد ۹۶ 
در پایان جلسه معاماتی این روز متوقف و فرآیند تحویل 
آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامات بازار مشتقه بورس 
انرژی ایران، به ۱0۲ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال بالغ شد. 

میانمار برای رشد اقتصادی به بورس 
لندن پناه برد

یک شرکت هتلداری برای توسعه بخش خدماتی در میانمار 
از بورس لندن اس��تفاده کرده و ب��رای تأمین مالی به این بازار 
روی آورد. به نظر می رسد پذیرش این شرکت در بورس لندن 
موجب خواهد شد سرمایه این هلدینگ به ۲۲.۷ میلیون دالر 
برسد. انریکو سسنی، مدیرعامل این هلدینگ در این خصوص 
اظهار داش��ت: میانم��ار هم اکنون به یک موقعی��ت ناب برای 
سرمایه گذاری تبدیل شده است که این موقعیت هم برای مردم 
این کش��ور و هم برای سرمایه گذاران موقعیتی بسیار مناسب 
است. این کشور، در حال توسعه سریع است و در هر لحظه خود 

را با همسایگان آسیایی مقایسه می کند تا به پیشرفت برسد. 

پوشش 22 درصدی پیش بینی های 
»رکیش«

ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش پیش بینی درآمد هر 
س��هم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی 
نش��ده و با س��رمایه یک هزار و ۳۱0 میلیارد ریال منتشر 
کرد. شرکت کارت اعتباری ایران کیش پیش بینی درآمد هر 
س��هم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۳۹۸ 
ریال اعام کرده است و طی دوره سه ماهه نخست سال با 
اختصاص ۸۸ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۲ درصد 
از پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایسه باسال مالی 
قبل مع��ادل ۳۳ درصد کاهش یافت. »رکی��ش« در دوره 
مشابه سال مالی قبل مبلغ ۱۳۱ ریال سود به ازای هر سهم 

کنار گذاشت و به ۲0 درصد از پیش بینی هایش رسید. 

افزایش 48 درصدی پیش بینی های 
»پارسان«

گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان پیش بینی درآمد هر 
 سهم سال مالی منتهی به ۳۱ ش��هریور ماه ۹۶ را با سرمایه 
۴0 هزار و ۵00 میلیارد ریال و به صورت حسابرس��ی نشده 
منتشر کرد. گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را 
مبلغ ۵۴۱ ریال اعام کرده است و در سه ماهه سوم سال مالی 
جاری مبلغ ۲۹۱ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و 
۵۴ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایسه با 
دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۴۸ درصد افزایش داشت. 
این شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۹۷ ریال سود به 
ازای هر س��هم کنار گذاشت و ۵۹ درصد از پیش بینی هایش 

را پوشش داد. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
موتورس��ازان تراکتورسازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن 

منگنز ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۶.۱۹۷۵خموتور

۲.۴۷۴۴.۹۶کمنگنز

۳.۵۸۷۴.۹۴خاهن

۶.۳۴۲۴.۸۳فباهنر

۴.۴۸۴۴.۷۹قزوین
۱.۶۴۱۴.۷۹وتوصا
۲.0۶۱۴.۷۳پاسا

 بیشترین درصد کاهش
درخش��ان تهران صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد. 
تولیدی کاشی تکسرام در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه گذاری صنعت 

بیمه هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۹۸(۴.۶۹۴پدرخش

)۴.۸۴(۲.۹۲۷کترام

)۴.۵۳(۲.۷۸۴وبیمه

)۴.۵۲(۳.0۲۴ثاباد

)۴.۲۶(۱.۸۸۸شپارس

)۴.۱۶(۴.۶۷۸خلنت

)۳.۵۲(۳.۳۴۶ختراک

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته شد. گسترش نفت و گاز پارسیان در رده دوم این 
گروه ایستاد. حق تقدم بین المللی توسعه ساختمان هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۵۱.۹۸۸ ۱۸00فوالد

۲۷.۲۹۱ ۱۸۸۳پارسان
۱۹.۸۸۳ ۵۸ثاختح

۱۱.۸۷۸ ۵۱۹شپلي

۱۱.۵۹۶ ۱۴۸۴وتوسم

۱0.۳۱۷ ۱۶۴۱وتوصا

۱0.۲۹۱ ۸۸۶خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفه��ان به خود اختصاص داد. م��س باهنر رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. گس��ترش نفت و گاز پارس��یان هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۹۳.۵۷۵ ۱۸00فوالد
۵۲.۹۴۹ ۶۳۴۲فباهنر
۵۱.۳۸0 ۱۸۸۳پارسان
۳۱.۲۱۱ ۴00۸حکشتي
۲۳.۴0۴ ۲۱۷0۴پرداخت
۲۲.۷۸۴ ۲۷۸۴وبیمه
۲۱.۲۲۵ ۵۳۷0بترانس

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که گسترش 
نفت و گاز پارس��یان در این گروه دوم شد و سخت آژند در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۸00۲۱۸۸فوالد
۱۸۸۳۱۶۹۳پارسان
۳۱۷۱۱۲۹۶ثاژن

۲۱۷0۴۱۲۷0پرداخت
۲۷۸۴۹۳۵وبیمه
۶۳۴۲۸۳۷فباهنر
۸۸۶۸۳0خپارس

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته داروسازی زاگرس 

فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵۱۱۷۱0۲۳ددام
۱۷۵۷۸۷۸کساپا

۲۲۶0۵۶۵خمحور
۸۹۷۴۴۸خکمک
۱۱۲۸۳۷۶خریخت
۴۶۷۸۳۳۴خلنت
۱۶۵۶۳۳۱قثابت

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

۷۲۳۱.۹۳وخارزم
۴۳۲۶۲.0۵کگاز

۱۴00۲.۵۹واعتبار
۱0۹۸۳.۲۹پردیس
۱۷۳0۳.۳۳وبانک
۱0۱۹۳.۴0ورنا
۱۸۸۳۳.۴۸ما

نماگر بازار سهام

بورس بین الملل

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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ش��بکه مل��ی اطالع��ات ی��ا 
اینترن��ت ملی در واقع بس��تر و 
سخت افزاری اس��ت که با پایان 
یافت��ن آن باید ب��ه فکر تولید و 
تأمی��ن داده یا نرم افزار برای آن 
بود. در ق��دم اول وزارتخانه های 
ب��ه  نس��بت  بای��د  مختل��ف 
پیاده سازی اطالعات و داده های 
س��ازمانی غیرمحرمان��ه خود بر 
بس��تر این ش��بکه اقدام کنند، 
ام��ا گام بع��دی و مهم تر تولید 
به عنوان  برای شهروندان  محتوا 
بس��تر  ای��ن  مصرف کنن��دگان 
اطالعاتی و ارتباطاتی است، زیرا 
اگر آنها احساس کنند سایت ها 
و شبکه های داخلی نیاز آنها به 
»مص��رف اطالع��ات« را تأمین 
نمی کنند به س��راغ اس��تفاده از 

فرصت های خارجی می روند. 
به گزارش ایس��نا، با رونمایی 
از فاز سوم شبکه ملی اطالعات 
به نظر می رس��د دیگر همه چیز 
برای اجرایی ش��دن این بس��تر 
عظی��م ارتباطات��ی در آینده ای 
نزدیک در کش��ور فراهم باشد. 
پ��روژه ای ک��ه در برنامه پنجم 
توسعه در دولت نهم تعریف شد 
ام��ا عمال در پای��ان دولت دهم 
تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشت. 
این پروژه عظی��م اما در دوران 
وزارت محمود واعظی در وزارت 
با رشدی ۸۵درصدی  ارتباطات 
رو به اتمام است. این زیرساخت 
عظیم بومی ج��دای از افزایش 
سرعت اینترنت و پهنای باندی 
که برای کش��ور فراهم می کند، 
بس��تری را برای یکپارچه سازی 

داده های س��ازمانی و حاکمیتی 
کش��ور فراه��م می کن��د که در 
ص��ورت نهایی ش��دن می تواند 
از ط��ول رون��د ام��ور مربوط به 

بوروکراسی در کشور بکاهد. 
عالوه ب��ر اینها، ش��بکه ملی 
اطالع��ات نوع��ی اس��تقالل از 
ش��بکه خارج��ی اینترنت برای 
کش��ور به ارمغان م��ی آورد که 
این اس��تقالل در حوزه اینترنت 
باعث می شود اخذ اطالعاتی که 
در مراکز داده داخلی نگهداری 
می ش��وند، به هیچ  وجه ازطریق 

خارج کش��ور مسیریابی نشود و 
امکان ایجاد شبکه های اینترانت 
و خصوص��ی و ام��ن داخلی در 

کشور فراهم شود. 
اینترنت  اگ��ر مش��ترکان  اما 
و  س��ایت ها  کنن��د  احس��اس 
ش��بکه های داخلی نی��از آنها به 
»مص��رف اطالع��ات« را تأمین 
نمی کنند به س��راغ اس��تفاده از 
فرصت ه��ای خارج��ی می روند 
و در نهای��ت کمت��ر می توان از 
ظرفی��ت این ط��رح عظیم ملی 

استفاده کرد. 

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات خ��ود اخی��را در این 
باره تأکید کرده ب��ود امروز که 
مل��ی  ش��بکه   زیرس��اخت های 
اطالع��ات آماده هس��تند، تنها 
کمب��ود ای��ن ش��بکه، محتوا و 
خدمات اس��ت. در ای��ن رابطه 
باید اپلیکیش��ن ها و پلتفرم های 
مختلفی در داخل کش��ور تهیه 
ش��ود تا مردم همه نیاز خود را 
از داخل تأمین کنند.  همچنین 
محمدج��واد آذری ج��هرم��ی، 
مدیرعام��ل  و  وزی��ر  مع��اون 

ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، 
با بی��ان اینک��ه بخش خصوصی 
در  را  کار خ��ود  زیرس��اخت  و 
ایج��اد ش��بکه ملی  خص��وص 
اس��ت،  انج��ام داده  اطالع��ات 
ادام��ه ای��ن مس��یر را وظیف��ه 
حاکمیت، ش��ورای عالی فضای 
مجازی، مجل��س و قوه قضاییه 
دانس��ته و از آنه��ا خواس��ته تا 
کسب وکارهای الکترونیکی را به 
رسمیت بشناس��ند و همچنین 
قوانی��ن و مقرراتی در این حوزه 
وضع کنند که براساس طبیعت 
این کس��ب وکارها باشد و با آنها 
فیزیکی  کس��ب وکارهای  مانند 
برخورد نکنند.  محمود واعظی 
ه��م در م��ورد اهمی��ت تولید 
محتوا در کشور آن  را همسنگ 
با تولید ثروت دانس��ت و اظهار 
کرده بود: ب��ه نظرم ما دولتی ها 
باید کمتر در مورد ش��بکه ملی 
اطالعات صحبت کنیم. هر چه 
بخش خصوصی بیش��تر در مورد 
ش��بکه ملی اطالعات صحبت و 
فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد 
می کنن��د. بخش خصوصی زبان 
م��ردم را بهت��ر از م��ا دولتی ها 
بلد است.  گذش��ته از تأکیدات 
واعظ��ی و معاونانش بر اهمیت 
حض��ور خصوصی ه��ا در ب��ازار 
تولید محتوا اما وزارت ارشاد که 
خود را در این زمینه مس��ئول و 
متولی می داند چند سالی است 
با تأس��یس ش��بکه ای با عنوان 
ش��بکه ملی فرهنگ در کش��ور 
اق��دام به تولید دولتی محتوا در 

حوزه فرهنگی کرده است. 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران معتقد است 
با وجود اینکه فناوری اطالعات پیشران توسعه است و 
می تواند مسائل اقتصاد را تا حد قابل قبولی حل کرده 
و به بحث قاچاق و شفاف سازی اطالعات کمک کند، 
اما این حوزه در برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات 
و فناوری اطالعات کمرنگ است و اهداف ملموس این 

برنامه عمدتا در حوزه CT است. 
اصغ��ر رضان��ژاد در گفت وگو با ایس��نا، درباره وزیر 
پیش��نهادی ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: 
جهرم��ی ج��وان، پرانرژی و نوگراس��ت. اینه��ا موارد 
مثبتی اس��ت که تاکنون به آنها توجه ش��ده است. با 
وج��ود این، اوایل برنامه او، ب��ه کلیاتی درباره رایانش 
اب��ری، داده های عظیم و اینترنت اش��یا در بررس��ی 
تح��والت جهانی ارتباطات و فناوری اطالعات اش��اره 
ش��ده اس��ت، اما در همین حوزه ها در بخش برنامه ها 
چی��زی دیده نمی ش��ود و این م��وارد در اهداف خرد 

استراتژیک مورد توجه نیست. 
وی گف��ت: اگر بخواهی��م از منظر فناوری اطالعات 
به فعالیت های جهرمی نگاه کنیم، عمدتا درخواس��ت 
داری��م، زیرا زمانی که کس��ی مدیرعامل زیرس��اخت 
اس��ت، نمی تواند به موضوع IT فکر کند و مسئولیت 
س��ازمانی اش ای��ن اس��ت که درب��اره زیرس��اخت و 

پهنای باند و توس��عه ش��بکه فکر کند، یا زمانی که در 
رگوالتوری است قاعدتاً باید در چارچوب وظایفی که 
به او محول ش��ده، کار کند. در نتیجه در حال حاضر 
نمی توانیم بگوییم چرا او در زمینه IT اقدامی نکرده 
اس��ت.  دبیر س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با 
بیان اینکه بخش خصوصی همیشه کنار وزیر ایستاده 
و در ح��د خ��ود برای کمک به او تالش کرده اس��ت، 
اف��زود: انتظاری که ما به عن��وان فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات داریم این اس��ت ک��ه وزیر آینده به IT یک 
نگاه ویژه داش��ته باش��ند. زیرا همه می دانیم فناوری 
اطالعات پیش��ران توس��عه اس��ت و می تواند مسائل 
اقتص��اد را تا ح��د قابل قبولی حل ک��رده و به بحث 

قاچاق و شفاف سازی اطالعات کمک کند. 
رضانژاد با اش��اره ب��ه عدم توجه به ح��وزه فناوری 
اطالع��ات در برنام��ه وزیر پیش��نهادی اظه��ار کرد: 
فناوری اطالعات نه تنها خود به عنوان صنعت می تواند 
اش��تغال فراهم کند، بلکه می تواند با شفاف سازی در 
بقیه موضوعات هم پیش��ران باشد، اما در برنامه آقای 
جهرمی متأسفانه نگاهی که به حوزه فناوری اطالعات 
شده کمرنگ است. در بخش اهداف کوتاه مدت و خرد 
اس��تراتژیک نیز توجه عمدتا به CT اس��ت. ما انتظار 
داریم نسبت به IT برنامه های قوی تری ارائه دهند و 

اهداف ملموس تری مشخص کنند. 
وی ادامه داد: دسترسی ۸0درصد خانوارها به پهن 
باند، افزایش س��رعت دسترسی مش��ترک به حداقل 
20 مگابیت بر ثانیه، حداقل کردن هزینه های پهنای 
باند اتصال ش��بکه های توزیع محت��وای بومی، تأمین 
۱00درص��دی زیرس��اخت های ارتباط��ی، اطالعاتی 
و مقررات��ی جهت تحق��ق دولت هوش��مند، برقراری 
امکان دسترس��ی پرس��رعت به 90درصد روس��تاها، 
تأمین زیرساخت های خدمات الکترونیکی دولت برای 
۸0درصد روس��تاهای باالی 20 خانوار کشور، افزایش 
س��هم درآمدی خدمات نوین پستی، افزایش ظرفیت 
ترانزی��ت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه همه در حوزه 
زیرساختی و ارتباطی اهداف خرد استراتژیک هستند. 
دبیر س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای تهران با بیان 
اینک��ه در حال حاضر عمده درآمد حوزه وزارتخانه در 
حوزه CT است، در صورتی که در خارج از کشور این 
درآم��د از حوزه IT اس��ت، تصریح کرد: یعنی ما باید 
بیشتر به سمت حوزه فناوری اطالعات برویم تا بحث 
سخت افزار و زیرس��اخت. حتی وقت وزیر هم در این 
بخش باید بیشتر باشد، زیرا زیرساخت یک ابزار برای 
رس��یدن به این سرویس هاست و این سرویس ها باید 

به مردم خدمت رسانی کنند. 

انتظارهای فعاالن حوزه ICT از وزیر ارتباطات

تولید محتوا؛ کاری دولتی یا مردمی؟! 
اخبار

دردسر گوشی  آیفون برای ایرانی ها
با وج��ود تلگرام و طرح ه��ای مکالم��ه نامحدود، 
مش��ترکان می گویند میزان اس��تفاده آنها از پیامک 
بسیار کاهش یافته، اما همچنان مبلغ زیاد پیامک در 
قبوض، برخی مش��ترکان را متعجب می کند. فارس 
علت و پشت  پرده این مبالغ را پیگیری کرده است. 
مدتی است برخی مش��ترکان اعتباری تلفن همراه 
با کس��ر بی دلیل شارژ مواجه می ش��وند بدون اینکه 
پیامکی ارسال کنند و برخی مشترکان دائمی نیز از 
هزینه باالی پیامک در قبوض خود متعجب هستند. 
ارق��ام دور از انتظ��ار بابت پیامک ه��ا در حالی در 
قبوض نمایان می ش��ود که اغلب مش��ترکان ناراضی 
اع��الم می کنند که میزان اس��تفاده آنها از پیامک با 

هزینه درج شده تناسب ندارد. 
در پیگیری فارس از این موضوع، سرنخ هایی از علت 
درج هزینه نامتعارف بابت پیامک در قبوض به دس��ت 
آمد.   حس��ین زارع پور که در زمینه محصوالت اپل در 
ایران فعالیت می کن��د در گفت وگو با خبرنگار فناوری 
اطالع��ات خبرگزاری ف��ارس، اظهار داش��ت: برخی از 
کاربران محصوالت اپل در ایران به فروش��گاه های این 
محصوالت مراجعه می کنند و از درج هزینه  پیامک در 

قبوض تلفن یا کسر شارژ گالیه مند هستند. 
وی گف��ت: در تجربه کار با محص��والت اپل متوجه 
ش��ده ایم که اپل آی دی برخی کارب��ران ایرانی، هنگام 
 Imessage و FaceTime شدن سرویس و verify
پیامکی به مقصد سرور اپل در انگلیس ارسال می کند 
که به دلیل پاس��خ نگرفتن عمل ارس��ال پیامک تکرار 
می شود.   وی ادامه داد: نتیجه این اتفاق به درج هزینه  
پیامک در قبوض یا کس��ر شارژ بابت پیامک بین الملل 
منجر می شود، درحالی که کاربر اعالم می کند استفاده 
زیادی از س��رویس پیامک نداش��ته و از درج این مبلغ 

بابت سرویس پیامک تعجب کرده است. 
 این فروش��نده محصوالت اپل افزود: این مش��کل 
FaceTime و Imessage ب��ا تغییر اپل آی دی یا 
غیرفعال کردن س��رویس ها برطرف می شود و اساسا 
نیز برخ��ی کاربران که دچار این مش��کل ش��ده اند 
اس��تفاده  ای از این س��رویس نمی کنند و س��رویس 
 verify بی علت فعال اس��ت.  وی یادآور شد: پس از
شدن سرویس FaceTime و Imessage، تمامی 
هزینه های ارس��ال پیامک و برق��راری روی اینترنت 
محاسبه خواهد شد و هزینه پیامک یا مکالمه ندارد. 
بررس��ی  خبرنگار فارس نیز از ریزمکالمات برخی 
کاربران اس��تفاده کننده از آیف��ون این گفته را تأیید 
می کن��د. اغلب کاربران آیف��ون در ریزمکالمات خود 
ارس��ال پیامک  های متعدد با قیم��ت ۱40 تومان را 
دارند که با توجه به اینکه قیمت پیامک بین 9 تا 22 
تومان اس��ت مشخص است که این پیامک به مقصد 

خارج از کشور ارسال شده است. 
 

سرنوشت نامعلوم انتقال سرورهای 
تلگرام به ایران

وزیر پیش��نهادی دولت دوازده��م، در یک برنامه 
تلویزیون��ی اعالم کرد:  »اقدامات انتقال س��رورهای 
تلگ��رام به ایران انجام ش��ده اس��ت و امیدواریم که 
این اتف��اق بیفتد.« محمدجواد آذری جهرمی درباره 
فعالیت تلگرام در روسیه گفت: »تلگرام برای فعالیت 
خود اقدام به ثبت ش��رکت در کش��ور روسیه کرده 
است و بنا به قوانین آن کشور یک نسخه از اطالعات 
باید در کش��ور روسیه باش��د.« درحالی که پیش تر، 
وزیر س��ابق ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده 
بود ک��ه در حال رایزنی با مدیران تلگرام اس��ت، اما 
تلگرام اعالم کرد که هیچ برنامه  ای برای انتقال سرور 
به ایران ندارد. بر این اس��اس جهرمی درباره انتقال 
سرورهای تلگرام به داخل کشور ایران گفت: »انتقال 
سرورهای شبکه های اجتماعی به داخل ایران نیاز به 

مهلت یک ساله دارد.«
به گفت��ه وی: »فض��ای فعالیت پیام رس��ان ها در 
کش��ور اقتصاد پرباری دارد. بر این اس��اس ش��ورای 
عال��ی فض��ای مج��ازی مصوب��ه دارد کس��ی که از 
فضای اقتصادی اس��تفاده می کند، بای��د قوانینی را 
رعای��ت کند. به این ترتیب در ش��ورای عالی فضای 
مجازی از بعد مسائل امنیتی مطرح  شده از آنجا که 
تلگرام پیام رسانی است که اکثر مردم از آن استفاده 
می کنند، تکلیف ش��ده که ما از اطالعات کشورمان 
حفاظت کنیم تا از دست اندازی بیگانگان جلوگیری 
به عمل آوریم. بنابراین ش��ورای عالی فضای مجازی 
خواسته است سرورها به داخل کشور منتقل شود.«

وی اف��زود: »تأکید ما بر این اس��ت که مالحظات 
در دبیرخانه مطرح ش��ود، اعضای حقیقی و حقوقی 
پیگیر هستند؛ با این حال اشتباهی صورت می گیرد 
که بس��یاری معتقدند آوردن سرور در ایران به نوعی 
با حریم خصوصی کاربران تناقض دارد و این موضوع 
ایران هراس��ی را در فضای مجازی س��وق می دهد و 
موضع گیری هایی در این زمینه صورت گرفته است.«

جهرم��ی تأکید کرد که ب��ودن اطالعات در درون 
کشور به معنای نقض حریم شخصی کاربران نیست، 
بلکه انتقال سرور به داخل ایران به منظور جلوگیری 
از دست اندازی بیگانگان به اطالعات کاربران است. 

وی همچنین از صدا و س��یما و رس��انه ها خواست 
که مطالعه کالن و اطالع رسانی درست داشته باشند، 
چرا که آمدن س��رورها به داخل کشور نه تنها باعث 
بهبود کیفیت س��رویس می شود، بلکه کاهش قیمت  

قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت. 

اخبار

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال:
با اجرای طرح رجیستری، گوشی 

ارزان می شود
س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضمن 
اینک��ه مقصر اصلی اجرا نش��دن طرح رجیس��تری 
گوش��ی های موبای��ل را وزارت ارتباط��ات می داند، 
معتقد اس��ت اجرای این طرح موجب کاهش قیمت 

گوشی می شود. 
قاس��م خورش��یدی، س��خنگوی س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز، می گوید: »وزارت ارتباطات دلیل 
تأخی��ر اجرای طرح رجیس��تری گوش��ی موبایل را 
ع��دم پیش بینی اعتب��ارات الزم می داند، درحالی که 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت باید این اعتبارات را 
پیش بینی می کرد، اما پیش بینی های الزم را نداشته 
و از این رو تخصیص اعتبارات توسط وزارت ارتباطات 
و فناوری انجام شده که در نهایت نیز این وزارتخانه 
2۸ خردادماه س��ال جاری قرارداد خ��ود با پیمانکار 

داخلی را منعقد کرده است.«
وی ب��ا بیان اینک��ه »از وزارت ارتباط��ات گله مند 
هس��تیم و این تأخیرها را موج��ه نمی دانیم«، گفت:  
»با این وجود به اجرای طرح رجیستری در آینده ای 
نزدیک خوش بین هس��تیم، چراکه به لحاظ علمی و 
فنی کار کارشناسی و عمیقی برای این طرح صورت 
گرفته و کارشناس��ان به این باور قطعی رسیدند که 
این کار از لحاظ فنی کامال عملیاتی و اجرایی است.«

ب��ه گفته خورش��یدی، اج��رای این ط��رح بدون 
کمترین مش��کلی برای مصرف کنن��دگان، به زودی 

نهایی خواهد شد. 
گوشی ارزان می شود

سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
»ب��ا توجه به مجموع تمهیدات صورت گرفته، اجرای 
طرح رجیس��تری منجر به کاهش حاشیه سود برای 
واردکنن��دگان خواهد ش��د و عالوه ب��ر آن می توان 
گوش��ی تلفن همراه را با قیمت ارزان تری در اختیار 

مصرف کننده نهایی قرار داد.«
واردات گوشی انحصاری نیست

خورش��یدی در زمین��ه انحصاری ب��ودن واردات 
برای برخ��ی از نمایندگی های خاص گفت: »تا قبل 
از نگران��ی به وجود آمده ب��رای انحصار بازار موبایل، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت مج��وز نمایندگی 
رس��می ف��روش موبایل را تنها به اش��خاص حقوقی 
و ش��رکت هایی واگ��ذار می ک��رد ک��ه نمایندگی از 
تولیدکننده اصلی داش��ته باش��ند، اما برای حل این 
مش��کل اخیرا این قید را حذف کرده اس��ت و مجوز 
نمایندگی ها برای ش��رکت های واسطه ای منطقه ای 

صادر شده است. 
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
از زمان آغاز طرح عملیات رجیستری به طور عمومی، 
دو م��اه به صاحبان گوش��ی های تلفن همراه فرصت 
داده خواهد شد و پس از آن اگر گوشی قاچاق باشد، 
به آن دیگر خدمات داده نمی شود، بنابراین به مردم 
پیشنهاد می ش��ود گوشی های تلفن همراه خود را از 
نمایندگی های معتبر و با گارانتی که مؤید س��المت 

کاال و واردات قانونی است خریداری کنند. 

 مشترکان ADSL حق جابه جایی 
اپراتور پیدا می کنند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 ADSL از ارائه حق انتخاب اپراتور توسط مشترکان
و VDSL خبر داد و گفت: بیت اس��تریم این آزادی 
عم��ل را به مش��ترکان می دهد ک��ه در هر زمان که 
بخواهن��د به ص��ورت آنالی��ن و در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن، اپرات��ور ارائه دهنده خدمات ثاب��ت خود را 
تغیی��ر دهند.  علی اصغر عمیدیان، دبیر کمیس��یون 
تنظیم مق��ررات ارتباطات از تصویب و ابالغ مقررات 
حاکم بر ارائه خدمات عمده فروش��ی بیت استریم به 
اپراتوره��ا خب��ر داد و گفت: این مق��ررات به منظور 
رقابتی کردن هرچه بیش��تر بازار و تس��هیل در ارائه 
خدم��ات در ح��وزه ارتباطات ثابت س��یمی و کابلی 
تصویب ش��ده است.  وی در تش��ریح بیت استریم با 
اشاره به اینکه با تصویب مقررات بیت استریم آزادی 
عمل و حق انتخاب مش��ترکان در تغییر اپراتورشان 
بیش��تر می شود، افزود: بیت استریم این آزادی عمل 
را به مش��ترکان می دهد که در هر زمان که بخواهند 
به صورت آنالین و در کوتاه ترین زمان ممکن، اپراتور 
ارائه دهنده خدمات ثابت ADSL و VDSL خود را 

تغییر دهند. 
  مع��اون وزی��ر ارتباط��ات اظهار کرد: ب��ا تدوین 
مقررات خدمات عمده فروش��ی بیت استریم فرصت 
جدیدی برای استفاده حداکثری از منابع و امکاناتی 
که در اختیار هر یک از دارندگان پروانه شبکه حوزه 
ارتباطات ثابت مبتنی بر س��یم مس��ی یا کابل نوری 
وج��ود دارد، فراهم می ش��ود و بر همین اس��اس از 
طریق اش��تراک بخش هایی در ش��بکه دسترسی از 
هرزرفت منابع جلوگیری و امکان توزیع و گس��ترش 
شبکه با س��رعت بیشتر در تمامی نقاط کشور ایجاد 
می ش��ود.  رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: در مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات روش ها و شرایط ارائه خدمات بیت استریم 
و تعرفه های آن به تفکیک کالنشهرها، مراکز استان 

و شهرها پیش بینی شده است. 

تازه های فنــاوری

ساخت یک باتری انعطاف پذیر که توسط آب شور شارژ  می شود
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دانش��گاه  علمی  هیات  عضو 
خواج��ه نصیرالدی��ن طوس��ی 
گفت: سیاس��تگذاران اقتصادی 
کش��ور باید بررس��ی و مراقبت 
کنند که افزایش واردات خودرو 
در چند ماهه نخس��ت امس��ال 
و افزای��ش خروج ارز از کش��ور 
باع��ث رش��د ن��رخ ارز در بازار 
داخلی و افزایش تورم در کشور 

نشود. 
 ش��هرام آزادی اظه��ار کرد: 
مش��تری ایرانی ح��ق دارد که 
به انواع خ��ودرو با کیفیت ها و 
قیمت های مختلف چه داخلی 
و چه وارداتی دسترسی داشته 
باشد. وی با بیان اینکه بنابراین 
برای پاس��خ به نیاز مش��تریان، 
واردات خ��ودرو در کنار تولید 
بای��د ص��ورت گیرد،  داخل��ی 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا این حال 
بای��د توجه کرد ک��ه اولویت با 
صنایع داخلی و حفظ و توسعه 

اشتغال است تا واردات. 
این کارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: در این زمینه صنایع 
خودروس��ازی داخل��ی باید در 
کنار تولید خودروهای اقتصادی 
با قیمت پایین برای قشر اصلی 
زمین��ه  در  مصرف کنن��دگان، 

تولی��د خودروه��ای ب��ا قیمت 
باالتر نیز س��رمایه گذاری کنند 
تا نی��از تمام مش��تریان ایرانی 

تامین شود. 
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، 
از  گذش��ته  ام��ا  اف��زود:  وی 
واردات تهدیدی نی��ز از ناحیه 
در  چین��ی  خودروس��ازان 
ای��ران وجود  صنعت خودروی 
دارد؛ به گونه ای ک��ه اگر تولید 
خودروه��ای چین��ی به صورت 
فعلی که واردات کامل قطعات 

و صرفا مونتاژ در داخل کش��ور 
یابد  ادام��ه  صورت می گی��رد، 
ای��ن کار نیز از نظ��ر خروج ارز 
از کشور و احتمال افزایش نرخ 
ت��ورم، تفاوتی با واردات خودرو 

نخواهد داشت. 
آزادی تصریح کرد: در شرایط 
رفع تحریم ها و برقراری ارتباط 
مطرح جهان  با خودروس��ازان 
بین المللی  خودروس��ازان  باید 
را به تولید محصوالت ش��ان در 

داخل ایران ترغیب کرد. 

نخس��ت  ماه��ه  س��ه  در   
رش��د  واردات خودرو  امس��ال 
بی��ش از ۱۳۰درصدی داش��ته 
اس��ت. افزایش ش��دید واردات 
خ��ودرو موج��ب ش��د وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با 
ثبت  واردات،  ساماندهی  هدف 
س��فارش جدی��د واردات ای��ن 
محصوالت را برای مدتی متوقف 
کند. به دنبال این اقدام وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت اما 
برخ��ی واردکنندگان خودرو به 

دلیل به خطر افتادن منافع شان 
به تکاپ��و افتاده و تالش کردند 
به این وزارتخانه فش��ار بیاورند 
تا ثبت سفارش واردات خودرو 
را از سر بگیرد، به همین دلیل 
در گفت وگوهایی عنوان کردند 
که توقف ثبت سفارش واردات 
خودرو باعث کاهش عرضه و به 
دنب��ال آن افزایش قیمت ها در 

بازار خواهد شد. 
ب��ا ای��ن ح��ال فعاالن ب��ازار 
خودروه��ای وارداتی از ثبات در 
این ب��ازار خبر داده و می گویند 
به طور طبیعی با توجه به رش��د 
نتیج��ه  در  و  واردات  ش��دید 
افزایش عرضه، نه تنها افزایش��ی 
در ن��رخ خودروه��ای واردات��ی 
نخواهیم داش��ت بلک��ه کاهش 
قیمت ها نیز محتمل خواهد بود. 
روز گذش��ته نی��ز مجتب��ی 
خس��روتاج - قائم مق��ام وزی��ر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
ام��ور تج��ارت - به جوس��ازی 
واکنش  خ��ودرو  واردکنندگان 
نش��ان داده و اع��الم کرد که با 
توجه ب��ه افزای��ش قابل توجه 
واردات خودرو در س��ال جاری، 
قیم��ت ای��ن محص��والت ن��ه 

افزایش بلکه باید کاهش یابد. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا انتقاد از 
اج��رای برخ��ی سیاس��ت های غلط در 
صنعت خودرو، اظهار داش��ت: متاسفانه 
وجود چنی��ن سیاس��ت های غلطی در 
این س��ال ها منجر به افت سطح کیفی 
خودروه��ا و ع��دم تح��ول در ح��وزه 

خودروسازی کشور شده است. 
رض��ا علی��زاده گف��ت: در دهه ه��ای 
اخی��ر اعمال برخی سیاس��ت های غلط 
در صنع��ت خ��ودرو منجمله حرکت در 
جه��ت ب��ازار انحص��اری، قیمت گذاری 

از  دول��ت  غیر اصول��ی  و حمایت ه��ای 
خودروسازان، صنعت خودروی ایران را 
در ش��رایط نامناس��بی قرار داده و مانع 
توسعه دلخواه در این بخش شده است. 
وی با اش��اره به چالش ها و مشکالت 
صنعت خ��ودروی ای��ران تاکی��د کرد: 
بای��د به طور  ای��ران  صنعت خ��ودروی 
کامل به بخش خصوصی واگذار ش��ود و 
با اصالح تدریجی تعرفه ها شرایط برای 
دستیابی به ثبات قیمت در بازار خودرو 

فراهم شود. 
قطع��ی  واگ��ذاری  ب��ا  گف��ت:  وی 

ب��ه  خودروس��از  ش��رکت های  س��هام 
بخش خصوصی واقعی ضمن اینکه بازار 
خودرو رقابتی می ش��ود جریان تولید و 
تنوع بخش��ی در این صنعت نیز تغییر و 
مصرف کننده و تولید کننده هر دو از این 

شرایط منتفع خواهند شد. 
نماین��ده ورزقان در مجلس ش��ورای 
اس��المی خاطرنش��ان کرد: با گسترش 
انگی��زه رقابت در تولید و ب��ازار، ضمن 
ش��اهد  قیمت ها،  درس��ت  جهت گیری 
افزایش کیفیت و ت��الش برای طراحی 
تولیدات جدید به ب��ازار داخل خواهیم 

بود. 
علیزاده با اش��اره به اینک��ه همچنان 
وضعیت تولی��د خودرو در ای��ران قابل 
قب��ول نیس��ت، تصری��ح ک��رد: ع��دم 
تنوع بخشی در تولید و عرضه مدل های 
مح��دود و غیر رقابت��ی، متاس��فانه عدم 
رضای��ت بس��یاری از مصرف کنن��دگان 

داخلی را به دنبال داشته است. 
وی گف��ت: عدم اج��رای صحیح اصل 
44 قانون اساس��ی موجب شده صنعت 
خودروس��ازی در ایران نیز به پویایی و 

تحول مورد هدف دست پیدا نکند. 

پراید، س��مند، پیکان وانت، 2۰6، پژو 
4۰5، 2۰7، پ��ارس، برلیانس، تندر 9۰ 
از جمله مهم ترین تولیدات شرکت های 

خودروساز هستند.
 به گزارش س��بزوار نیوز، در سال های 
۱۳88 ت��ا ۱۳92 ب��ا ش��دت گرفت��ن 
تحریم ها صنایع خودروس��ازی کشور با 
مش��کالت جدی مواجه شدند؛ به طوری 
که در این سال ها قیمت خودرو افزایش 

جدی یافت. 
در سال ۱۳94 با اجرایی شدن برجام 
وضعیت خودرو س��ازی کشور نیز سامان 
یافت؛ به طوری که در این سال ها صنایع 
خودرو س��ازی خارجی نیز عالقه زیادی 

ب��ه حضور در بازار ای��ران پیدا کردند. از 
س��ال ۱۳94 صدور س��ه مجوز صنایع 
خودروس��ازی در کش��ور در دستور کار 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت قرار 
گرف��ت. با توجه به ظرفیت شهرس��تان 
س��بزوار در زمینه صنعت قطعه س��ازی 
و با پیگیری های نماینده مردم س��بزوار 
و عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن در 
مجلس شورای اسالمی، نخستین مجوز 
خودروسازی با سرمایه گذاری خارجی در 
شرق کشور آن هم در شهرستان سبزوار 

در دستور کار قرار گرفت.
 ای��ن مجوز ب��ا امضای وزی��ر صنعت، 

معدن و تجارت صادر شده است. 

سبزوار، قطب قطعه سازی شرق 
کشور

رئی��س اداره صنعت، مع��دن و تجارت 
سبزوار اظهار داشت: وجود ۱۳۰ صنعت 
قطعه س��ازی فعال این شهرس��تان را به 
قطب ساخت صنایع قطعه سازی در شرق 

کشور تبدیل کرده است. 
عل��ی امیدبخش با بی��ان اینکه صنایع 
قطعه س��ازی س��بزوار بخ��ش مهم��ی 
خودروس��ازی،  صنای��ع  نیازه��ای  از 
و  غیر شهرس��تان ها  و  تراکتورس��ازی 
اس��تان های همجوار را زیر پوشش دارد، 
تصریح کرد: با توجه به این موضوع وجود 
یک صنعت مادر خودروس��ازی می تواند 

این صنایع پایین دستی را به نحو مطلوبی 
تحت پوشش قرار دهد. وی با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر بالغ بر 2 ه��زار و 5۰۰ 
نفر در بخش صنایع قطعه سازی سبزوار 
فعالی��ت دارند، اف��زود: ای��ران خودروی 
خراس��ان یکی از بزرگ ترین صنایع مادر 
در اس��تان محسوب می ش��ود که کمک 
مهمی ب��ه صنایع قطعه س��ازی می کند. 
امیدبخ��ش خاطرنش��ان ک��رد: در حال 
حاض��ر بخش مهم��ی از نیازهای صنایع 
خودروس��از توسط شرکت های سبزواری 
تامین می شود که این مسئله امتیاز مهم 
و مثبتی برای ایجاد یک صنعت مادر در 

شهرستان محسوب می شود. 

توسعه صنعت خودرو در گرو خصوصی سازی است

 صدور مجوز نخستین کارخانه خودروسازی شرق کشور با سرمایه گذاری خارجی در سبزوار

رشدوارداتخودروتورمراافزایشمیدهد؟
اخبار

چرا داخل خودرو حریم عمومی 
است؟ 

سال هاس��ت ای��ن موضوع ک��ه آیا خ��ودرو حریم 
خصوصی محسوب می ش��ود یا خیر به چالشی میان 
فقها، حقوقدانان و مسئوالن کشور تبدیل شده است.  
به نوشته ایران، اگرچه برخی از مراجع تقلید اعالم 
کرده اند ک��ه خودرو حریم خصوصی افراد محس��وب 
می ش��ود اما مقامات رسمی کش��ور با اشاره به تبصره 
م��اده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر ک��ه اعالم می دارد »اماکنی که بدون تجس��س 
در معرض دید عموم قرار می گیرند، مش��مول حریم 
خصوص��ی نیس��ت.« معتقدن��د که داخ��ل خودروها 
ب��ه دلیل آنکه قاب��ل رویت هس��تند حریم خصوصی 
نیس��ت. با اینکه این قانون از صراحت کامل برخوردار 
اس��ت اما باز هم با چالش های زیادی روبه رو اس��ت و 
همچنان مورد نقد و بررس��ی عموم مردم و مسئوالن 
قرار می گیرد و از سوی دیگر نیز باعث سوء تعبیرهایی 

مبنی بر به مخاطره افتادن مالکیت افراد می شود. 
 ام��ا آنچ��ه در اینجا باید متذکر ش��د هدف پلیس 
و دس��تگاه انتظامی از اج��رای این قان��ون، مقابله با 
ناهنجاری هایی اس��ت که از س��وی برخ��ی افراد در 

خودروهای شخصی شان صورت می گیرد.  
دکت��ر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه با 
اع��الم این موضوع که مالکیت خ��ودرو اقتضا می کند 
که کسی بدون اجازه مالک حق ورود به آن را نداشته 
باش��د اما این سبب نمی ش��ود که همه احکام حریم 
خصوصی را داش��ته باش��د؛ زیرا در معرض دید عموم 
است، به همین دلیل نمی تواند به صورت مطلق حریم 
خصوصی ش��مرده شود، گفت: »کس��انی که از حریم 
خصوصی نبودن خودرو س��خن گفته اند مقصودشان 
نق��ض احکام مالکیت نبوده و نیس��ت بلکه باید توجه 

به محل نزاع داشت.«  
مقص��ود آنها این اس��ت ک��ه داخل خ��ودرو که در 
معرض دید عموم اس��ت، تمام احکام حریم خصوصی 
را ندارد و مالک آن مجاز نیس��ت در آن هر کاری که 
خواس��ت انجام دهد. اگر کاری موجب برهم خوردن 
عفت عمومی شود، نمی توان با این استدالل که اینجا 
ملک شخصی اس��ت، آن را انجام دهد، زیرا این ملک 
در مع��رض دید عموم اس��ت و حرم��ت عمومی پیدا 

می کند.
وی افزود: »بعد از حیثیت س��ایر اح��کام مالکیت، 
کس��ی حق ندارد احکام دیگر مالکیت را از آن س��لب 
کن��د و ب��دون اذن مالک یا مقام قضای��ی تعرضی به 
آن کند. برخی می گوین��د حریم خصوصی یک دیوار 
نامرئ��ی اس��ت. ما ای��ن را به ص��ورت مطلقش قبول 
نداریم. حریم خصوصی نسبت به مالکیت یک سلسله 
احکامی دارد و نسبت به فضای عمومی حکمی دیگر.  
دی��وار نامرئ��ی مان��ع از ورود اف��راد می ش��ود ولی 
نمی توان��د مانع نگاه آنها ش��ود، پس حریم خصوصی 
مطلقی را درست نمی کند، لذا در جایی که در معرض 
دید عموم قرار دارد، مانند داخل خودرو، داخل حیاط 
خان��ه ای که دیوار ن��دارد و از بیرون دیده می ش��ود، 
نمی ت��وان هر کاری را که در حری��م خصوصی انجام 
می دهند، مرتکب ش��د. مثال نمی ت��وان در این اماکن 
کارهای��ی انجام داد ک��ه به لحاظ ش��رعی و حقوقی 
بای��د از دید دیگران پنهان باش��د. همچنین نمی توان 
کارهایی انجام داد که مخالف عفت عمومی یا موازین 
حقوقی و ش��رعی باش��د بنابراین در این موارد حریم 
خصوصی به صورت مطلق نیست و شاید بتوان عنوان 

حریم نیمه عمومی به آن داد.« 
 

 آغاز فروش پژو ۳۰۱ با قیمت 
۹۴.۹ میلیون تومان 

ش��رکت ایران خودرو قرار است از ساعت ۱۰ صبح 
ام��روز فروش س��دان جدی��د پ��ژو ۳۰۱ را در تعداد 
مح��دود با وع��ده تحویل ۱۰ روزه و م��دل 2۰۱6 با 

قیمت 94.9 میلیون تومان آغاز کند. 
پ��ژو ۳۰۱ ک��ه در زمره س��دان های ش��هری قرار 
اس��ب   ۱۱4 لیت��ری   ۱.6 پیش��رانه  ب��ه  می گی��رد 
بخ��اری ب��ا حداکث��ر گش��تاور ۱5۰ نیوت��ون مت��ر 
مجه��ز ش��ده اس��ت و ب��ا گیربکس ش��ش س��رعته 
 اتوماتی��ک، مص��رف س��وخت ترکیب��ی آن ح��دود 

6.6 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. 
به گزارش »عصرخودرو«، پژو ۳۰۱ با تکنولوژی های 
 ESP کنترل الکترونیکی پایداری ،ABS ایمنی نظیر
و ترمز کمکی EBA در کنار چهار کیسه هوا به بازار 
ای��ران عرضه می ش��ود. از دیگر امکانات این س��دان 
جدید پژو می توان به آینه های جانبی برقی تاش��ونده 
با راهنم��ا، چراغ های هالوژن، مه ش��کن عقب و جلو، 
رینگ فوالدی ۱5 اینچ، بلوتوث و سنس��ور دنده عقب 

اشاره کرد. 
نمایندگی های ایران خودرو س��ه رنگ سفید بیانکا، 
مش��کی س��الید و خاکس��تری متالی��ک را به عنوان 
رنگ های قابل انتخاب برای پژو ۳۰۱ اعالم کرده اند. 

پ��ژو ۳۰۱ در حالی با قیمت 94.9۰۰.8۰۰ میلیون 
تومان به فروش می رس��د که مدیرعامل ایران خودرو 
سال گذشته وعده قیمت حدود 6۰ میلیون تومانی را 

برای آن اعالم کرده بود. 
پ��ژو ۳۰۱ محصول اقتصادی پژو اس��ت که تنها در 
چین و اسپانیا به تولید می رسد. براساس آمار، پژو در 
س��ال 2۰۱6 موفق به تولید حدود ۱۰2هزار دستگاه 
از این خودرو در جهان ش��ده اس��ت که در مقایسه با 

سال 2۰۱5 افزایش قابل توجهی را نشان نمی دهد. 

اخبار

انتقاد مجلس از ادامه تصدی گری 
دولت در صنعت خودرو

 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی با توجه ب��ه معرف��ی وزرای جدید دولت 
دوازدهم و تغییرات مطرح در وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: الزم اس��ت ک��ه وزارت صنعت و 
معدن دولت دوازدهم راهبرد اصولی دولت یازدهم 
در بهب��ود فضای کس��ب و کار و کاهش موانع پیش 
روی تولید را به صورت مجدانه و مس��تمر پیگیری 

کند. 
محمدرض��ا نجفی در ادام��ه گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرخودرو افزود: ضروری است به منظور 
نیل به اهداف سند چشم انداز و تحقق برنامه ششم 
توس��عه و سیاست های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت ها 
و فرصت های بالقوه ای که در متن برجام برای رفع 
موان��ع تولید و بهبود فضای کس��ب و کار پیش بینی 
ش��ده، عینیت و تحق��ق یابند تا آث��ار و نتایج این 
گش��ایش ها را در اقتص��اد و صنعت تولید کش��ور 

مشاهده کنیم. 
وی در ادامه با انتقاد از ادامه جریان تصدی گری 
دول��ت در صنعت خودرو تاکید ک��رد: دولت باید 
به ص��ورت اصول��ی و نظام من��د در جهت کاهش 
تصدی گ��ری خود از بخش های تولیدی و صنعتی 
حرکت کن��د، لیکن مادامی که تصدی گری دولت 
به هر دلیل وجود داش��ته باش��د، بای��د مدیریت 
نظام من��د و اس��تراتژیک بر ش��رکت ها و بنگاه ها 
اعمال کند تا این بنگاه ها بهره ور، مولد و اقتصادی 
اداره شوند تا نه تنها باری بر اقتصاد کشور نباشند 
بلکه به ارزش افزایی و تولید اقتصادی کش��ور نیز 
کمک کنند و در نهایت به صورت پایدار به سمت 

رونق، توسعه و شکوفایی حرکت کنند. 
نماین��ده م��ردم ته��ران، ری و ش��میرانات در 
مجلس ش��ورای اسالمی ضمن تاکید بر استفاده از 
ظرفیت های انس��انی شایسته تصریح کرد: ضروری 
است که دولت از ظرفیت های انسانی با گرایش های 
مختلف بهره ببرد و شایسته ساالری را حاکم کند تا 

بازده و بهره وری سرمایه ارتقا پیدا کند. 
نجفی در خاتمه با اش��اره به لزوم مبارزه با فساد 
مالی در کش��ور خاطرنشان کرد: باید با فساد مالی 
که بخش کثیری از حوزه های اقتصادی کش��ور را 

درگیر کرده است مبارزه شود.
 ب��ا توجه ب��ه اینکه از عوامل سرمایه س��وزی و 
اتالف منابع و باال بردن هزینه های بی جهت، فساد 
اقتصادی است الزم است هرچه سریع تر در جهت 
زدودن ای��ن معضل برنامه ریزی عملیاتی ش��ده و 
زمینه اس��تفاده از س��رمایه ها و نیروهای شایسته 
و س��المت، با پایش و نظارت ب��ر عملکرد مبتنی 
بر برنامه دس��تگاه ها و بنگاه های اقتصادی فراهم 

شود. 
 

 
توقف ثبت سفارش وارداتی ها تا 

انتخاب وزیر جدید صنعت

در حالی روز گذش��ته خبر توقف ثبت س��فارش 
کلیه خودروهای س��واری وارداتی مطرح شد که به 
گفته رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو، بسته 
ش��دن ثبت س��فارش خودروهای خارجی مربوط 
به امروز نیس��ت و مدت زیادی اس��ت که س��ایت 

»ثبتارش« خودروهای وارداتی بسته شده است. 
س��عید موتمنی اظهار داشت: از ۱2 تیرماه ثبت 
س��فارش کلیه خودروهای وارداتی متوقف و سایت 
»ثبتارش« بس��ته شده اس��ت البته با وجود توقف 
صورت گرفته، ترخی��ص خودروهایی که تا پیش از 
این زمان ثبت سفارش شدند ممکن بوده به طوری 
که واردکنندگانی که تا قبل از این تاریخ قبض انبار 

داشتند امکان ترخیص نیز داشتند. 
وی گفت: ثبت س��فارش خودرو همچنان بسته 
اس��ت و ت��ا انتخاب وزی��ر جدید این توق��ف ادامه 

خواهد داشت. 
به گ��زارش خبر خودرو، وی با اش��اره به جریان 
ترخیص برخی از خودروهای وارداتی، اظهار داشت: 
شرکت های واردکننده ای که مجوز نمایندگی مادر 
و وزارت صنع��ت و معدن را دارند به جهت اینکه از 
قبل ثبت سفارش داش��تند امکان ترخیص خودرو 
را نیز داشتند، اما واردکنندگان متفرقه تنها تا ۱2 
تیرم��اه چنانچه قبض انبار را ارائه می کردند امکان 
ثبت سفارش را داشته و از این زمان به بعد به هیچ 

عنوان امکان ترخیص را نداشتند. 
وی تصری��ح کرد: س��ایت ثبت س��فارش از ۱2 
تیرماه جاری بسته شده است و هیچ واردکننده ای 
حتی نمایندگی های مادر امکان ثبت سفارش را از 

این زمان به بعد ندارند. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران گفت: پیش بینی 
می ش��ود با حضور وزی��ر جدید صنع��ت، معدن و 
تجارت، این مسئله حل شده و با بهبود جریان ثبت 
سفارش، واردات خودرو به جریان عادی بازگردد. 

موتمنی همچنین با اش��اره ب��ه تاثیر توقف ثبت 
س��فارش در قیم��ت خودروه��ای واردات��ی گفت: 
ب��ا وج��ود اینک��ه توقف ثبت س��فارش ب��ر قیمت 
وارداتی ها در بازار تاثیر داش��ته اما خریداری برای 

این خودروها نیز وجود ندارد.

تازه های خودرو

تصاویری از یک خودروی الکتریکی با ظاهری کالسیک 



دیروز وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم به اتاق بازرگانی 
تهران آمد تا با فعاالن بخش خصوصی و تش��کل ها و ش��رکت های 
استارتاپی گفت وگو کند. در این جلسه، محمدجواد آذری جهرمی، 

جوان تری��ن وزی��ر پیش��نهادی کابین��ه 
و  اش��تغال  از  صحبت های��ی  دوازده��م 
کارآفرینی در حوزه فناوری به میان آورد. 
به گفته حمید محمدی، در حال حاضر 
کسب و کارهای موفق در این شرکت های 
اس��تارتاپی، رش��دهایی در حدود 100، 
200درصدی در س��ال دارند که نش��ان 
می دهد پتانس��یل الزم در ب��ازار ایران و 
شروع و رشد کار استارتاپ ها وجود دارد. 
جوان بودن وزیر پیش��نهادی ارتباطات 
در دول��ت دوازدهم می تواند در بیش��تر 
شدن فضای استارتاپ ها در اقتصاد موثر 

باشد. 
همان طور که رئیس اتاق تهران هم عنوان کردند، آقای جهرمی 
دیدگاه درآمدمحور دارند تا دیدگاه هزینه محور. این تفکر می تواند 
کمک زیادی کند تا نقطه تمرکزش��ان روی کسب و کارهایی باشد 

که می توانند تولید درآمد کنند.
 ب��ه این ترتیب تمام اهدافی ک��ه روی آن تمرکز دارند بر مبنای 
افزای��ش درآمدزایی و ارزش آفرینی اس��ت. ای��ن نقطه امید خوبی 

است.
 از طرف��ی هم آق��ای جهرمی جوان 

هستند و از این فضا آمده اند. 
 ظرفی��ت اقتصاد ای��ران برای فعالیت 
هرچه بیش��تر فضای اس��تارتاپی خیلی 

باالست. 
محمدی اضافه ک��رد: فهمیدن اینکه 
ایران چه میزان پتانس��یل رشد در این 
ب��ازار را دارد، دیگر نیازی به فکر کردن 
ندارد. تنها کافی اس��ت نگاهی به س��ه، 
چهار سال اخیر داشت و متوجه شد که 
اقتصاد ایران چه میزان پتانس��یل دارد. 
جمعی��ت جوان زی��اد، اینترنت در حال 
توسعه و در دسترس و نس��بتا ارزان، ضمن اینکه کسب و کارهایی 
که زیرساخت  های ش��ان را آماده کرده اند، آماده هس��تند تا رش��د 

بیشتری کنند. 

فرانک اس��کویی، قائم مقام مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک در خصوص 
وضعیت کسب وکارهای اینترنتی به خبرنگار نوپانا گفت: »از ابتدای سال جاری، 

ارتباط با مرکز اصناف به صورت سیستمی برقرار 
شده است و کس��انی که در سایت نماد ثبت نام 
کرده اند، می توانند در انتخابات اتحادیه ها شرکت 
کنند.« این مقام مسئول در مورد طرح »پنجره 
واحد« گفت: »هدف از ایج��اد پنجره واحد این 
است که متقاضیان فعالیت های اقتصادی، برای 
ثبت نام نیاز به مراجعه حضوری نداش��ته باشند 
و طبیعتا این اقدام، تع��داد مراجعه حضوری به 

دستگاه های اداری را کمتر می کند.«
او در خصوص مزیت اس��تارتاپ ها نس��بت به 
دیگر مشاغل بیان داش��ت: »یکی از مزیت های 
قابل  توجه کس��ب وکارهای نوپا این است که بر 
مبنای دان��ش راه اندازی ش��ده اند و مانند دیگر 

کسب وکارها، در آنها سرمایه هنگفت حرف اول را نمی زند؛ به همین جهت اکثر 
استارتاپ ها می توانند با تکیه بر خالقیت و دانش و با حداقل سرمایه وارد بازار 
کار شوند و به سود قابل مالحظه ای دست یابند و در فضای کاری استارتاپی، 

راه برای ورود جوانان باز است.« اسکویی در ادامه افزود: »مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک به دنبال این اس��ت که فعالیت استارتاپ ها با کمترین مراحل اخذ 
مجوز قانونمند شود و با حذف موارد غیرضروری، کار را برای آنها تسهیل کنیم. 
در این میان برخی کسب وکارهای نوپا به دلیل 
عدم آشنایی کافی با حوزه تجارت الکترونیک 
ممکن اس��ت با مشکالتی مواجه شوند. ممکن 
است ورود به این مشاغل به نظر آسان باشد، اما 
در ادامه راه کارآفرینان درمی یابند که شناخت 
بازار آس��ان نیست و مس��تلزم دانش و آگاهی  
اس��ت؛ به همین جهت مرکز توس��عه تجارت 
الکترونیک برنامه هایی نیز در راستای آموزش 

استارتاپ ها در نظر گرفته است.«
قائم مقام مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک 
در خصوص موانع قانونی فعالیت اس��تارتاپ ها 
بیان کرد: »یکی از مش��کالتی که استارتاپ ها 
با آن مواجه هس��تند بح��ث قوانین موجود در 
کسب وکار است که در برخی موارد با قوانین تجارت الکترونیک تعارض دارند و 
به نظر می رسد برخی قوانین قدیمی، آمادگی پذیرش شرایط جدید را ندارند، 

به همین جهت بازنگری در قوانین، نیاز جدی کسب وکارهای امروز است.«

رونق اس��تارتاپ ها در ایران، نیازمند فراهم کردن پیش نیازهایی اس��ت که در 
صورت مهیا ش��دن، به پیشرفت روزافزون کس��ب وکارهای نوپا در کشور منجر 
می شوند. به گزارش اقتصاد آنالین، استارتاپ مقوله ای نسبتا جدید است که در 

راستای فرهنگ کار آفرینی و عملی کردن ایده ها 
ش��کل می گیرد. در واقع استارتاپ ها، شرکت های 
نوپایی هس��تند که با ای��ده ای نوآورانه آغاز به کار 
می کنند و در مس��یر توس��عه و در آمدزایی از آن، 
برای یک مسئله، راه حلی جدید مطرح می کنند؛ 
البته این در حالی  است  که تضمینی برای موفقیت 
آنه��ا وجود ن��دارد. به ط��ور میانگی��ن گروه های 
استارتاپی با پرس��نل کم و در مدت زمان کوتاهی 
)حدودا س��ه س��ال( فعالیت می کنن��د. در ایران 
نیز طی چند س��ال گذشته، ش��رکت هایی از این 
دس��ت به خوبی جای خود را در ب��ازار پیدا کرده  
و به موفقیت های چش��مگیری رسیده اند. به طور 
مثال اس��تارتاپ های موفقی در بخش حمل و نقل، 

خرید اینترنتی، اپلیکیشن های تلفن  همراه هوشمند و . . . در بازار مشغول به کار 
هستند که استقبال مردم از آنها روزافزون است. به همین خاطر هفته نامه اقتصاد 
اکونومیست در نیمه دوم سال 201۵ در تازه ترین گزارش خود آماری از تحوالت 

ایجادش��ده در ارزش دالری شرکت های استارتاپی ارائه داد و نکته جالب، حضور 
سه استارتاپ بزرگ ایرانی در فهرست رتبه بندی ارزش دالری بود. حسین وکیلی، 
در خصوص فعالیت استارتاپ های اقتصادی در کشور گفت: »فعالیت این دست 
از بنگاه ها نیاز به فراهم کردن پیش نیازهایی دارد 
که با رعایت قوانین آنها، شاهد نتیجه دادن بیشتر 
این اس��تارتاپ ها خواهیم بود.«او در ادامه افزود: 
»س��اماندهی در نظام بانکی و مطالبات کش��ور 
به عنوان قلب نظام پولی و بانکی کش��ور، یکی از 
اولویت های اقتصادی است که باید بیش از پیش 
به آن توجه کرد. مثال بارز آن تثبیت ارزش پول 
ملی، از طریق کاهش تورم است.« این کارشناس 
اقتصادی خاطرنش��ان کرد: »ع��الوه بر ثبات در 
بازار پول، ایجاد ثبات واقعی در جامعه و در میان 
فعاالن اقتص��ادی و تولیدکنندگان، تاثیر مثبت 
خواهد داش��ت. همچنین در سیاست گذاری ها 
نی��ز باید به دنبال ایجاد انضباط مالی باش��یم.« 
وکیلی عنوان کرد: »در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تاکنون بنگاه های زودبازده 
و صنای��ع کوچک در ش��هرک های صنعتی موفق ظاهر ش��ده اند که همین امر 

اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور را در پی داشته است.«

ش��خصی دیوارهای خارج از دفتر گوگل را با تبلیغاتی در انتقاد از مدیریت 
س��اندار پیچای پوش��انده اس��ت. تبلیغاتی ضد گوگل روی دیوارهای خارج از 

س��اختمان این دفتر، در ناحیه ساحلی ونیز در 
کالیفرنیا چسبانده ش��ده است. به نظر می رسد 
ای��ن تبلیغ ها ب��ه هیاهوی جیم��ز دامور مربوط 
باش��د. جیمز دامور از مهندس��ان گوگل اس��ت 
 که اوایل این هفته، به س��بب نوش��تن مقاله ای 
۳000 کلمه ای در انتقاد از سیاس��ت های حامی 
تفاوت گوگل اخراج ش��ده ب��ود. او در این مقاله 
بیان کرده بود ک��ه تفاوت های بیولوژیکی زنان، 
باعث می شود آنها نتوانند در گوگل کار کنند. او 
این یادداشت را به صورت گسترده داخل شرکت 
توزیع کرد. یک��ی از فعاالن فناوری در کالیفرنیا 

توییت کرده است: 
شخصی در ونیز هست که از اخراج این کارمند 

خوشحال نیست. تبلیغات ضد گوگل سرتاسر سانتامونیکا و ونیز را پوشانده اند. 
روی یکی از این تبلیغات کلمه Goolag  نوشته شده است که نوعی بازی با 
کلمات است. این لغت به اردوگاه های کار اجباری شوروی در قرن بیستم اشاره 

دارد. تصویری از دامور منتشر شده است که در آن پیراهنی پوشیده که همین 
لغت روی آن به چش��م می خورد. سایر تبلیغات از ساندار پیچای، مدیرعامل 
گوگل، انتقاد می کنن��د. پیچای این کارمند را 
اخراج کرده و ایمیل اخراج او در فضای عمومی 
منتش��ر شده بود. به نظر می رسد برخی از این 
تبلیغ ها می گویند: »اپل هیچ گاه جیمز دامور را 
اخراج نمی کرد« یا »اگر اس��تیو جابز زنده بود، 
با دامور احس��اس هم��دردی می کرد.« اگرچه 
ای��ن تبلیغ ها نش��ان اپل را بر خ��ود دارند و از 
شعار معروف اپل، متفاوت بیندیشید، استفاده 
می کنن��د؛ اما متعلق به اپل نیس��تند. دامور از 
زمان اخراج خود با شخصیت های راست گرا در 
رسانه های محافظه کار دیده می شود. بسیاری از 
این رس��انه ها از همین روش برای جلب توجه 
استفاده می کنند. هنوز معلوم نیست چه کسی 
پشت این تبلیغ ها است و آیا با دامور ارتباط دارد یا خیر. فقط می دانیم که این 

تبلیغ ها رسمی نیستند و به صورت قانونی نصب نشده اند. 
گوگل به درخواست ها برای اطالعات بیشتر پاسخی نداده است. 

نظر مدیران استارتاپی در مورد نشست روز گذشته اتاق تهران

ظرفیت اقتصاد ایران برای فعالیت فضای استارتاپی باالست 
قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک:

بازنگری در قوانین، نیاز جدی کسب و کارهای امروز است انتقاد از ساندار پیچای؛ موضوع تبلیغات ضد گوگلپیش نیاز رونق استارتاپ ها در ایران چیست؟ 

س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور، 20 اس��تارتاپ برتر 
شرکت کننده در س��الن الکام استارز نمایشگاه الکامپ 1۳۹۶ را 

اعالم کرد. 
یک��ی از بخش های ج��ذاب الکامپ ۹۶، س��الن الکام اس��تارز 
و رقاب��ت میان اس��تارتاپ های حاضر در این س��الن بود. در این 
رقابت ه��ا، هر یک از تیم ها  دودقیقه ب��رای معرفی فعالیت های 

خود در برابر داوران فرصت داشتند. 
داوران این بخش از فعاالن کارآفرینی و مدیران استارتاپ های 

موفق انتخاب شده اند. 
پرس��ش از ایده  ها، مدل های کس��ب درآمد، تع��داد کاربران و 
نح��وه بازاریابی بخش مهمی از س��واالت داوران این بخش را به 
خ��ود اختصاص داده بود. در نهایت، داوران با بررس��ی و اعطای 

نمره به هر یک از استارتاپ ها، به معرفی برترین ها پرداختند. 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، 
20 استارتاپ برتر الکام استارز ۹۶ عبارتند از: نواک، بازار آنالین 
خدمات استادکار، موزرا، برکت، لوکز، لینکپ، خانه داران و نوال، 
ویزالک، چوبید، ردکاال، تحلیل ارتباط برنا، کامنت ماینر، پیاده، 
کیف پول ش��خصی نیُو، ابر آروان، اس��مارت وای ف��ای، دیاگ، 

می بریم، کتابخوان الکترونیک خوانا و شباویز. 

طب��ق نظر داوران، 10 اس��تارتاپ برتر امس��ال به ش��رح زیر 
هستند: 

سه استارتاپ برتر در این رقابت ها، جوایز ویژه ای دریافت خواهند 
کرد.  رقابت های الکام اس��تارز ۹۶ فرصت ویژه ای برای استارتاپ و 
کس��ب وکار های نوپا بود تا با معرفی برنام��ه  و فعالیت خود، نه تنها 
از نظر و مش��اوره کارآفرینان و مدیران با سابقه  استفاده کنند، بلکه 

اقدام به جذب سرمایه گذار کنند. 

کنترل ش��دید اینترنت توس��ط دولت چین بر کس��ی پوش��یده 
نیست. این سخت گیری ها باعث شده که بسیاری از وب سایت های 
مطرح جهان در این کش��ور مسدود شوند. از سوی دیگر غول های 
اینترنت��ی همچون فیس ب��وک و گوگل قصد دارند به ش��یوه های 
گوناگون به بازار این کش��ور نفوذ کنند. در همین رابطه فیس بوک 
 Colorful Balloons به تازگی و بی سروصدا اپلیکیشنی به نام

را در این کشور منتشر کرده است. 
به گ��زارش دیجیات��و،  Colorful Balloons به اپلیکیش��ن 
Moment فیس بوک ش��باهت بس��یار زیادی دارد. این برنامه به 
ش��ما اجازه می دهد تصاویر خود را با دوستان و اعضای خانواده به 
اش��تراک بگذارید. حتی نام اپلیکیشن هم شما را به یاد لوگوی اپ 

Moment می اندازد. 
به گ��زارش نیویورک تایم��ز، فیس بوک در ماه مه  س��ال جاری 
اقدام به عرضه این اپلیکیشن کرده است. این برنامه توسط شرکت 
چینی Youge Internet Technology منتش��ر شده که در 

ظاهر هیچ ارتباطی با فیس بوک ندارد. 

مارک زاکرب��رگ مدیرعامل فیس بوک در س��ال های اخیر بارها 
و بارها از کش��ور چی��ن بازدید کرده اس��ت. وی در  این بازدید ها 
به طور آشکار با مقامات چینی برای آینده شرکت خود وارد مذاکره 
شده است. در راستای همین مذاکرات، سال گذشته اعالم شد که 
فیس ب��وک برای راضی کردن مقامات چینی تالش هایی برای ارائه 
ابزاری جهت سانس��ور ش��بکه اجتماعی خود در این کشور انجام 

داده است. 
فیس بوک در مصاحبه با وب سایت ورج و در رابطه با برنامه هایش 
در چی��ن اعالم کرده که ما به طرق مختلف برای درک و فراگیری 
این کش��ور وقت گذاشته ایم. در حال حاضر تمرکز ما روی کمک 
به کس��ب و کارهای چینی و توس��عه دهندگان این کش��ور است و 
می خواهی��م از طریق پلتفرم تبلیغاتی خود آنها را به بازارهایی که 

در خارج از خاک این کشور قرار دارند معرفی کنیم. 
این نخستین باری است که فیس بوک این چنین بدون سروصدا 
و در خفا اقدام به عرضه اپلیکیش��نی می کند. باید دید که واکنش 

دولت چین به انتشار این اپلیکیشن چگونه خواهد بود. 

مجله  ام آی تی تکنولوژی در جدیدترین شماره خود رده بندی تکنولوژی های 
برتر س��ال 201۷ را منتش��ر کرده است. به گزارش پول نیوز،  آنچه در لیست 
ام آی تی مورد اشاره قرار گرفته حاصل خالقیت های واقعی در دنیای تکنولوژی 
و همچنین مدلی علمی از اداره کسب و کار محسوب می شود که توسط برترین 
کمپانی ه��ای حال حاضر جهان معرفی ش��ده اند. برخ��ی از این تکنولوژی ها 
هم اکنون در حال اس��تفاده توس��ط کاربران بوده و آث��ار قدرتمندی را همراه 
داش��تند و برخی دیگر نیز طی س��ال های آینده به تکامل خواهند رس��ید و 
نمی توان آنها را نادیده گرفت. گفتنی است ام آی تی تکنولوژی نشریه ای است 
که توسط موسسه فناوری ماساچوس��ت )وابسته به دانشگاه ام ای تی( منتشر 
می ش��ود. مرکز علمی  ام آی تی در واقع یک واحد دانشگاهی در شهر کمبریج 
در ایالت ماساچوس��ت کشور آمریکاس��ت که از پنج دانشکده اصلی، ۳2 گروه 
آموزش��ی و یک کالج تش��کیل شده است. سابقه تاس��یس این مرکز به سال 
1۸۶1 میالدی باز می گردد. این دانشگاه یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی در 

کش��ور آمریکا و جهان به شمار می رود 
و انتش��ارات آن نی��ز حض��ور فعالی در 
دنیای تکنولوژی دارد. این دانش��گاه از 
منظر آموزش دانش مهندس��ی و علوم 
کامپیوتر برترین دانشگاه جهان به شمار 
می رود و گزارش های آماری آن اهمیت 
بس��یار زیادی در وضعیت کس��ب و کار 
و آین��ده ش��رکت های فع��ال در حوزه 
تکنول��وژی دارد. در ادام��ه این مطلب 
نگاهی خواهیم داشت به معرفی برترین 

تکنولوژی های جهان از نگاه  ام آی تی: 
تشخیص چهره: فناوری تشخیص 
چه��ره می توان��د ب��رای تایی��د نهایی 
پرداخت ها، دسترس��ی ب��ه امکانات و 
همچنین ردیابی مجرمان مورد استفاده 
قرار گی��رد و هم اکنون در بس��یاری از 
ابزارک های هوشمند کارایی خود را به 

اثبات رسانده است. 
فلج درمانی: دانش��مندان در تالش 

هستند تا با توسعه و اس��تفاده از ایمپلنت های مغزی؛ آزادی حرکت و تجربه 
سالمت دوباره را برای آسیب دیدگان نخاعی فراهم کنند. این تکنولوژی بین 

10 تا 1۵ سال آینده به تکامل کامل می رسد. 
تراک های خودران: هم اکنون بیشتر کمپانی های فناوری محور جهان روی 
پروژه خودروی خودران خود مش��غول به کار هس��تند. در این میان مشاهده 
خودروهای سنگین بدون راننده نیز بخشی از ماجراجویی های حوزه تکنولوژی 
را متوجه خود ساخته است. این فناوری ۵ تا 10 سال آینده به تکامل می رسد. 
رایان�ه کوانتوم�ی: کمپانی های بزرگ مانند گوگل و اینتل مدت هاس��ت 
روی توس��عه رایانه های کوانتومی کاربردی متمرکز ش��ده اند و انتظار می رود 
ای��ن فناوری ش��گفت انگیز چهار تا پنج س��ال آینده پیش��رفت قابل توجهی 
داش��ته باشد. گفتنی اس��ت رایانه کوانتومی ماشینی اس��ت که از پدیده ها و 
قوانین مکانیک کوانتوم مانند برهم  نهی )Superposition(و درهم تنیدگی 
)Entanglement( برای انجام محاس��باتش استفاده می کند. کامپیوترهای 
کوانتومی با کامپیوترهای فعلی که با ترانزیستورها کار می کنند تفاوت اساسی 
دارند. ایده اصلی که در پس کامپیوترهای کوانتومی نهفته است این است که 

می توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتوم برای ذخیره سازی و انجام عملیات 
روی داده ها استفاده کرد. 

سلفی های ۳۶۰ درجه: چند سالی است بازار سلفی در شبکه های اجتماعی 
به شدت داغ شده است. همه به نوعی درگیر این مدل عکاسی هستند حال آنکه 
نوع ۳۶0 درجه آن نه تنها از منظر سرگرمی، بلکه در مواردی مانند گردشگری، 
امالک و مستغالت و فیلمسازی جایگاه ویژه ای را به دست آورده و البته فناوری 

چندان گران قیمتی هم محسوب نمی شود. 
س�لول های خورشیدی نسل جدید: گروهی از دانشمندان  ام آی تی پنل 
خورش��یدی جدیدی را تولید کرده اند که از مهندسی نوآورانه و مواد پیشرفته 
جدید برای جذب بیشتر انرژی خورشیدی استفاده می کند. این به مفهوم انرژی 
ارزان تر و دائمی خواهد بود که طی 10 الی 1۵ سال آینده به تکامل می رسد. 
ژن درمان�ی: منظ��ور از ژن درمانی مجموعه ای از روش های درمانی اس��ت 
ک��ه طی آن با ترمیم و رفع عی��ب ژن، بیماری را درمان می کنند. این فناوری 
پییشرفت های زیادی داشته که می توان 

آینده روشنی را برای آن متصور شد. 
اطل�س س�لولی: نقش��ه س��لولی 
یک ابت��کار جهانی برای ترس��یم تمام 
سلول های انسان در یک اطلس گسترده 
است. این نقشه می تواند درک محققان 
را از رش��د و بیماری های انس��انی ارتقا 
دهد. سلول ها برای درک زیست شناسی 
س��المت و بیماری ها بنیادی هس��تند، 
اما دانش��مندان هنوز تعداد دقیق، انواع 
مختل��ف و چگونگی آنه��ا در اندام های 
مختل��ف را نمی دادند. ای��ن فناوری تا 
پنج س��ال دیگر ب��ه تکامل می رس��د. 
اینترنت اش�یا: این مفهوم دیگر مورد 
چن��دان جدیدی نیس��ت و حتما بارها 
ب��ا آن برخورد داش��ته اید. به طور کلی 
اش��اره دارد به بسیاری از چیزها شامل 
اشیا و وس��ایل محیط پیرامون مان که 
به شبکه اینترنت متصل شده و توسط 
اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت »کنترل و مدیریت« شوند. 
تقوی�ت یادگیری: یک��ی از گرایش های یادگیری ماش��ینی اس��ت که از 
روان شناس��ی رفتارگرای��ی اله��ام می گیرد. ای��ن روش ب��ر رفتارهایی تمرکز 
دارد که ماش��ین باید برای بیش��ینه کردن پاداش��ش انجام دهد. این مسئله، 
با توجه به گس��تردگی اش، در زمینه های گوناگونی بررس��ی می ش��ود. مانند 
نظری��ه بازی ها، نظریه کنت��رل، تحقیق در عملیات، نظریه اطالعات، س��امانه 
چندعامل��ه، هوش ازدحامی، آم��ار، الگوریتم ژنتیک و بهینه س��ازی بر مبنای 
شبیه س��ازی. در مبحث تحقیق در عملیات و در ادبی��ات کنترل، حوزه ای که 
 در آن روش یادگیری تقویتی مطالعه می ش��ود برنامه نویس��ی تخمینی پویای

 )approximate dynamic programming( خوان��ده می ش��ود. ای��ن 
مسئله در تئوری کنترل بهینه نیز مطالعه شده است. البته دغدغه اصلی بیشتر 
مطالعات در این زمینه، اثبات وجود پاسخ بهینه و یافتن ویژگی های آن است و 
به دنبال جزئیات یادگیری یا تخمین نیست. یادگیری تقویتی در اقتصاد و نظریه 
بازی ها بیشتر به بررسی تعادل های ایجاد شده تحت عقالنیت محدود می پردازد. 

این فناوری تا دو سال دیگر به پیشرفت های قابل توجهی دست می یابد. 

جان اسکالی، مدیر عامل سابق اپل، استارتاپی در زمینه دارو و سالمت با 
نام RXAdvance تاسیس کرده و معتقد است که شرکتش از اپل بزرگ تر 

خواهد شد. 
جان اسکالی، مدیرعامل سابق شرکت های اپل و پپسی در حال کار روی 
استارتاپی با نام RXAdvance  است که به اعتقاد او، از اپل هم بزرگ تر 

خواهد شد. RXAdvance  یک شرکت مدیریت هزینه های پزشکی است که 
در زمینه کاهش هزینه های دارویی، جلوگیری از هزینه های مرتبط با دارو و 

مصرف بهینه آن  فعالیت می کند. 
جان اسکالی زمانی که سمت مدیرعامل را در پپسی داشت، توسط استیو 
جابز، برای سمت مدیرعاملی اپل انتخاب شد. اسکالی ابتدا این پیشنهاد را 

رد کرد ولی سوال معروف جابز، نظر او را تغییر داد. استیو جابز از او پرسید: 
می خواهی تا آخر عمرت، آب و شکر به مردم بفروشی؟ یا می خواهی با من 

بیایی و جهان را تغییر دهی؟ 
اسکالی طی دهه ای که در اپل مشغول به کار بود، رابطه خوبی با جابز 

نداشت و باعث شد جابز از اپل اخراج شود؛ موضوعی که امروزه باعث ندامت 
اسکالی شده است. او می گوید: حاال که چند دهه تجربه کسب کرده ام، 

متوجه اهمیت بنیان گذاران هستم. آنچه بین من و استیو گذشت، دعوا بر سر 
قدرت نبود؛ ما دو طرز فکر متفاوت داشتیم. در هر صورت این موضوع مربوط 

به قدیم است و نمی توانم تغییرش دهم. خوشحالم که استیو مجددا به اپل 
برگشت و یک مدیر عامل موفق هم محسوب می شد. وقتی استیو بازگشت، 

خیلی پخته تر از قبل بود. 
اسکالی پس از ترک اپل، به یک سرمایه گذار در دنیای فناوری تبدیل 

شد. او در حال حاضر شریک موسس یک استارتاپ در حوزه سالمت با نام 
RXAdvance  است که می خواهد از اپل هم بزرگ تر شود. اسکالی می گوید 

5درصد از جمعیت آمریکا همواره بیمار هستند و مجموعا ۳ تریلیون دالر 
برای درمان خود هزینه می کنند. 

 

برترین استارتاپ های الکام استارز سال ۹۶ اعالم شدند

فیس بوک بی سروصدا شبکه اجتماعی جدیدی را در 
چین معرفی کرد

تکنولوژی های برتر کسب و کار سال ۲۰۱۷

مدیر عامل سابق اپل و پپسی استارتاپ خودش را ایجاد کرد

 استارتاپی که از اپل
بزرگ تر می شود

سهشنبه8
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گزارشدریچه

توانایی و مهارت ماش��ین یادگیری گوگل به هیچ عنوان با دیگر پیشرفت ها 
قابل مقایس��ه نیس��ت. چندی پیش گوگل از یادگیری این پروژه در راه رفتن 
خبر داد و اینک از توانایی آن در اس��تفاده از فتوش��اپ به مانند یک حرفه ای 
خب��ر می دهد. به گ��زارش  ام بی  ای نیوز، همان طور که می دانید عکاس��ی از 
مناظر کار بس��یار سختی اس��ت زیرا هم باید حواس تان به کامپوزیشن تصویر 
باش��د و هم به آب و هوا که می تواند در زمان کمی به هم بریزد و البته تمام 
اینها یک چالش برای ویرایش کردن بهتر تصویر ایجاد می کند تا بتوان به آن 
چیزی که طبیعت برای ما ترس��یم کرده است نزدیک شد. با این پیشرفت در 
آینده نه چندان دور کافی اس��ت تنها روی دومین مشکل تمرکز کنید و باقی 

آن را به هوش مصنوعی بسپارید. 

 ویرایش حرفه ای عکس توسط
هوش مصنوعی گوگل این دومین شکس��ت فولکس واگن در تالش برای تولید خودرویی ارزان قیمت برای 

بازارهای نوظهور آس��یایی اس��ت. مذاکرات همکاری فولکس واگن و ش��رکت هندی 
تاتاموتور دوستانه اما بی نتیجه پایان یافت. به گزارش رویترز، این مذاکرات در راستای 
طرح توسعه مشترک خودرویی برای بازارهای آسیایی انجام شد. این دومین شکست 
فولکس واگن در تالش برای تولید خودرویی ارزان قیمت برای بازارهای نوظهور آسیایی 
اس��ت. پیش تر همکاری این خودروس��از با س��وزوکی به دلیل تفاوت های فرهنگی و 
کسب و کار بی سرانجام پایان یافته بود. البته دلیل ناکامی مذاکرات با تاتاموتور متفاوت 
بود. اشکودا، زیرمجموعه فولکس واگن که این مذاکرات را رهبری می کرد، اعالم کرد: 
دو شرکت به این نتیجه رسیدند که در این برهه زمانی، هم افزایی فنی و اقتصادی به 
ش��یوه دلخواه محقق نخواهد شد. اشکودا احتمال همکاری های مشترک را در آینده 

منتفی ندانست و مذاکرات پنج ماه اخیر را »سازنده« توصیف کرد. 

ناکامی فولکس واگن در راهیابی به هند

عنوان استارتاپمشخصات

تحلیل ارتباط برنا1

موزرا2

کامنت ماینر۳

بازار آنالین خدمات استادکار۴

پیاده۵

نواک۶

برکت۷

کیف پول شخصی نیُو۸

لوکز۹
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دوران برندس��ازی اس��تاتیک ب��ه آخر 
رس��یده اس��ت. س��ازمان ها، ش��رکت ها، 
مؤسس��ات و حتی س��ازمان های خیریه 
دریافته اند که داش��تن طرح های هویتی 
ب��ا انعطاف و قابل انطباق با ش��رایط، در 
دنیای چن��د زبانه و چن��د کاناله کنونی 
که برندها در آن به س��ر می برند بس��یار 
مناس��ب تر هس��تند. هوی��ت داینامیک، 
هویت های  اس��تاتیک،  هوی��ت  برخالف 

متعدد است برای یک برند. 
در واق��ع برندس��ازی داینامیک، همان 
برندس��ازی اس��ت، اما کم��ی متفاوت تر. 
برندس��ازی داینامیک هویتی اس��ت که 
می توان��د تغییر کند ام��ا عناصری اصلی 
دارد که همواره یکس��ان می مانند و همه 
اجزای برن��د را به هم پیوند می زنند. چه 
  word-mark  در مورد نش��ان کلم��ه
باش��د و چه خود متن یا لوگ��و، رنگ یا 
ش��کل، برند باز هم قابل شناس��ایی باقی 

می ماند. 
برندسازی داینامیک یعنی ظاهری تازه 
به هویت خ��ود دادن. بدون تغییر کامل 
هوی��ت می توانی��د با هر چی��زی مرتبط 
ش��وید یا لوگوی خود را به صورت فصلی 
یا در موقعیت های مختلف تغییر بدهید. 
داینامیک  برندس��ازی  موفقی��ت  باره��ا 
ثابت شده، اما اس��تفاده از آن برای همه 

شرکت ها راضی کننده نبوده است. 

استفاده از برندس�ازی داینامیک، 
خوب یا بد؟ 

برندس��ازی داینامیک می تواند به این 
معنی باش��د ک��ه ش��رکت در راه تکاپو، 
تکامل و توس��عه اس��ت یا ش��اید معنی 
آن این باش��د که ش��رکت خالق است و 
هرازگاهی چیزی نو و تازه خلق می کند. 
از ط��رف دیگر هویتی ک��ه به طور مداوم 
تغیی��ر می کند ممکن اس��ت اعتبار خود 
را از دس��ت بدهد زیرا م��ردم نمی دانند 
باید منتظر چه چیزی باش��ند. همچنین 
می تواند این حس را برانگیزد که شرکت 

قابل اعتماد نیست.
 برندسازی داینامیک به منابع بیشتری 

نیاز دارد که نسبت به برندسازی استاتیک 
هزینه های بیشتری را دربرمی گیرد. 

نمونه هایی از برندسازی داینامیک

از  یک��ی   :Hadfields Paint
برندس��ازی  نمونه ه��ای  قدیمی تری��ن 
رن��گ  قوطی ه��ای  روی  داینامی��ک 
Hadfields ب��ود. قوطی ه��ای مختلف 
رنگ هرکدام تصویر متفاوتی از یک روباه 

را بر خود داشتند. 
Google: نمون��ه ای که همه ما با آن 
مواجه ش��ده ایم گوگل اس��ت. این موتور 
جس��ت وجوی محبوب در س��ال 1998 
ش��روع به تغییر لوگوی خود کرد. آنها در 
طول یک سال چندین بار لوگوی خود را 

تغیی��ر می دهند و 
 ،Google با کلمه
ی��ا  روی��داده��ا 
روزه��ای وی��ژه را 
می دهند.  نش��ان 
آنه��ا حت��ی برای 
ه��ر کش��ور طرح 
خ��اص آن را اجرا 
عصر  در  می کنند. 
دیجیتال  جدی��د 
لوگ���وه��ا  ای��ن 
شده اند.  تعاملی تر 

در مورد گوگل آنچه بدون تغییر می ماند 
یا رنگ یا خود کلمه است. 

Aol: شرکت معروف دیگر Aol است. 
word-  این ش��رکت از نش��ان کلم��ه

markبه عن��وان فض��ای نگاتیوی در هر 
تصویر استفاده می کند. این فضای نگاتیو 
چیزی است که همیشه یکسان می ماند، 

درحالی که تصویر عوض می شود. 
همین  داینامیک  برندس��ازی  بنابراین 
اس��ت. بعضی عقیده دارند که برندسازی 
داینامیک برند را از بین می برد درحالی که 
بعضی دیگر می گویند که برند را در حال 
حرکت نگه می دارد. هرچه باشد، نظرات 
متفاوتی در مورد برندس��ازی داینامیک 
وج��ود دارد. هر پ��روژه ای هم ب��ا پروژه 
دیگر متفاوت است، پس باید انتخاب های 
خودتان را در این زمینه داش��ته باش��ید. 

ش��اید هر کسی با یک کامپیوتر و ذره ای 
خالقیت می تواند یک لوگو طراحی کند، 
اما خلق برندی که همه دوس��تش داشته 

باشند کال چیز دیگری است. 
هویت ه��ای ثابت با دس��تورالعمل های 
س��خت، پالت ه��ای رن��گ، فونت ه��ا و 
فهرس��ت بلندباالیی از بایده��ا و نبایدها 
به زودی برای برندهای��ی که می خواهند 
هیجان انگیز، الهام بخ��ش و درگیرکننده 
باش��ند، امری متعلق به گذش��ته خواهد 
ش��د. نقطه ش��روع کار ش��ما باید هدف، 
ش��خصیت، قص��د و روح برن��د باش��د و 
اطمین��ان حاص��ل کنید که برند ش��ما 
انعکاس ارزش ها و هدف های کس��ب و کار 
شماس��ت و بازتاب��ی از آنچ��ه مخاطبان 
هدف از شما می خواهند. هیچ چیز نباید 
و  اس��تاتیک 
زمان  در  ایستا 
اهداف  باش��د. 
بای��د  برن��د 
یابند  تکام��ل 
ش��رایطی  با  و 
را  آنه��ا  ک��ه 
کرده  احاط��ه 
شوند.  منطبق 
را  آن  ام��کان 
فراه��م آورن��د 
ک��ه در فضای 
پیرامون، داینامیک تر و مرتبط تر باشند. 

برن��د وقتی ب��ا فضای پیرام��ون خود 
مرتب��ط باش��د، فرص��ت آن را دارد ت��ا 
مخاطب��ان همفک��ر را دور ه��م جم��ع 
کن��د و تجرب��ه ای به آنها ارائ��ه دهد که 
وابس��تگی های حس��ی مه��م را خل��ق 
می کن��د. در چنین چش��م انداز مجذوب 
کننده ای ب��رای مصرف کننده، برندهایی 
پیروز خواهند بود که با تغییرات س��ریع 
محیط، زودتر منطبق شده و انعطاف پذیر 

باشند. 
دنی��ای دیجیت��ال کنونی ب��ه برندها 
فرصت داده تا مانند موجودات زنده رفتار 
کنند، چ��ه از طریق یک هویت متنوع یا 
جریانی م��داوم از تکام��ل در نحوه ابراز 
خود. دنی��ای دیجیتال همچنین فرصتی 
ب��رای برندها خلق کرده تا به مش��تریان 

خ��ود نزدیک تر ش��ده و مش��تریان هم 
به آنها نزدیک تر ش��وند. ای��ن امکان که 
مشتریان می توانند برند را سفارشی سازی 
کنند، مرحل��ه مهمی به س��وی اعتماد، 
مالکیت و هواداری برند اس��ت و به برند 
اجازه می دهد حس مشارکت و وابستگی 

احساسی ایجاد کند. 
برنده��ای داینامی��ک از چندین عنصر 
ثابت و چندین عنصر پویا ساخته شده اند. 
مجموعه اینها سیستمی را شکل می دهد 
که هویت برند را می س��ازد. اجزای ثابت 
سبب شناخت آسان و سریع می شود، اما 
اجزای متنوع، سیال و خالقانه هستند که 
فضایی ب��رای زندگی، پویایی و تکامل به 

برند می دهند. 
یکی دیگر از بهترین نمونه ها برای برند 
داینامیک شبکه تلویزیونی MTV است 
که سیس��تمی به وج��ود آورده که در آن 
حروف M وTV ش��کل و موقعیت ثابتی 
دارند اما می توانند با هزاران شکل متنوع 
ساخته شوند. این تنوع شامل رنگ، طرح، 
بافت، عکاسی، انیمیش��ن، تصویرگری و 
فراتر از آن می شود. اجزای ثابت اطمینان 
می دهن��د که برند به س��رعت ش��ناخته 
می ش��ود، اما اجزای متنوع س��بب ایجاد 

عالقه و درگیری مخاطب می شوند. 
 Byronفروش��گاه های غذایی بایرون
مثال بس��یار خوب دیگری است. بایرون 
در هری��ک از فروش��گاه های خود بیان 
متفاوت��ی را به اجرا می گذارد که تجربه 
جدید و هیجان انگیزی برای مش��تریان 
در ه��ر مح��ل فراهم می آورد؛ روش��ی 
بس��یار قدرتمن��د و عالی ب��رای ایجاد 
عالق��ه و بازاریاب��ی دهان ب��ه دهان که 
س��بب تکرار بازدید و وفاداری مشتریان 

می شود. 
درحالی ک��ه من توصی��ه نمی کنم که 
برندسازی داینامیک برای همه سازمان ها 
درست جواب بدهد، ولی دنیای تبلیغات 
مس��لما در آین��ده خود را ب��ا این روش 
برندس��ازی ب��ه خوبی وف��ق خواهد داد. 
بازاریابان پیش��رو باید در نظر بگیرند که 
برن��د آنه��ا پویایی الزم ب��رای کاربرد در 
بین مصرف کنن��دگان امروزی را دارد که 

به طور روزافزون بی قاعده تر می شوند. 

تحولی شگرف در برندسازی پیش روست
کارگاه برندینگ

اصول برندسازی در قرن بیست و یکم

اختالالت ناش��ی از انقالب فن��اوری و بحران های به 
وجود آمده با وجود رسانه های اجتماعی، باعث شده که 
برندها به دنبال ایجاد یا اصالح هویت برند خود باش��ند. 
این روزها برندس��ازی یا برندینگ تفاوت های بسیاری با 

سال های قبل دارد. 
در این مقاله که توسط سایت ibazaryabi ارائه شده 
اس��ت به اصول اساس��ی برندینگ در قرن بیست ویکم، 

عصر اطالعات و اینترنت می پردازیم. 

توجه به خواسته ها و بازخوردهای مشتری
هنری فورد جمله بسیار جالبی دارد. او می گوید »اگر 
م��ا از مردم می پرس��یدیم که چه چی��زی می خواهند؟ 
مطمئن��ا آنها نمی گفتند ماش��ین! بلک��ه می گفتند ما 

اسب های سریع تری می خواهیم.« 
اعتماد به مشتریان و بازخوردهای آنان نقش اساسی 
در برندسازی دارد، اما بازخوردهای مشتریان فقط عالئم 

را نشان می دهد نه بیماری اصلی. 
در واقع، شاید مشتریان قادر به مشخص کردن دقیق 
چیزی که می خواهند نباش��ند، اما اطالعات کافی را در 

اختیار شما قرار می دهند. 

ساخت هویت برند با داشتن یک هدف واضح
اکثر سازمان ها ماه ها برای تنظیم استراتژی ماموریت 
و چش��م انداز خ��ود زم��ان می گذارند؛ چش��م اندازها و 
اس��تراتژی هایی ک��ه توس��ط کارکنان نادی��ده گرفته 
می شوند. در واقع سازمان ها بیانیه ماموریت و چشم انداز 

صحیحی طراحی نمی کنند. 
بیانیه ه��دف مؤثر و واقعی دلیل ش��ما ب��رای انجام 
کسب وکارتان را معرفی می کند عالوه بر این، یک قاعده 
روشن برای یکپارچگی فعالیت های کارکنان تان فراهم 

می آورد. 
به عبارت س��اده تر، بیانیه ماموریت و چشم انداز شما 
باید دالیل الهام بخشی به شما برای انجام کارتان )فراتر از 
پول( معرفی کند و نیروی محرکه تصمیمات استراتژیک، 

سرمایه گذاری ها و دیگر مسائل مهم تان باشد. 

برجسته کردن ارزش های اساسی سازمان جهت 
برندسازی

ناکامی  ه��ای هویت��ی بزرگ ترین مش��کل برندهای 
امروزی اس��ت. به عنوان مثال، ی��ک برند هویت خود را 
عدالت محوری قرار می دهد. در واقع بیان می کند که من 

طرفدار عدالت اجتماعی هستم. 
بنابراین افراد بسیاری دوس��ت خواهند داشت از این 
برند خرید کنند، چون این عمل نشان می دهد که او نیز 

طرفدار و حامی عدالت محوری در جامعه است. 

ساخت یک پیام واضح و مشخص
پیام برند در واقع سبک ارتباطات سازمان است که باید 
ش��خصیت و موقعیت برند را انعکاس داده و هماهنگی 

برند را در تمامی کانال های ارتباطی نشان دهد. 
پیام برند از طریق تبلیغات، روابط عمومی، خدمات به 

مشتری، ارتباطات داخلی و… منتشر می شود. 
س��ازمان ها باید دقت کنند، پیام ش��ان در تمامی این 

کانال ها یکپارچه و ملموس باشد. 
در سال های اخیر، شرکت ها تالش کرده اند ارتباطات 
خود را یکپارچه کنند، اما کانال های ارتباطی موجود در 
اینترنت زیاد بوده و بسیاری از شرکت ها با مشکل مواجه 
شدند. به عنوان یک برند موفق در قرن بیست ویکم باید 
قادر باش��ید برای تمام��ی کانال های اجتماعی همچون 
ایمیل، اینس��تاگرام، لینکدین و... اس��تراتژی مشخصی 
طراحی کنید تا پیام برند شما از تمامی کانال  ها یکسان 

باشد. 
از آنجایی که در عصر دیجیتال پیام ها سریع تر منتقل 
می شوند، اهمیت پیام برند بیش از پیش نمایان می  شود. 

پیام برند شما باید: 
- واضح باشد

- قابل اعتماد باشد
- حمایتی باشد

- تفکر رو به جلو داشته باشد.
توجه به این موارد در کنار توجه به ارزش های سازمان 

می تواند یک پیام بسیار قدرتمند ارائه کند. 

در برندسازی، فرهنگ از استراتژی پیشی 
گرفته است

برندهای��ی که بتوانن��د مجموع��ه ای از ارزش ها را به 
صورت عمیق و حقیقی دربرگیرند، رشد خواهند کرد. 

ایجاد چنین باوری تنها به آنچه ش��ما انجام می دهید 
بستگی ندارد، بلکه به آنچه انجام می دهید وابسته است. 
مهم تری��ن ارزش و فرهنگ برای ش��رکت ش��ما باید 
مش��تری مداری و توجه به مشتری باشد. فرهنگ باید 

در تمامی سطوح سازمان به اجرا درآید. 

نتیجه گیری
برندس��ازی موفق در قرن بیس��ت ویکم آسان نیست. 
ظهور رسانه های اجتماعی باعث شده انتقادات بسیاری 
به س��مت برندهایی نامناسب ارائه شود. بنابراین برندها 
باید به س��مت هویت های شفاف و معتبرتر پیش بروند. 
رس��انه های اجتماعی و عصر اینترنت همانند شمش��یر 
دولبه هس��تند و همانطور که می توانند مزایای بسیاری 
برای برندها فراهم آورند، ممکن اس��ت منجر به نابودی 

آنها نیز شوند. 
hubspot :منبع
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تبلیغات خالق

شاید داشتن کوهی از پنیر، آرزوی بعضی ها باشد. در این تبلیغات خالقانه که برای پرینگلز )Pringles، برندی از چیپس سیب زمینی و گندم( 
طراحی شده، کریس البروی )Chris Labrooy( برای استفاده از انبوهی از پنیر در پیام تبلیغاتِی »پنیر با پنیر اضافی و سفارش اضافه ای از پنیر«، 

از فناوری سه بعدی استفاده کرده است. فکر می کنید این آگهی به اندازه  کافی پنیری هست؟

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات برای فروش دارای چه 
استاندارد هایی است

تبلیغات برای فروش موضوع این مقاله است. قبل از 
اینکه ش��روع به تبلی��غ کاال و خدمات خود کنید الزم 
است دستورالعمل مشخصی برای این کار داشته باشید. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، در غیر این صورت 
ممکن است هزینه و خسارت زیادی را متحمل شوید، 
بنابراین قبل از ش��روع طرح ریزی برای تبلیغات برای 

فروش موارد زیر را رعایت کنید.
 

1- تعریف کاال و خدمات
نخس��تین گام این اس��ت که ش��ما کاال و خدمات 
خود را به درس��تی بشناس��ید؛ هم جنبه های مثبت و 
هم منفی آن را بدانید. ذهنیت مش��تریان، مخاطبان و 
عم��وم مردم در رابطه با کاال و ش��رکت خود را بدانید. 
در خصوص شرکت هایی که کاال و خدماتی مشابه شما 
عرضه می کنند اطالعات الزم و کافی را کس��ب کنید. 
بدانید آنها از روش هایی برای معرفی و تبلیغات کاالی 
خود اس��تفاده می کنند. اگر این اطالعات را به درستی 
جم��ع آوری کنید بهتر می توانید به معرفی کاالی خود 

بپردازید. 

2- تعهدات خود در قبال مشتریان را بدانید
هر کاال و خدماتی باید جوابگوی تقاضاها و نیازهای 
مشتریان باشد، بنابراین در هر پیام رسانی تبلیغی باید 
بتوانید یکی از نیازها و مشوق های مشتریان را پیدا کرده 
و به آن تأکید و توجه داش��ته باش��ید. سعی کنید یک 
برنامه بازاریابی مخصوص خود را داش��ته باشید. تأکید 
بر مرغوبیت کاال و پیام رس��انی به اندازه مناس��ب، تنها 

راه های یافتن مشتریان نیستند. 

3- شناخت مشتریان و سالیق آنها
باید گروه های س��نی مختلف که جزو مشتریان شما 
هستند و سلیقه های آنها را به درستی بشناسید و بدانید 
که برای برقراری ارتباط و تبلیغ کاالی خود در خصوص 
ای��ن گروه ها از چه ش��بکه ها و کانال های ارتباطی باید 

استفاده کرد. 
برای شناخت بهتر مشتریان خود باید به سن، میزان 
تحصی��ل، مجرد ی��ا متأهل بودن، طبق��ه اجتماعی و 

اقتصادی و مواردی از این دست توجه کنید.
 

3- هدف تان را بشناسید
قبل از اینکه دس��تورالعمل خاصی را جهت تبلیغات 
کاالی خ��ود طراح��ی کنید، هدف خود را به درس��تی 
بشناسید. باید بتوانید نظر افراد را به سمت استفاده کردن 
از محصول خود تغییر بدهید. باید بتوانید حسن شهرت 
محصوالت ت��ان را افزایش دهید. به دنب��ال پیدا کردن 
مش��تریان تازه باشید. تعریف جدیدی برای کاالی خود 
داشته باشید و میزان تقاضا را برای آن در بازار باال ببرید. 
پس از بررس��ی بازار و مشتریان خود، تعریف بهتری از 

هدف ها  و کاالهای تان به دست خواهید آورد. 

5- هزینه آگهی های تبلیغاتی
ش��ما باید بدانید ک��ه تا چه می��زان می توانید بابت 
آگهی های تبلیغاتی کاالی خود سرمایه گذاری و هزینه 
کنید. داشتن سرمایه اندک به معنای عملکرد ضعیف تر 
و نتایج اندک نیس��ت. پژوهش ها ثاب��ت کرده اند که با 
س��رمایه کم نیز می توان با برند های مش��هور و بزرگ 
رقابت کرد. برای در نظر گرفتن هزینه تبلیغات مناسب 
ب��رای کاالی ت��ان می توانید از راهکارهای��ی که در زیر 

می آیند استفاده کنید. 
الف( اگر شرکت ش��ما محدود و کوچک است، بهتر 

است تا می توانید برای تبلیغات هزینه کنید. 
ب( س��عی کنید به روش ه��ای کاری و تبلیغی بقیه 
همکاران و حریفان خود توجه داش��ته باشید و از آنها 

استفاده کنید. 
ج( از میزان درآمدی که دارید چند درصدی را برای 
آگهی های تبلیغاتی متناس��ب ب��ا کاال و خدمات خود 
کن��ار بگذارید. به عنوان مثال هزینه تبلیغات در بخش 
خدماتی مانند خیاطی و طراحی لباس و از این دس��ت 

باید بیشتر از بخش کاالهای مصرفی باشد. 
د( هنگام سرمایه گذاری در بخش تبلیغات به اهداف 

خود از فروش محصوالت تان توجه کنید. 

 انتخاب وسیله تبلیغاتی مناسب برای فروش
هر چقدر در زمینه انتخاب وس��یله تبلیغاتی مبتکر 
باشید بهتر است. هر وسیله یا شبکه ای جنبه های مثبت 

و منفی دارد.
 - روزنامه: بهترین وس��یله برای تبلیغات است زیرا 
ش��ما می توانید در آن خصوصیات کاال و خدمات خود 
را با سایر کاالها به صورت تطبیق و قیاس معرفی کنید. 
- رس��انه های عمومی تر مانند تلویزیون: وس��یله ای 
قابل اعتماد برای آگهی کردن است که عموم مردم در 

گروه های مختلف از آن استفاده می کنند. 
- نش��ریات: نس��بت به تلویزیون و روزنامه محدودتر 

است و برای آگهی های منطقه ای بهتر است. 
- بنره��ا: از طریق بنرها می توانید محصوالت خود را 

به صورت مستمر در معرض دید همگان قرار دهید. 
- رادی��و: از آنج��ا که فقط از طریق ص��دا می توان با 
مخاطب��ان ارتباط برقرار کرد، بنابراین می توان با ایجاد 
تص��ورات در ذهن ش��نوندگان به تبلی��غ کاالی خود 

پرداخت که تأثیر سریع تری دارد. 
تجربیات نشان داده که بهتر است از چندین وسیله 

ارتباطی همزمان استفاده شود. 

آرش سلطانعلی
مدرس تبلیغات و برند سازی

در واقع برندسازی داینامیک، 
همان برندسازی است، اما کمی 
متفاوت تر. برندسازی داینامیک 
هویتی است که می تواند تغییر 

کند اما عناصری اصلی دارد 
که همواره یکسان می مانند و 

همه اجزای برند را به هم پیوند 
می زنند

BRAND
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تکنیک های ف��روش در بازاریابی با تکیه بر 
عوامل متعددی به سرانجام می رسند. یکی از 

آن عوامل پراهمیت، احساس است. 
احس��اس بر تمام تصمیماتی که مش��تری 
می گیرد، تأثیر می گذارد، خاطرات را می سازد و 
بر آگاهی، رویاها، افکار و قضاوت ها اثر می گذارد. 
احساس، انگیزه را برمی انگیزد و آن را به انجام 
کاری در پاس��خ به احس��اس ترغیب می کند. 
احساس شامل به دست آوردن قدرت، از دست 
دادن قدرت، سود و ضرر پیش بینی شده است. 
احساس تعریفی س��اده ندارد و به تنهایی نیز 
عمل نمی کند. احساساتی مانند برخورد اولیه 
را در نظر بگیرید؛ این احساسات مهم هستند، 
چرا که بر واکنش و رفتار اثرگذارند. در حقیقت، 
احساس مصرف کننده )مشتری بالقوه( می تواند 
تعیین کننده واکنش بعدی او باشد. احساسات 
باعث خرید، بازگش��ت مصرف کننده به مکان 
تجارت/فروش��گاه و قضاوت در م��ورد قیمت 
محصول ش��ما می ش��ود. نتیجه این است که 
احساس��ات خاص، مصرف کنن��ده را به خرید 
ترغی��ب می کنن��د و تجربه های احساس��ی از 
محص��والت خدم��ات اغلب می توانن��د باعث 

وفاداری مصرف کننده شوند. 
برای درک مثال باال، اپلیکیش��ن درخواست 
تاکس��ی )تاکس��ی های اینترنت��ی( را در نظر 

بگیرید. 
زمانی که برای نخس��تین بار می خواستم از 
این خدمات اس��تفاده کنم، این احساسات در 

من به وجود آمد. 
1- احساس قدرت ناشی از کنترل قیمت و 

رها شدن از چانه زنی با رانندگان 
2- احساس به دس��ت آوردن سود ناشی از 
هزینه بسیار پایین نسبت به آژانس های تاکسی 

تلفنی یا تاکسی های عبوری 
3- احس��اس امنی��ت و آرام��ش زمانی که 
تاکسی را با انتخاب خود فرامی خواندم و تمامی 
مسیر قابل مش��اهده، ردیابی و ثبت در تلفن 

همراه بود. 
همین احساس��ات س��بب ش��ده است که 
من با آژانس های س��نتی تاکسی تلفنی برای 
همیش��ه خداحافظی کنم و به مشتری وفادار 
تاکس��ی های اینترنت��ی تبدی��ل ش��وم. پس 
احساسات در درک دلیل خرید مصرف کننده 

)تحلیل و انتخاب انواع استراتژی های فروش( 
اهمیت دارند. درگیر کردن مشتری در تبلیغات 
و بازاریابی شما و دریافت واکنش مثبت شروع 
فرآیند ترغی��ب و در نهایت به ثمر نشس��تن 

راهکارهای عملی افزایش فروش است. 
درک چگونگی تأثیر احساس بر رفتار خرید

مشتریان برای تجربه کردن حاالت عاطفی 
خ��اص یا رس��یدن به اه��داف احساس��ی در 
فرآیندی ب��ه نام برانگیختگ��ی عاطفی خرید 
می کنند. احساس��ات می توانن��د باعث ایجاد 
لذت یا رضایت شوند و همچنین می توانند به 
مشتری ها این آگاهی را بدهند که خریدشان 
ممکن است از احس��اس نارضایتی یا ناراحتی 
آنان جلوگیری کند. احساسات بر تصمیم گیری 
اثر می گذارند. خرید هر چه باشد، مصرف کننده 
باید ارتباط عاطفی مثبتی بین خود و محصول 
شما برقرار کند. احساس مثبت می تواند شامل 
برآورده شدن یک خواسته، حمایت از ارزش ها 
یا احساس امنیت و حمایت باشد. می دانید که 

محصول تان کدام احساس را ایجاد می کند؟ 
انگی��زه، مصرف کننده )مش��تری(  همانند 
می تواند احس��اس منفی و مثبتی داشته باشد 
که بر تصمیم خرید او اثر می گذارد. همچنین، 
او احساس��اتی بیان نش��ده )فق��دان امنیت و 
افس��ردگی( و بی��ان ش��ده )هیج��ان، لذت و 
خوش��حالی( دارد. درک تفاوت بین احساسات 
بیان شده و احساسات بیان نشده اهمیت دارد، 
چرا که اگر مصرف کننده خرید کند اما نسبت 
به محصول هیچ گونه احساسی ابراز نکند، باید 
برای درک هدف او س��واالت بیش��تری مطرح 

کنید. 
تصمیم گیری  فرآین��د  در  مصرف کنندگان 
ممکن اس��ت ب��ا تضادهای��ی مواجه باش��ند، 
چرا که بیش��تر اوق��ات در پ��ی توجیه کردن 
احساسات خود هستند. اغلب این موضوع را به 
صورت جمالت دوپهلو از جانب مصرف کننده 
می ش��نوید. مصرف کننده موضوع��ی را بیان 
می کن��د و کمی بعد، چی��زی کامال متضاد با 
گفته قبلی خود به زب��ان می آورد. این دوپهلو 
ح��رف زدن هنگام انتخابات بین محصولی که 
منطقی است و محصولی که لذت بخش است، 

رخ می دهد. 
مثاًل ف��رض کنید یک مدیرعام��ل زن وارد 
نمایشگاه ماش��ین می شود. او توضیح می دهد 
که ماشینی می خواهد که نظرها را جلب کند 

و س��ریع باشد. س��پس آن را انتخاب می کند؛ 
ماش��ینی مدرن با دوصندل��ی. هر چه معامله 
بیش��تر به طول می انجامد، او س��عی می کند 
خری��د خود را بیش��تر توجیه کند. احس��اس 
می کن��د که مطمئن نیس��ت؛ اگرچه خرید او 
لذت بخش اس��ت، اما نمی داند که منطقی نیز 
اس��ت یا نه. اینجاست که سخن گفتن دوپهلو 
ش��روع می ش��ود. فروش��نده چگونه باید این 
موضوع را کنترل کن��د؟ برای تکمیل فروش، 
فروش��نده باید به او ی��ادآوری کند که هنگام 
ورود به نمایشگاه و انتخاب ماشین چه دالیلی 

داشت و به دنبال چه بود. 
 چرخه احساسات مربوط به

 بازاریابی و فروش
1- نارضایتی

مصرف کننده نیازی را احس��اس می کند که 
برآورده نشده است. 

مثال فردی 32ساله به نام پویا برای اینکه به 
دیدن یکی از دوستانش برود، از اینکه با دست 

خالی برود، احساس ناراحتی می کند. 
2- ناراحتی و تنش

ای��ن نی��از باعث می ش��ود مش��تری بالقوه 
احس��اس تنش و ناراحتی کند. پویا می خواهد 
مهربان و سخاوتمندتر به نظر برسد، اما به دلیل 
نداشتن کاال یا محصولی در دست برای تقدیم 

به دوستش، این احساس را ندارد. 
3- ت�اش ب�رای از بی�ن ب�ردن تنش 

ناراحت کننده
مشتری برای برطرف کردن تنشی که باعث 

ناراحتی اش شده است، تالش می کند. 
پوی��ا به دنب��ال راه حلی برای مش��کل خود 
می گردد به این امید که در دیدار دوست خود، 

مهربان تر و سخاوتمندتر به نظر برسد. 
4- رضایت و کاهش تنش

مشتری به وسیله خرید یک محصول، تنش 
خود را کاهش می دهد. 

پویا فروشگاهی را پیدا می کند و یک بسته 
گز یا کاکائوی تلخ، خریداری می کند. 

5- کاهش تنش
حال که نیاز برطرف ش��د، تنش مش��تری 
کاهش یافته اس��ت و او دوباره احساس راحتی 

می کند. 
پویا به همراه بس��ته گز ی��ا کاکائوی تلخی 
که خریده اس��ت، به دیدار دوستش می رود و 
احس��اس می کند ارتباطی بهتر از حالت بدون 

این خرید ایجاد کرده است. 
توجه داش��ته باشید که ش��ما به عنوان یک 
مدیر بازاریابی ی��ا بازاریاب، می توانید از دانش 
انگیزه و احساسات برای فراتر رفتن از تبلیغات 
و رسیدن به قلمرو نیازها، ترس ها، خواسته های 
آگاهانه و ناخودآگاه، با ه��دف بازاریابی موفق 
برای محصوالت و خدمات تان اس��تفاده کنید. 
بهبود محصوالت به تنهایی برای برآورده کردن 
نیاز کاربردی کافی نیس��ت؛ باید مصرف کننده 
را در س��طح عمیق ت��ری م��ورد بررس��ی قرار 
دهید. انجام این کار به مشتری کمک می کند 
احساس کند تا حدودی با محصول شما ارتباط 
دارد و تصویر رضایت بخش��ی از خود داش��ته 
باش��د. این واکنش، ارتباط مصرف کننده را با 
محصول ش��ما برمی انگی��زد و او را به خرید و 

ادامه خرید محصول شما ترغیب می کند. 
می توانید از فعالیت ه��ای بازاریابی به عنوان 
راهی برای برانگیختن احساس��ات و برآوردن 
انگی��زه اس��تفاده کنی��د. اگ��ر بپذیری��د که 
احساس��ات بر خواس��ته ها، انگیزه ه��ا و رفتار 
مشتری اثر می گذارند، منطقی است که نقش 
احساس��ات را در بازاریاب��ی و تبلیغات خود در 
نظر بگیرید. در نهایت، هدِف بیش��تر تبلیغات 
و بازاریابی ه��ا ترغیب، ایج��اد انگیزه و فروش 
اس��ت. ایجاد احساسات مناس��ب در تبلیغات 
این احتمال را افزای��ش می دهد که تبلیغات، 
تأثیر مثبتی بر ترغیب مصرف کننده به خرید 
محصول شما بگذارد. با طراحی مواد بازاریابی 
و تبلیغات��ی ک��ه احساس��ات مصرف کننده را 
برمی انگیزند ی��ا تقویت می کنن��د، می توانید 
تعداد مصرف کنن��دگان عالقه من��د به خرید 

محصول تان را افزایش دهید. 
پ��س رون��د خالص��ه عوام��ل انگی��زه ای و 
احساسی که به خرید )فروش برای شما( منجر 

می شود عبارت است از: 
1- احساس برانگیخته می شود و نیازی را در 

مصرف کننده بیدار می کند. 
2- نیاز ش��ناخته می ش��ود و مصرف کننده 

آگاهانه متوجه می شود که نیازش چیست؟ 
3- مصرف کننده احساس می کند که انگیزه 
پیدا کرده است و برای رهایی از ناراحتی ایجاد 
شده توسط احساسش، به سمت خرید می رود. 

4- خرید )فروش شما( صورت می گیرد. 
MADISEH@ :ارتباط با نویسنده
ELENOON.IR

داستان سرایی و مسئولیت نقش احساسات در بازاریابی و فروش
اجتماعی

اگر برندها تمایل دارند از ش��بکه های اجتماعی 
بیشترین بهره را ببرند، باید هنر داستان سرایی را 
بپذیرند. این جنب��ه ای کلیدی در ماندگاری برند 
است. اگر درک درس��تی از داستان سرایی داشته 
باش��ید، متوجه می ش��وید که افراد بسیار زیادی 

داستان شما را فراخواهند گرفت. 
ام��ا داستان س��رایی بص��ری چیس��ت؟ امروزه 
ش��رکت هایی هس��تند ک��ه ب��ا درک مفاهی��م و 
چگونگی اس��تفاده بهت��ر از آن، داستان س��رایی 
اجتماعی را نشانه رفته و البته نتایج، آنها را کامال 

شگفت زده کرده است. 
داستان س��رایی اجتماع��ی می توان��د اطالعات 
خسته کننده و کس��ل کننده را تبدیل به احساس 
مهم بودن، ش��ور و اشتیاق داشتن و سازگار بودن 
کند. یک فروش��نده می تواند درمورد ویژگی ها و 
خصوصیات محصولی که معرفی می کند، توضیح 
دهد ولی زمان زیادی می برد تا مش��خص ش��ود 
عل��ت و دالی��ل خرید مردم چیس��ت. درحالی که 
اگ��ر داس��تانی در پش��ت محصولی که ش��رکت 
معرفی می کند داشته باشد، قطعا هیجان انگیزتر، 
قانع کننده ت��ر و قابل درک ت��ر خواهد ب��ود. اصوال 
ه��ر برن��دی ک��ه بتوان��د داس��تانی قانع کننده و 
هیجان انگی��ز برای مخاطبانش تهیه کند، از بازده 
بیش��تری برخوردار خواهد بود زیرا احساس��ات و 

عواطف مشتریان خود را درگیر می کند. 
داس��تان ها دارای س��اختاری روایی هستند که 
مغز ما آنها را پیوس��ته دنبال می کند. این ساختار 
روایی همان چیزی اس��ت که هم��واره می بینیم. 
تص��ور کنی��د که ه��ر روز چگونه با هم��کاران یا 
مش��تریان تان صحبت و برخورد می کنید، چگونه 
داس��تان شما به چیزهایی تبدیل می شود که آنها 
را به پایان داس��تان تان هدایت می کند. داستانی 
قدرتمند اس��ت که با احس��اس و هیجان ساخته 
شده باش��د )حتی اگر شما شب قبل راجع به آن 
صحبت کرده باش��ید(. مغز ما آنها را دوست دارد 
و منتظ��ر می مان��د تا با یک پایان خ��وب به انتها 

برسند. 
تمامی برنده��ای قدرتمند از مفاهیم و ایده هایی 
ب��رای داستان های ش��ان اس��تفاده می کنن��د ت��ا 
احساس��ات را برانگیزند، زیرا هم��ه ما می دانیم که 
احساس��ات خالص و ساده هس��تند. رابطه، چه در 
حوزه ف��ردی و چه در حوزه برن��د محصول و... به 
صورت عاطفی شکل می گیرد. بر این اساس قبل از 
اینکه آماده ایجاد یک رابطه، معامله و بده بس��تان 
ش��ویم، باید داس��تان خود را آماده کنیم تا از بروز 

هرگونه احساس ناخوشایندی جلوگیری کنیم. 

 TOMS داستان
TOMS  ی��ک برن��د کف��ش اس��ت. کفش ها 
می توانند داس��تان های زیادی داشته باشند. آنها 
بخشی از سفر هر روز ما هستند. در آوریل 2011 
بنیانگ��ذار TOMS می خواهد یک روز همه پای 
برهنه بروند. این خواس��ته ب��ه کمپین »یک روز 
بدون کفش« منجر ش��د که بعدها نیز به قسمتی 
از ی��ک نش��انه و آیک��ون مب��دل ش��د. از طریق 
داستان س��رایی می توان داستانی گفت با مفهومی 
س��اده که برای همه قابل درک باشد. با ایده های 
متوس��ط نمی توانید چیزی را قاب��ل لمس کنید؛ 
»کودکان در کش��ورهای فقیر ب��رای زنده ماندن 

نیاز به کفش دارند.«
هر بار که مش��تری یک جف��ت کفش می خرید، 
TOMS ی��ک جفت کفش به ی��ک کودک فقیر 
اهدا می کرد. این روایت اثر فوق العاده ای داشت. این 
شکل داستان سرایی برندهای دیگر را برای داشتن 
چنین داس��تان هایی به چالش می کشد. خواسته و 
ایده ای که پشت این داستان بود، کمک می کرد تا 

اطمینان حاصل شود که پیام اصلی واضح است. 
سپس TOMS آن ایده را توسعه داد و تغییراتی 
در آن اعمال کرد. در این س��ال، هر کس عکس��ی 
را از پای��ی برهنه در اینس��تاگرام ت��گ می کرد، به 
ای��ن معنی بود که یک جفت کف��ش رایگان برای 
کودکانی که به آنها نیاز داش��تند، داده شده است. 
ایده اصلی، تالش جهت کمک به کسانی است که 
شانس کمتری دارند؛ ایده ای بسیار قدرتمند و قانع 

کننده. 
 این یک داستان است. احساسات در هم آمیخته 
می ش��وند، چون مردم دوس��ت ندارن��د دیگران را 
نیازمند ببینند. با این کمپین احساس��ات مردم در 
مورد مراقبت به ترکیبی از غم و اندوه و امید مبدل 
شد. مردم می خواستند در این کمپین حضور داشته 
باش��ند. آنها خوشحال بودند از اینکه با خرید کفش 

می توانستند از دیگران مراقبت کنند. 
نتیجه چه ش��د؟ برندی که داستانی برای گفتن 
دارد و می توان��د خ��وب آن را بازگو کند. برای یک 
برند بسیار مهم اس��ت که اصول، نگرش و رویکرد 
 TOMS به کسب وکارش داش��ته باشد. مجموعه
نمی خواهند کفش بفروش��ند؛ آنه��ا می خواهند به 
بهبود زندگی مستمر کمک کنند. چگونه می توان 

اصول خود را نشان داد؟ 

موضوع اصلی در قرن بیست ویکم چیست؟ 
تمرکز، تمرکز، تمرکز

 

ال رای��س و ج��ک ت��راوت به احتم��ال قوی از 
مش��هورترین استراتژیس��ت های ب��ازاردان جهان 
هس��تند. آنها در بیش از سه دهه تأثیر زیادی در 
پیشبرد دانش بازار یا بازاردانی در جهان داشته اند 
و نوشته های ش��ان از منابع پرارج و شایس��ته نزد 

دانایان بازار و مدیران هوشمند جهان است. 
ایشان از مش��اوران پرتوان شرکت های فهرست 
مجل��ه فورچون هس��تند و درب��اره موضع یابی و 

تمرکز سخن گفتنی بسیار دارند. 
رایس پیش��نهادی که برای ش��رکت های بزرگ 
تنوع مدار دارد این اس��ت؛ تمرکز، تمرکز، تمرکز. 
او می گوید تمرکز کنید پیش از اینکه دیر ش��ود. 
وقتی شرکت ش��ما ابعاد بزرگ تری پیدا کرد باید 
فعالیت های ت��ان را ب��ر بخش مش��خصی متمرکز 

کنید. 
در مرحله بعدی باید بتوانید صاحب یک واژه در 

فکر مشتریان شوید. 
به عبارت دیگ��ر در تولید یک محصول آنچنان 
س��رآمد باش��ید ک��ه آن محصول با نام ش��رکت 

مترادف شود مانند مثال آشنای کوکاکوال. 
در این باره می توان از مثال کمد لباس استفاده 
ک��رد. کمد لب��اس در ابتدا خیل��ی تمیز و منظم 
است، اما به تدریج شلوغ و سردرگم می شود چون 
چیزها ب��ا مرور زمان از نظم ب��ه بی نظمی تمایل 

پیدا می کنند. 
ما در آینده دو نوع شرکت خیلی موفق خواهیم 
داشت؛ نخست شرکت های بزرگ و قدرتمندی که 
صاحب مارک های معروفند و دیگری متخصصان 
یا شرکت های کوچکی که جایگاه مشخصی را در 

بازار به خود اختصاص داده اند. 
مارک های��ی بی��ش از هم��ه با مش��کل روبه رو 
می ش��وند که در موقعیت نامعلوم��ی قرار دارند و 

در چیزی تخصص ندارند. 

موضوع مهم تخصص اس��ت، حال اگر ش��رکتی 
ه��م متخصص باش��د و ه��م معروف کار بس��یار 

شیرین خواهد شد. 
شرکت های بسیاری هستند که معتقدند جهان 
به طور فزاینده ای درحال پیچیده شدن است. پس 
تولید آنها هم باید پیچیده تر ش��ود. اما عکس این 
بای��د اتفاق بیفتد؛ بدین ترتی��ب که هرچه جهان 

پیچیده تر شود خطوط تولید باید ساده تر شود. 
قدرت در بازار در تخصصی ش��دن است. قدرت 
در این نیس��ت که به ه��ر بازاری وارد ش��وید. با 
گذش��ت زمان چیزها تقسیم می ش��وند و اگر در 
کارتان متخصص نشوید، یعنی هر چیزی را تولید 

کنید دچار مشکل خواهید شد. 
پیام ما به شرکت ها این است که مدیریت ارشد 
بای��د در فرآیند مدیریت بازاردان��ی )مارکتینگ( 

فعاالنه مشارکت کند. 
در گذش��ته مدیران ارش��د می گفتند ما وظیفه 
بازاردانی را به مدیران بازاردان واگذار می کنیم اما 

این اشتباه است. 
بازاردانی خیلی مهم اس��ت و نباید به س��طوح 

میانی واگذار شود. 
رئیس شرکت باید مسئولیت مدیریت بازاردانی 
را به عهده بگیرد. او تنها کس��ی است که می تواند 

اهداف بازاردانی را تحقق بخشد. 
این یعنی اینکه شما باید مدیری بازاردان داشته 
باشید که قوانین بازاردانی را درک می کند، راه حل 
ارائ��ه می دهد یا همانطور که ت��ام پیترز می گوید 

شرکت خود را از دیگران متفاوت می سازد. 
او باید محرک و مروج ن��گاه و نگرش بازاردانی 

در شرکت باشد. 
من به مدیران ارش��د می گویم که مخفی شدن 
در اتاق های ت��ان را رها کنید به می��دان بیایید و 
ببینی��د اوضاع چه طور اس��ت و س��پس تغییر را 

رهبری کنید. 
رایس: پی��ام اصلی من تمرک��ز، تمرکز، تمرکز 

است. 
م��ن به مدیران ش��رکت ها می گویم که موضوع 
اصل��ی در ق��رن بیس��ت و یکم تمرکز اس��ت. در 
ه��رکاری که انجام می دهید ف��ردا آن را کمتر اما 

بهتر انجام دهید. 
*اندیشمندانه بیندیشیم. 

برگرفته از کتاب ارزش��مند نواندیش��ی در عصر 
تحول – سازمان مدیریت صنعتی ایران. 
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کمکی مناسب برای خود بیابید
فرصت امروز: اگرچه پرمش��غله بودن یکی از 
صف��ات اصلی و پس��ندیده هر مدیری محس��وب 
می ش��ود، با این حال نباید تصور کرد که باید به 
تنهایی تمامی کارها را به دوش گرفت و با تمامی 

مشکالت آن کنار آمد. 
بدون ش��ک ش��ما نیز در اثر حج��م کاری زیاد 
خس��ته خواهید شد و این امر کامال طبیعی است 
و نبای��د از خ��ود توقعات عجیب و غریب داش��ته 
باش��ید. به همین خاط��ر برای ه��ر مدیری یک 
دس��تیار خوب از موارد ضروری اس��ت و می تواند 

کمک شایانی محسوب شود. 
در واقع حجم باالی کاری ممکن اس��ت تمرکز 
مدی��ران را مختل کند. این ام��ر در نهایت باعث 
خواهد شد تا مدیران نتوانند آن گونه که شایسته 
اس��ت کار خود را سروسامان دهند. درست مانند 
افراد مش��هور که برای خود مدی��ر برنامه تعیین 
می کنند تا بتوانند با خیال راحت تری به کارهای 
دیگر خ��ود بپردازند، مدیران نی��ز به یک چنین 

فردی در کنار خود نیازمندند.

ایده
کن داونپورت، یکی از موفق ترین مهندسان راه 
و ساختمان است. وی در ابتدا در یک دفتر بسیار 
کوچک فعالیت می کرد و با پیش��رفتی که در کار 
خود کس��ب کرد با یک مشکل بزرگ مواجه شد. 
هماهنگی ه��ای الزم برای پروژه های متعدد باعث 
ش��ده بود تا وقت زیادی از وی هدر برود. همین 
موارد فرعی باعث می ش��د تا وی نتواند روی کار 
خود تمرکز الزم را داش��ته باشد. به همین خاطر 
وی نیاز به یک دستیار مطمئن را به خوبی حس 

می کرد.
 ب��ه همی��ن دلیل تصمی��م گرفت ب��رای خود 
دس��تیاری پیدا کند. همین امر منجر به آن ش��د 
ت��ا وی بتواند ب��ا فراغت بیش��تری روی کار خود 

متمرکز شود. 
با نگاهی واقع بینانه به این حقیقت پی  خواهید 
برد ک��ه اگرچه کارهایی نظیر مدیریت برنامه ها و 
تنظیم قرارها که س��اده ترین وظایف یک دستیار 
را ش��امل می شود، جزئی از فرآیند کار هستند. با 
این حال تحت شرایطی که وقت زیادی را از شما 
می گیرند و به علت آنکه رس��یدگی به آنها توسط 
ش��خص دیگری  )به علت تخصص��ی نبودن آن( 
مشکلی را به وجود نخواهد آورد، بهتر است آن  را 

به شخص دیگری محول سازید. 
با نگاهی به زندگ��ی مدیران موفق به این نکته 
پ��ی خواهید برد ک��ه آنها جه��ت موفقیت از هر 
راهکاری به خوبی اس��تقبال می کنند. بدون شک 
مورد ذکر ش��ده نیز یکی از راهکارهای مناس��ب 
کاری برای هر مدیری است که بهتر است توسط 
هر شخصی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری علت 
موفقیت کن داونپورت را جدای از سختکوش��ی، 
محول س��اختن کارهای��ی می دانند ک��ه اگرچه 
مرتب��ط با کس��ب و کار وی هس��تند، اما ضرورتی 
وجود ندارد که حتما تمامی آنها را خود ش��خص 

به تنهایی انجام دهد. 
ب��ا این اق��دام وی توانس��ت برای خ��ود زمان 
بیش��تری را برای پرداختن به کارها و پروژه های 
بیش��تر صرف کن��د که در نهایت منجر به رش��د 
فوق العاده وی ش��د. این امر در حالی بود که اکثر 
رقب��ای وی اصراری بیهوده به انجام تمامی کارها 

توسط خودشان داشتند. 
هیچ محدودیتی وجود ندارد که دس��تیار شما، 
مش��اور شما نباش��د. درواقع همه چیز به نوع نیاز 
ش��ما برمی گ��ردد و اگر بتوانید ش��خصی را برای 
دس��تیاری خود بیابید که تجربه خوبی در زمینه 
کاری ش��ما دارد، عم��ال با یک تیر دو نش��ان را 
م��ورد هدف قرار داده اید. چنی��ن فردی می تواند 
در تمامی موقعیت ها راهنمای خوبی برای ش��ما 
باش��د و ش��ما را در راس��تای تصمیم گیری بهتر، 

یاری کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- بدون ش��ک پرمش��غله ترین فرد یک شرکت، 
مدیر آن اس��ت. با توجه به اینک��ه مدیران نیز از 
محدودیت هایی برخوردار هس��تند، مشغله زیاد و 
ازدحام کاری، )حت��ی اگر باعث اختالل در انجام 
سایر کارها نش��ود( باعث تحلیل رفتن انرژی وی 
خواهد ش��د که امری کامال مضر است، به همین 
خاطر وجود یک دس��تیار در شرکت امری کامال 

ضروری است. 
- مدیران نیز ممکن اس��ت تصمیمات اشتباهی 
بگیرند، با توجه به ای��ن امر که برخی تصمیمات 
حیاتی هس��تند، یک اشتباه ممکن است ضربه ای 
جدی را به کل ش��رکت وارد س��ازد. با این حال 
اگر در کنار خود دس��تیاری کاربلد داشته باشید، 
ضریب خطای خود را ب��ه مراتب کاهش خواهید 

داد که اقدامی هوشمندانه محسوب می شود. 
- جزییات همواره وقت گیر هستند و بهتر است 
خ��ود را درگی��ر آن نکرده و تمرک��ز خود را روی 

موارد مهم تر قرار دهید. 
- یک دس��تیار خوب می تواند به مانند دس��ت 
راست شما در ش��رکت محسوب شود و کارهایی 
را انجام دهد که ش��ما به علت مش��غله زیاد زمان 

کافی برای انجام آنها را ندارید. 
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مدیریت یک کس��ب وکار شامل 
تصمیمات، اقدامات و پیاده س��ازی 
انواع استراتژی هاست. بدون تردید 
تنه��ا ف��ردی می توان��د در این امر 
درخش��ان ظاهر شود که نسبت به 
عناصر ذکر ش��ده آگاه��ی الزم را 
داشته باشد تا در مواقع الزم بتواند 
بهتری��ن تصمیم را اتخ��اذ کند. به 
همی��ن خاط��ر الزم اس��ت تمامی 
کارآفرین��ان خصوص��ا کارآفرینان 
ج��وان و نوپا، اقدامات افراد خبره و 
موفق در کسب و کار خود را سرمشق 
خ��ود ق��رار دهن��د. ب��دون تردید 
مهم تری��ن بخ��ش تصمیم گیرنده 
در هر ش��رکتی، مدیر آن اس��ت و 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت 
که تصمیم های وی می تواند شرکت 
را در مسیر سودآوری و موفقیت یا 
کامال خالف آن به س��مت نابودی 
سوق دهد. در این راستا توصیه اکثر 
صاحب نظران این اس��ت که افراد با 
عادت های افراد موفق آش��نا شده و 
س��عی در تقلید آن داش��ته باشند. 
اگرچه همواره ب��ر عنصر خالقیت 
تأکید شده اس��ت، با این حال این 
امر بدین معنا نیست که از کارهای 
درس��ت و نتیجه بخ��ش دیگ��ران 

استفاده نکنیم. 
رویای ه��ر کارآفرین��ی، تبدیل 
شدن به الگویی برای سایرین است 
و این امر تنها زمانی محقق خواهد 
شد که این دسته از افراد کلکسیونی 
از عادات شایسته باشند تا سایرین 
به الگوبرداری از آنها ترغیب شوند. 
ب��ه همی��ن خاط��ر در ای��ن مقاله 
قص��د داریم به معرف��ی 17 عادت 
جالب کارآفرینان در سطح جهانی 

بپردازیم. 
1- آنها روی ارزش های اصلی 

متمرکز هستند
بدون تردید مهم ترین دلیل ایجاد 
یک کسب وکار انجام کاری است که 
به واس��طه آن بتوانید کسب  سود 
کنید. ب��ا این حال در بس��یاری از 
موارد حتی اف��رادی که با این نیت 
پ��ا به عرصه ب��ازار می گذارند دچار 

مش��کل می ش��وند که علت را باید 
در عدم شناخت درست ارزش های 
اصلی دانس��ت. منظ��ور از ارزش ها 
آن دس��ته از نیازهایی هستند که 
جامعه هدف نیاز به تأمین آن دارد. 
برای مثال در صورتی که بخواهید 
کاری را در کش��وری دیگ��ر انجام 
دهید ک��ه خودش��ان در انجام آن 
حرف��ه ای هس��تند، در صورتی که 
تالش زیادی نیز انجام دهید با این 
حال در بهترین حالت با رشد بسیار 
کن��دی مواجه خواهید ش��د. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که کار 

شما در محلی که انتخاب 
مش��تری  دیگر  کرده اید، 
ن��دارد. به همی��ن خاطر 
الزم است نیازهای اصلی 
به خوبی شناسایی شوند 
و اقدام��ات ح��ول محور 
 آنها جلو بروند. به عقیده

 س��ر ریچارد برانس��ون، 
هنگامی که ش��ما بتوانید 
س��طح زندگ��ی م��رم را 
افزایش دهید و به بهبود 
آن کم��ک کنید، ش��ما 

دارای ی��ک کس��ب وکار خواهی��د 
بود. به همین خاطر الزم اس��ت در 
مس��یری قدم بردارید که اطمینان 
دارید که مورد اس��تقبال مش��تری 
خواهد بود و همواره نیاز آنها را مورد 

توجه قرار دهید.
2- آنها از شکست ترسی ندارند

ب��ا نگاه��ی واقع بینان��ه ب��ه این 
حقیقت پی خواهید برد که شکست 
برای همه اف��راد اتفاق خواهد افتاد 
و در ای��ن ام��ر برای هیچ کس��ی 
استثنا وجود ندارد. با این حال نوع 
واکنش افراد نس��بت به آن اس��ت 
که تف��اوت را رقم می زن��د. درواقع 
برخی در مواجهه با شکس��ت عقب 
می کشند یا به طور کلی کار خود را 
کنار می گذارن��د. ولی موفق به این 
ش��کل عمل نکرده و در مواجهه با 
شکس��ت به این نتیجه می رس��ند 
ک��ه راه را اش��تباه ط��ی کرده اند و 
هدف شان امری است که باید به آن 
دست پیدا کنند و به همین خاطر 
مس��یر خود را برای رسیدن به آن 

تغییر می دهند و آنقدر ممارس��ت 
می کنند تا به جایگاه مطلوب خود 
دست یابند. به عقیده سوفیا آمروسو 
)مال��ک ش��رکت نس��تی گال( اگر 
اقدام��ی انجام ندهی��د و تصمیمی 
نگیرید و شکس��ت نخورید، چیزی 
ب��رای آموختن نخواهید داش��ت و 
افراد در موقعیت های س��خت است 

که شکوفا می شوند. 
3- آنها ارتباطاتی قوی خصوصا با 

افراد فعال در حوزه کاری خود دارند
ب��ه عقی��ده کری��س وینفیل��د، 
اش��تباه یک کارآفرین  بزرگ ترین 

و مدیر کس��ب وکار، ع��دم برقراری 
ارتباط صحیح با س��ایرین است. در 
این رابطه تام فریس��س نیز نظری 
مش��ابه دارد و اظهار دارد که ش��ما 
بیشترین ش��باهت را به پنج نفری 
پیدا خواهی��د کرد که بیش��ترین 
ارتب��اط را با آنها داری��د. به همین 
خاطر اگر خواهان موفقیت هستید 
الزم اس��ت ارتب��اط خ��ود را با این 
دسته از افراد بیش��تر کنید. با این 
حال تنها برق��راری ارتباط مدنظر 
نب��وده ولی الزم اس��ت آن را حفظ 

کنید. 
4- آنها مخترع هستند

در ب��ازار حال حاض��ر که رقابت 
ب��ه اوج خود رس��یده اس��ت، الزم 
است نوآوری داشته باشید. یکی از 
بهترین راه ها در این زمینه اختراع 
کردن اس��ت. با ای��ن حال در اینجا 
منظ��ور از اختراع س��اخت چیزی 
جدید نیس��ت؛ درواقع ب��ا توجه به 
گفته هنری فورد شما با ایجاد تغییر 
نی��ز می توانید محصول��ی جدید را 

عرضه کنید. به همین خاطر الزامی 
وجود ن��دارد که وقت و انرژی خود 
را صرف س��اخت محصولی جدید 
کنید، با این حال باید توجه داشته 
تضمین کننده  نوآوری  که  باش��ید 
موفقیت شما خواهد بود. در زمینه 
اختراع الزم است به این نکته توجه 
داشته باشید که اقدام شما باید در 
راس��تای نیاز جامع��ه ای که در آن 
مشغول فعالیت هس��تید باشد، در 
غیر  این صورت محصول جدید شما 

با شکست مواجه خواهد شد. 
5- آنها در ابتدا به فکر بهبود 
عملک�رد خ�ود هس�تند تا 

افزایش سود خود
اگرچه هدف هر کسب وکاری 
کس��ب سود اس��ت با این حال 
باید به این نکته توجه داش��ت 
که کسب سود در گرو خدمتی 
است که شما انجام می دهید و 
اگر می خواهید س��ود بیشتری 
به دس��ت آوری��د الزم اس��ت  
خدمت رس��انی خ��ود را بهبود 
بخشید. با این حال در بسیاری 
از موارد مش��اهده ش��ده است 
که افراد برای رس��یدن ب��ه درآمد 
بیش��تر قیم��ت محص��والت خود 
را افزای��ش می دهند ی��ا از کیفیت 
محصول خود می کاهند که این امر 
اگرچ��ه در کوتاه مدت نتیجه بخش 
خواه��د ب��ود، ب��ا این ح��ال برای 
 ش��رکت هایی که خواهان حضوری 
طوالنی مدت در عرصه کاری خود 
هستند بدون تردید اقدامی نادرست 
و کامال اشتباه خواهد بود. به همین 
خاطر تنها کافی اس��ت روی بهبود 
خدمت رس��انی و ایده س��ازی خود 
تمرک��ز کنید تا بتوانید به س��ودی 
مافوق تصور خود دست پیدا کنید. 
6- آنه�ا زودت�ر از س�ایرین 

اقدام می کنند
بدون ش��ک فرصت ه��ا محدود 
هس��تند و برای هر کس��ی فرصت 
محدود به خودش وجود ندارد و اگر 
نتوانید به موقع اقدام کنید، شانس 
خ��ود را به فرد دیگری داده اید. این 
دقیقا کاری اس��ت ک��ه کارآفرینان 
جهان��ی می کنن��د. آنه��ا اقدامات 

ضروری را زودتر از س��ایرین انجام 
می دهند و همین امر باعث می شود 
به نسبت سایرین در جایگاه باالتری 
قرار گیرند. به عقیده میلیونر معروف 
س��ر اورول، آف��ت ی��ک کارآفرین 
عملک��رد دی��ر وی اس��ت. درواقع 
نبای��د ذهن خود را از چیزهایی که 
اهمیتی ندارد پر کرد زیرا تحت این 
ش��رایط تردیدها ب��ه حدی خواهد 
رسید که مانع از اقدام شما خواهد 
شد. همچنین اعتقاد وی این است 
که تنها باید ب��رای نتیجه اقدامات 
خود انتظار کش��ید و نه برای خود 

اقدامات. 
7- آنها ب�رای بدترین مواقع 

ممکن آماده هستند
وق��وع بحران امری اس��ت که به 
صورت ناگهانی و پیش بینی نشده 
رخ خواه��د داد و ب��ه همین خاطر 
ضروری اس��ت برای چنین مواقعی 
همواره آمادگی الزم را داشته باشید. 
با این حال بسیاری از افراد با تصور 
اینکه اش��تباه برای دیگران است و 
آنه��ا هرگز در چنین موقعیت هایی 
گرفتار نخواهند ش��د، هیچ اقدامی 
در ای��ن رابطه انجام نمی دهند. این 
امر به نوعی گول زدن خود اس��ت 
زیرا حتی بزرگ ترین شرکت ها نیز 
با ش��رایط بحرانی مواجه شده اند و 
اس��تثنا دانس��تن خود امری کامال 
اش��تباه و تصمیم��ی غیرحرفه ای 
اس��ت. در واقع ش��ما باید همواره 
نتیجه عکس اقدام��ات خود را نیز 
در نظر بگیرید و ب��رای آن حداقل 
دو راهکار عملی داشته باشید تا در 
صورت وقوع آن بتوانید واکنش��ی 
درس��ت از خود نشان داده و خیلی 
زود اوض��اع را به حال��ت اول خود 
برگردانید. در این راستا توصیه اکثر 
کارشناس��ان این است که مشاوری 
کارکش��ته برای خود انتخاب کنید 
زیرا ممکن اس��ت به علت مش��غله 
کاری خ��ود به تمامی جوانب دقت 
نظ��ر کاف��ی نداش��ته باش��ید و به 
همین خاطر حض��ور چنین فردی 
در شرکت می تواند کامال سودمند 

باشد. 
 www. thebalance.com :منبع

17 عادت جالب کارآفرینان جهانی )بخش اول(
کارتابل استارتاپ

برای پیشگیری از شکست استارتاپ، 
یک مدیر مالی استخدام کنید

مدیریت مالی استارتاپ ها تفاوت زیادی با شرکت های 
باسابقه دارد و مدیر مالی، یکی از نیازهای اساسی نیروی 

انسانی در هر استارتاپ است. 
دلیل اصلی شکس��ت اکثر اس��تارتاپ ها، تمام ش��دن 
س��رمایه اس��ت. در یک تجارت پایدار و قابل پیش بینی، 
داش��تن برنامه مالی و پیروی کردن از آن بس��یار ساده 
اس��ت، اما استارتاپ ها نه پایدار هستند و نه شرایط قابل 
پیش بینی دارند. آنها همیشه در شرایط هرج و مرج قرار 
دارند و بدترین چیز برای مدیر یا مؤسس استارتاپ این 
است که در این میان با کمبود بودجه هم مواجه شود. 

داشتن مدیر مالی به استارتاپ کمک می کند که برنامه 
طوالنی مدتی برای جذب و هزینه کردن س��رمایه داشته 
باشد. مدیران مالی استارتاپ ها اگر به خوبی وظایف خود 
را انجام دهند، به عنوان اهرمی قدرتمند می توانند مسیر 
موفقیت را هم��وار کنند، اما خصوصیات یک مدیر مالی 
خوب برای اس��تارتاپ چیست؟ در این مطلب زومیت به 
بررسی تعدادی از مشخصه های یک مدیر مالی استارتاپ 

پرداخته ایم.
 

1- اعتماد
 )CFO(  و مدیر مالی )CEO( ارتباط بین مدیرعامل
در یک اس��تارتاپ، باید ب��ر پایه اعتماد متقابل باش��د. 
هیچ ک��س بیش��تر از مدیر مالی به امور ش��رکت ش��ما 
واقف نیس��ت. آنه��ا از میزان حقوق همه اط��الع دارند، 
زمان و میزان س��رمایه جذب ش��ده را می دانند و به بیان 
دیگر، دیدی کامل از ش��رکت ش��ما دارند. شما به عنوان 
مدیرعامل باید عالوه بر اعتماد به هوش و صالحیت مدیر 
مالی، به شخصیت او نیز اعتماد داشته باشید. مدیر مالی 
باید فردی باشد که در همه شرایط، نیازهای کسب و کار 
را بر همه  چیز ترجیح دهد. باید اعتماد داشته باشید که 
هر چیزی به مدیر مالی ش��رکت می گویید، امن خواهد 

بود و به  جایی درز پیدا نخواهد کرد. 

2- پول مهم است، اما همه  چیز نیست
وظیفه اولی��ه یک مدیر مالی این اس��ت که از میزان 
دارایی های ش��رکت مطمئن باشد و بداند که سرمایه ای 
ب��رای هزین��ه  ک��ردن وج��ود دارد، ام��ا مدی��ران مالی 
استارتاپ ها وظایفی بسیار بیشتر و مهم تر دارند. آنها باید 
مدیریت بخش های دیگر را نیز بر عهده داش��ته باش��ند 
و گزارش��ات مالی، حقوقی و حت��ی فناوری های جدید 
مورد نیاز برای اس��تارتاپ را نی��ز رصد کنند. با این کار، 
مدیرعامل وقت آزاد بیش��تری ب��رای پرداختن به رقبا و 

بهبود محصوالت خواهد داشت. 

3- توانایی »بله« گفتن
در اس��تارتاپ ها تالش می شود تا با کمترین هزینه به 
بیشترین کارایی رس��ید. با این طرز تفکر، باور عموم بر 
این اس��ت که مدیران مالی به اکثر درخواس��ت ها جواب 
منفی می دهند، اما مدیر مالی خوب برای اس��تارتاپ به 
نوعی رفتار می کند که از پیشنهادات و فرصت های جدید 
اس��تقبال کند. مدیر مالی باید  برای رسیدن به اهداف، 
انگیزه باالیی داشته باشد. تنها این نوع از مدیریت مالی 
است که مسیر موفقیت استارتاپ شما را هموار می کند. 

4- تنظیم سرعت حرکت
مدیرعامل و مدیر مالی، ارکانی هستند که سرعت، 
زمان و چگونگی رشد استارتاپ را مشخص می کنند. 
در محاس��به س��رعت رش��د، عالوه بر در نظر گرفتن 
ریس��ک و پاداش هایی که به خاطر موفقیت دریافت 
می ش��ود، باید م��وارد دیگری را نی��ز در نظر گرفت. 
م��واردی همچ��ون زم��ان مقیاس ده��ی بین المللی، 
پیش بینی مقدار موفقی��ت در بازارهای جدید، زمان 
اس��تخدام نیرو برای توس��عه محصول جدید و مقدار 
هزین��ه الزم ب��رای ورود به این بازارها، از این دس��ت 
محاسبات هستند که مدیر مالی باید به خوبی به آنها 

بپردازد. 

زمان مناسب برای استخدام مدیر مالی
هیچ ارزش آفرین موفقی وجود ندارد که از استخدام 
زودهنگام مدیر مالی پش��یمان باش��د. به بیان دیگر، 
زمان ایده آل برای اس��تخدام این مدیران، سریع ترین 
زمان ممکن است. اگر یک مدیرعامل تازه کار هستید، 
بهتر اس��ت یک مدیر مالی باسابقه و معتبر استخدام 
کنید. این افراد می توانند با استفاده از تجربه خود در 
مدیریت ش��رکت های بزرگ، موفقیت استارتاپ را تا 

حدود زیادی تضمین کنند. 
INC  :منبع

رویای هر کارآفرینی، تبدیل 
شدن به الگویی برای سایرین 

است و این امر تنها زمانی 
محقق خواهد شد که این دسته 

از افراد کلکسیونی از عادات 
شایسته باشند تا سایرین به 

الگوبرداری از آنها ترغیب شوند

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

راه اندازی آرایشگاه سیار - با ایده های کسب و کار جدید دیگر نیازی نیست برای اجاره  یک مکان هزینه  گزافی پرداخت کنید. به 
راحتی با تعویض دنده  اتومبیل تان به محل مشتری می رسید و می توانید انواع خدمات آرایش و پیرایش مو، کاشت ناخن، خدمات 

زیبایی و ... را ارائه دهید.
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اخبار

تبریز – اس�د فالح- استاندار آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه تبریز 
2018، فرصت مناس��بی برای بازتعریف بحث گردشگری سالمت است، 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری دست اندرکاران حوزه سالمت، 
بسته هایی را تعریف کنند تا فرصت ازدست رفته گردشگری سالمت را بار 
دیگر احیا کنیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر اسماعیل جبارزاده در 
همایش عمران سالمت که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
برگزار ش��د، اظهار داشت: گردشگری سالمت یکی از ظرفیت های استان 
اس��ت که متأسفانه در اثر برخوردهای غیرحرفه ای در سال های گذشته از 
دس��ت رفته و مراجعات اتباع کشورهای همسایه به استان در این زمینه 
کاهش یافته است. وی افزود: سال 2018 و انتخاب تبریز به عنوان پایتخت 
گردشگری جهان اسالم، فرصت خوبی برای احیای این ظرفیت است که 
دس��ت اندرکاران حوزه سالمت باید به بهترین شکل از آن استفاده کنند. 
جبارزاده لزوم تعریف بس��ته های تبلیغی و سامان دهی خدمات از مبدأ با 
محوریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز را یادآور شد و گفت: تمهیدات الزم 
برای جذب اتباع کش��ورهای همسایه که قصد استفاده از امکانات درمانی 
کشورمان را دارند اندیشیده شود تا در سال های آینده بار دیگر شاهد رونق 
گردشگری سالمت در استان باشیم. وی همچنین آمادگی استان را برای 
میزبانی آیین ها و همایش های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی همزمان با رویداد تبریز 2018 اعالم کرد. استاندار آذربایجان شرقی 
در ادامه با قدردانی از تالشگران دانشگاه علوم پزشکی، مدیران دستگاه ها و 
شرکت های فعال در پروژه های عمرانی بخش سالمت و همراهی و همکاری 

دستگاه های نظارتی با این بخش، گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در چهار س��ال گذش��ته با همت و روحیه جهادی که الزمه کار در 
ش��رایط فعلی اس��ت برنامه های خود را اجرا کرده اس��ت. وی با اشاره به 
محدودیت های بودجه ای دولت، گفت: با وجود این محدودیت ها، در بخش 
س��المت هیچ کاری منوط به تخصیص اعتبار نب��وده و اگر امروز در همه 
ش��هرها و بخش های استان شاهد تالش شبانه روزی تالشگران این عرصه 
هستیم حاصل تلفیق روحیه خدمت گزاری و کار جهادی است. جبارزاده 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از توانمندی های خود و بهره مندی 
از ظرفیت خیران که انصافاً در سال های اخیر خوش درخشیده اند، توانسته 
است امکانات درمانی را به نحو مناسبی در سطح استان توزیع کند و امروز 
در همه نقاط اس��تان شاهد ساخت وس��از و فعالیت های عمرانی در بخش 

سالمت هستیم. وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پروژه های در حال 
اجرای دانش��گاه علوم پزشکی تبریز در سطح استان، شاهد افزایش سطح 
خدمات بهداش��تی و درمانی به مردم باشیم. استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه وجود فضاهای فیزیکی، قدم اول برای توسعه فعالیت های بخش 
سالمت است، گفت: قدم بعدی، تربیت نیروی انسانی و تأمین رفاه و آسایش 
آنهاست تا با فراغ بال بتوانند در خدمت مردم باشند. جبارزاده تأکید کرد: از 
نمایندگان مجلس انتظار داریم که در بررسی بودجه، موضوع رضایت مندی 
نیروی انسانی فعال در بخش سالمت را متناسب با خدمتی که این افراد ارائه 
می کنند مورد توجه قرار دهند. وی افزود: میانگین دریافتی کارکنان بخش 
سالمت در مقایسه با بخش های دیگر معموالً کمتر است و اگر بتوانیم در 
قالب اقداماتی خاص، بین خدمات این بخش و میزان دریافتی کارکنان آن 
تناسب ایجاد کنیم قطعاً شاهد ارائه خدمات بهتری به مردم خواهیم بود و 
این جزو برنامه های ما در استان است. استاندار آذربایجان شرقی همچنین 
بر اهمیت پژوهش در حوزه س��المت تأکید کرد و گفت: دانش��گاه علوم 
پزش��کی باید در کنار ارائه خدمات درمانی به مردم، در ایجاد شرکت های 
دانش بنیان و فناوری محور نیز قدم های خوبی بردارد. وی افزود: امیدواریم 
با وجود اساتید برجسته ای که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز حضور دارند، 
در سال های آینده شاهد به ثمر رسیدن تحقیقات حوزه سالمت باشیم و 
تولیدات دانش بنیان خوبی را عرضه کنیم. در این مراسم که با حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، 

از فعاالن پروژه های عمرانی بخش سالمت استان تجلیل و قدردانی شد.

اصفهان - قاسم اسد- استاندار اصفهان از آیین  رونمایی برند  بین المللی 
اصفهان در پایان مردادماه خبر داد و گفت:برند طراحی شده اصفهان همراه با 
لوگو باهدف معرفی اصفهان در بازار بین المللی گردشگری رونمایی می شود. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،رس��ول زرگر پور در  شورای 
عالی برند استان اصفهان تصریح کرد: برند یک شهر در بردارنده ویژگی های 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنایع مختلف آن شهر است که درزمینه های 
مختلف ازجمله گردشگری و کسب وکار کاربرد دارد. وی  با اشاره به تصویب 
اساسنامه برند جامع اصفهان، افزود: وجه تسمیه، رنگ، شکل و لغات بکار رفته 
در این برند که مفاهیم خاص خود را دارد، نهایی ش��ده اس��ت. وی یادآوری 
کرد: همان طور که جمله 'اصفهان نصف جهان' در اذهان عموم جاافتاده است 
باید تالش شود تا کارکرد اثرگذار این نماد جدید نیز برای مردم مشخص و 
روشن شود. سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه تشکیل دبیرخانه برند اصفهان را گامی موثر برای معرفی و تبیین آن 

در فضای بین المللی دانست و گفت:برند بین المللی اصفهان می تواند زمینه 
جذب گردشگران خارجی ،سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را فراهم سازد. 
وی تصریح کرد:صنعت گردش��گری امروز یک��ی از جذاب ترین حوزه های 
س��رمایه گذاری اس��ت که با معرفی ویژگی های برتر اصفهان می تواند عالوه 
برجذب گردش��گر ،س��رمایه گذاران خارجی را نیز جذب کند.   سهل آبادی 

خواس��تار ثبت این برند در نهادهای قانونی داخلی  و خارجی باهدف حفظ 
حقوق مالکیت معنوی آن برای اصفهان ش��د .  مهدی جمالی نژاد شهردار 
 اصفهان نیز در این جلس��ه با اش��اره ب��ه اهمیت و تأثیر برن��د اصفهان در

 بخش های مختلف ازجمله کسب وکار، گردشگری و شهری گفت: تعریف 
'فونت شهری' نیز می تواند در کنار برند اصفهان، مکملی برای هویت این شهر 
باشد. وی اظهار کرد: فونت شهری، هویت نوشتاری برای استفاده در تابلوها و 
المان های تبلیغاتی شهر است. محمدرضا رجالی رییس کمیسیون گردشگری 
و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه از جمع آوری داستان ها و 
قصه های مرتبط به اصفهان خبر داد و گفت:تاکنون 90 داستان مرتبط به آثار 
تاریخی ،فرهنگ و آداب اصفهان به صورت تصویری جمع آوری شده است . وی 
از مذاکره با دو شرکت روابط عمومی بین المللی در حوزه گردشگری باهدف 
معرفی اصفهان در بازارهای هدف خبر داد و گفت:پس از رونمایی رسمی  از 

برند اصفهان  قرارداد با یکی از این شرکت ها بسته خواهد شد.

اهواز –  شبنم قجاوند - مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
ضمن تشریح جزییات افزایش ضریب بازیافت از میادین جنوب، گفت: براساس 
برآوردهای صورت گرفته چنانچه ۶۶ مخزن موجود در مناطق نفت خیز جنوب 
وارد مدار شده و همه پروژه های افزایش بازیافت نیز اجرا شود، ضریب برداشت 
فعلی مناطق نفت خی��ز جنوب بین 1۵ تا 20 درص��د افزایش خواهد یافت. 
مهندس بیژن عالی پور، با بیان اینکه 18 مخزن از ۶۶ مخزن نفتی موجود در 
مناطق نفت خیزجنوب در نیمه دوم عمرشان قرار دارند، گفت: این ۶۶ مخزن 
فعال دارای 2۳0 میلیارد بشکه حجم نفت درجاست که ۶۷ درصد حجم نفت 
ایران را ش��امل می ش��ود. بهترین روش ازدیاد برداشت کربناته در میدان های 
مناطق نفتخیز جنوب تزریق گاز اس��ت که هم اکنون در ۵0 درصد مخازن 
موجود، این عملیات انجام می ش��ود. وی با بیان اینکه تقسیم بندی مخازن 
 برای انتخاب روش های ازدیاد برداش��ت براس��اس نف��ت درجای آنها صورت 
می گیرد، افزود: روش ت زریق گاز به میدان های مناطق نفت خیز از دوس��ال 
قبل از انقالب ش��روع ش��ده و درحال حاضر گاز  به 1۴ میدان گاز تزریق می 
ش��ود. روش های ازدیاد برداشت متناسب با مشکالت میدان ها و خصوصیات 
سنگ وسیال مخازن انتخاب می شوند، عمده مخازن فعلی از جنس کربناته 
فرکچردار هستند که قبل و بعد از انقالب شرکت های داخلی و خارجی بهترین 
روش ازدیاد برداش��ت از این میدان ها را تزریق گاز تشخیص داده اند. تاکنون 

با تزریق گاز حدود 2۵ درصد ذخایر اولیه و هشت درصد نرخ ضریب بازیافت 
افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: 
تزریق گاز به مخازن دارای کربناته و نفت دوست پیشنهاد نمی شود و از آنجایی 
که مخازن موجود، نفت دوست هستند، اخیرا مراکز تحقیقاتی درمورد روش 
تزریق آب تغییر یافته مانند آب هوشمند و کربناته در حال بررسی است و در 
صورتی که نتایج بررسی مثبت باشد به سمت اجرایی شدن آنها گام برمی داریم. 
عالی پور با بیان اینکه نفت درجای ش��رکت ملی مناطق نفت خیزجنوب بالغ 
بر ۳۳۴ میلیارد بش��که است، اظهار کرد: برای استحصال 180 میلیارد بشکه 
از ۳۳۴ میلیارد بش��که تزریق گاز انجام شده است. 8۶ میلیارد بشکه از نفت 

درجای مناطق نفت خیز جنوب به نفت میدان های بنگس��تان تعلق دارد که 
 از ضریب بازیافت پایینی برخوردار هس��تند و ازدیاد برداش��ت از آنها نیازمند 
به کارگیری روش های دیگری است. همچنین ۵0 میلیارد بشکه از نفت درجای 
مناطق نفت خیز جنوب از میدان های اهواز، منصوری و شادگان حاصل خواهد 
شد که به دلیل وجود آبده طبیعی، به این میدان ها آب تزریق می شود. با توجه 
به این که سنگ مخزن این میدان ها ماسه ای است، ضریب بازیافت آنها بیش از  
۵۵ درصد است که  بیش از اجرای پروژه های EOR در دنیا است. براساس 
 برآورده��ای صورت گرفته چنانچه ۶۶ مخزن موجود وارد مدار ش��ده و همه 
پروژه های افزایش بازیافت نیز اجرا شود ضریب برداشت فعلی مناطق نفتخیز 
جن��وب بین 1۵ ت��ا 20 درصد افزایش خواهد یافت. وی با اش��اره به آخرین 
مطالعاتی که در اداره ارزیابی مخازن انجام ش��ده اس��ت، گفت: بر اساس این 
مطالعات طی سه س��ال گذشته  حجم ذخایر مناطق با افزایش 2.۵ میلیارد 
بش��که ای از حدود 9۳.۵ میلیارد بش��که به 9۶ میلیارد بشکه رسیده است. با 
بازنگری در PGSR )توان تولید مخازن( توان تولید میدان ها نیز حدود ۵00 
هزار بشکه افزایش یافته است که این افزایش تولید مستلزم تأمین تأسیسات و 
الزامات آن است. انجام ۴۳ مطالعه شامل انواع مطالعات شبیه سازی و مهندسی 
مخازن بوده که نتیجه بارز آن ضمن مدیریت بهتر میدان، افزایش 2.۵ 

میلیارد بشکه ای نفت درجای بوده است.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس گفت: در چهار س��ال فعالیت دولت یازدهم صادرات میعانات 
گازی و محصوالت پتروش��یمی در این منطقه ب��ا افزایش 2 برابری از 1۷ 
میلیون تن به ۳۴.2 میلیون تن رسید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه 
ویژه پارس، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارس در نشست با اصحاب 
رس��انه استان بوش��هر با اعالم این خبر افزود:همچنین با تکمیل و افتتاح 
فازهای اولویت دار پارس جنوبی در سه سال گذشته برداشت و تولید گاز از 
میدان گازی پارس جنوبی با افزایش 2 برابری از 2۷0 میلیون متر مکعب 
به ۶00 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته به گونه ای که امروز برداشت 
گاز میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر برابر شده است.  وی اضافه 
کرد: عالوه براین تا فروردین سال جاری میزان تولید نفت در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس صفر بود که درسال جاری تولید و صادرات نفت از این 
میدان مشترک آغاز شد. یوسفی ادامه داد: در پایان سال 92 شمار واحدهای 
پتروش��یمی منطقه ویژه انرژی پارس 12 واحد بود که این شمار امروز به 
1۶ واحد افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه 1۴ واحد پتروشیمی در 

منطقه ویژه انرژی پارس در دست ساخت است گفت: تا پایان سال جاری 
2 واحد پتروش��یمی مرجان و بوشهر به بهره برداری خواهد رسید. وی در 
بخش دیگری از س��خنان خود در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر 
ضرورت نامگذاری یکی از میدان های شهر بوشهر به نام پارس جنوبی گفت: 
برای نامگذاری یک میدان ش��هر بوشهر به نام پارس جنوبی و نصب المان 
مورد نیاز آن در صورت تمایل ش��ورای جدید ش��هر بوشهر آمادگی کامل 

داریم. یوسفی در ارتباط با میزان کمک های وزارت نفت در قالب مسئولیت 
های اجتماعی به مناطق پیرامونی بیان کرد: افزون بر ۶ هزار میلیارد ریال 
طرح های عام المنفعه در مناطق مختلف استان بوشهر اجرا شده که از این 
میزان در طول سه سال کمتر از 100 میلیارد ریال به بخش ورزش استان 
کمک شده که نتیجه شادی و نشاط حاصل از آن بیش تر از سایر بخش ها 
بود. وی ادامه داد: تیم های شاخصی در حوزه پارس جنوبی مورد حمایت 
قرار دارند که از جمله آنها می توان به تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس 
جنوبی و تیم لیگ برتری فوتبال پارس جنوبی جم اشاره کرد. یوسفی در 
ارتباط با دیگر فعالیت های حوزه مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت گفت: 
برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان برای موفقیت در کنکور سراسری نیز 
حمایت های خوبی شده که نتیجه آن افزایش قبولی های شهرستانی های 
میزبان صنایع نفت و گاز در اس��تان بوشهر است. وی در ارتباط با ظرفیت 
رسانه ای استان بوشهر بیان کرد: این استان از لحاظ رسانه ای دارای قابلیت 
های فراوانی است تا جایی که وضعیت آن از لحاظ کمی و کیفی با بسیاری 

از استان های با جمعیت بیشتر از برابری می کند.

تبریز – لیال پاش�ائی-  رئیس آموزش منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
ایران از برگزاري دوره آموزش��ي تحلیل و ریش��ه یابي خرابي ها به کمک 
روش RCA   به مدت س��ه روز براي نخستین بار در سطح این منطقه 
خب��ر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي منطقه 
8 عملیات انتقال گاز ایران، غالمرضا روشني با اعالم خبر فوق گفت: دوره 
آموزش��ي تحلیل و ریش��ه یابي خرابي ها به کمک روش RCA   جزو 
تخصصي ترین و مهمترین دوره هاي برگزار ش��ده واحد آموزش منطقه 
8 عملیات انتقال گاز ایران طي س��الهاي اخیر بوده اس��ت. وی افزود: در 
این دوره آموزش��ي به مواردي همچون معرفي گام هاي اصلي و پنجگانه 
در فرآیندRCA ، توصیف فرآیند تحلیل علل ریشه اي خرابي ها، آشنایي 

با استاندارد DOE-STD1004  ، دستورالعمل و روش هاي اجرایي و 
گردش کار فرایند RCA  در مجموعه هاي نفت و گاز و آشنایي با چالش 

هاي مش��کالت RCA در سازمان ها اشاره  گردید. وي اظهار داشت: در 
دوره مذکور روش هاي ششگانه تحلیل خرابي ها و رویکرد  هاي مختلف 
دستیابي به علت ریشه اي و پنهان خرابي هاي مختلفي من جمله آنالیز 
تغییر، آنالیز مانع، آنالیز نلمز و... توسط محمد جواد زاده از پرسنل واحد 
برنامه ریزي وروش��هاي تعمیراتي این منطقه تشریح گردید تا گامي هر 
چند کوچک در جهت نهادینه شدن فرهنگ تحلیل و ریشه یابي خرابیها 
برداشته شود. روشني تاکید کرد: با توجه به اینکه نتایج ارزیابي هاي انجام 
ش��ده نشان مي دهد دوره مذکور از سطح باال و قابل قبولي برخوردار بود 
لذا واحد آموزش در حال برنامه ریزي جهت برگزاري این دوره در س��طح 

پیشرفته و تخصصي تر با مدرس فوق مي باشد.

استاندار آذربایجان شرقی:

تبریز 2018، فرصت مناسبی برای بازتعریف بحث گردشگری سالمت است

در شورای عالی برند استان اصفهان عنوان شد

دبیرخانه برند اصفهان تشکیل می شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبرداد 

عزم جدي براي افزایش ضریب بازیافت از میادین مناطق نفت خیز جنوب

صادرات از پارس جنوبی دردولت یازدهم 2 برابر شد

براي نخستین بار در سطح منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تحلیل و ریشه یابي خرابي ها به کمك روش RCA  آموزش داده شد

اراک – مینو رس�تمی- به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
 به نق��ل از تابناک اقتصادی، تاالر شیش��ه ای ش��اهد رون��د صعودی اکثر 
شاخص های منتخب بازار سرمایه بود. بر این اساس، شاخص قیمت )وزنی-
ارزش��ی( با افزایش 1۳ واحدی به رقم 2۶ هزار و ۴۳۳ واحد رسید. شاخص 
کل هم  وزن با رش��د ۴0 واحدی، عدد 1۷ ه��زار و 818 واحد را به نمایش 
گذاش��ت. ش��اخص قیمت )هم وزن( با افزایش ۳0 واحد به رقم 1۳ هزار و 
۴99 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با رشد 0.1۷ درصدی، 
افزای��ش 1۵۴ واحدی را رقم زد و به س��طح 89 هزار و 89۵ واحد رس��ید. 
همچنین شاخص بازار اول، با 10۶ واحد افزایش به رقم ۵۷ هزار و 20۳ واحد 
رسید و شاخص بازار دوم در پایان نهمین روز مرداد با افت ۳2۶ واحد معادل 
0.18 درصد همراه بود و عدد 1۷۷ هزار و ۳12 واحد را به نمایش گذاشت. 
شاخص کل بورس در ساعت 11:2۵ بیشترین پیشروی را داشت و در سطح 
81 هزار و ۵9۶ واحد قرار گرفت. در معامالت دیروز بازار سرمایه، نماد فوالد 

)فوالد مبارکه اصفهان( با ۵8 واحد، نماد شپنا )پاالیش نفت اصفهان( با ۵2 
واحد و نماد فملی )ملي  صنایع  مس  ایران ( با 2۷ واحد افزایش، بیش��ترین 
اثرگذاری مثبت را در جهت رش��د ش��اخص کل بورس داشتند.  در مقابل، 
نماد تاپیکو )س. نفت و گاز و پتروش��یمي تأمین( با 2۷ واحد، نماد شبندر 
)پاالیش نفت بندرعباس( با 2۵ واحد، نماد شبهرن )نفت  بهران ( با 1۳ واحد 

و نماد ش��تران )پاالیش نفت تهران( ب��ا 12 واحد کاهش تأثیر منفی را در 
برآورد نماگر شاخص کل بورس به دوش کشیدند. ارزش کل معامالت دیروز 
بورس تهران به 1۷2 میلیارد و ۶۶9 میلیون تومان رسید که ناشی از دست 
به دس��ت ش��دن 80۵ میلیون و 901 هزار س��هم و اوراق مالی قابل معامله 
طی ۴8 هزار و 90۶ نوبت دادوس��تد بود.  در معامالت این روز بازار س��هام، 
شرکت هایی که نماد آنها از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شدند، عبارتند 
از: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، مجتمع پتروصنعت گامارون، قراردادهای 
اختی��ار خرید و فروش پاالیش نفت اصفهان، حق تقدم فوالد آلیاژی ایران، 
البراتوار سینا دارو، تولید فیبر ایران، پاالیش نفت اصفهان، حق تقدم خرید 
سهام دارویی و بهداشتی لقمان، آهن و فوالد ارفع، مجتمع صنعتی آرتاویل 
تایر، صنایع پتروشیمی زنجان و همچنین شرکت هایی که از سوی ناظر بازار 
سهام متوقف شدند، شامل: سیمان کردستان و حق تقدم استفاده نشده گروه 

سرمایه گذاری میراث فرهنگی بودند.

بیشترین حجم و ارزش معامالت به پتروشیمی شازند رسید

معاون محترم بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران:
بهبود بهره برداری و پایش شبکه های توزیع برق مازندران در فصل تابستان

ساری – دهقان- مهندس رضا غفاری از بهبود بهره برداری و پایش شبکه های توزیع برق مازندران در فصل 
تابستان خبرداد. معاون محترم بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران بیان داشت: با توجه به اهمیت فعالیت 
های بهره برداری در راستای کاهش خاموشی های شبکه و باتوجه به شرایط اقتصادی و اهمیت اقتصاد مقاومتی 
پایداری شبکه برمبنای تعمیرات و نگهداری از وظایف اصلی هر بهره برداری می باشد  و در این راستا جلسات کمیته 
بهره برداری برای پایش وضعیت فعالیت های امورها در سرفصل های برای هریک از امورها تمامی این سرفصل ها 
رصد می شود. وی گفت: اولین وظیفه بهره بردار ، میزان بازدید و سرویس دوره ای امورها براساس برنامه زمانبندی 
شده که در این راستا ساختار pm در اختیار امورها قرار دارد که در این بخش میزان بازدید شبکه فشار متوسط و پست های توزیع و فشار ضعیف 
ارائه می شود. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران  گفت:شاخص های سرانه خرابی، سرانه تعمیرات، میزان خرابی های ثبت شده 
و پایش قراردادهای بهره برداری براساس اولویت یک ثبت خرابی ها براساس گزارشات ستادی بررسی می شود. مهندس غفاری بیان کرد: وضعیت 
قراردادهای و کسب مجوزات از برنامه های عملیاتی ابالغ شده  به امورها در بخش تعمیرات و اصالح و بهینه سازی که در آن قرارداد های خط گرم، 
اصالح ارت ،تعمیرات خطوط، تعمیرات تابلو، شاخه زنی در بخش اصالح و بهینه سازی بررسی می گردد تا تعیین گردد آیا پروژه های تعمیراتی 
مجوز گرفته شده براساس اولویت های بازدید شبکه در سیستم pm تعریف می شود. وی افزود: گزارشات دیسپاچینگ در بخش کنترل و پایش نرخ 
خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده بی برنامه و بابرنامه، میزان  و تعداد فیدارهای بحرانی و باالی 1۵0 آمپر امورها  رصد می شود. معاون محترم 
بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران  اظهار داشت:در بخش مدیریت مصرف نیز کنترل مدیریت  بار امورها و راهکارهای مدیریت مصرف 
در ادارات و خانه ها و تمامی فعالیتها که امورها بایستی در بخش کاهش پیک از جمله گزارشات کاهش تلفات ارائه می گردد و کاهش ۳0 درصدی 

روشنایی معابر و همکاریهایی در بخش های مختلف از امور خواسته شد. 

درخشش فرزندان همکار شرکت آب منطقه ای گلستان در جشنواره قرآنی استانی وزارت نیرو
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شش نفر از فرزندان همکار شرکت آب منطقه ای گلستان توانستند در مرحله استانی چهاردهمین جشنواره 
قرآنی وزارت نیرو موفق به کسب رتبه های اول، دوم و سوم شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، امیر حسین ملکی در 
مقطع دوم پسران توانست در رشته مفاهیم نفر اول، پوریا داودیان در مقطع دوم پسران نفر دوم رشته احکام، فاطمه الوند در مقطع دوم دختران 
نفر سوم رشته احکام، مهسا جدیدی در مقطع اول دختران نفراول رشته احکام، فاطمه معیری در مقطع دوم دختران نفر اول رشته احکام وفاطمه 
چلچالیی نیز نفر دوم رشته حفظ در مقطع دوم رشته دختران را کسب نمودند.مرحله استانی چهاردهمین دوره جشنواره قرآنی وزارت نیرو در استان 
گلستان 12 مرداد ماه در حسینیه دزیانیهای شهرستان گرگان برگزار شد و 1۶ نفر از فرزندان همکار شرکت آب منطقه ای استان در این مسابقات 
شرکت نمودند که ۶ نفر آنان حایز رتبه های برتر شدند.گفتنی است مرحله کشوری این مسابقات در شهریور ماه با اعزام نفرات برتر استانی در شهر 
تبریز برگزار می شود که از شرکت آب منطقه ای گلستان امیر حسین ملکی در رشته مفاهیم، مهسا جدیدی در رشته احکام و فاطمه معیری نیز 

در رشته احکام به این مسابقات اعزام می شوند.

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب گنبد با مشارکت مردمی و سرمایه گذار بخش 
خصوصی تسریع خواهد یافت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بازدید از تصفیه خانه فاضالب شهر گنبدکاوس گفت: با توجه به 
طوالنی شدن اجرای طرح فاضالب گنبد امیدواریم با همت مردم و مسئولین شهر گنبد این پروژه هر چه سریعتر وارد مدار بهره برداری شود 
.به گزارش  پایگاه خبری شرکت آبفای شهری گلستان ، مهندس رحیم میدانی در بازدید از تصفیه خانه فاضالب شهر گنبد ضمن تشکر 
از اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: این تصفیه خانه 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون اعتباری بالغ بر ۳۷میلیارد تومان هزینه 
شده است.وی گفت: اعتماد سازی و جلب رضایت مردم برای ادامه اجرای طرح فاضالب شهر گنبد الزم است و این امر میسر نخواهد بود 
جز با همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و شهرستان گنبد که امیدواریم با انتخاب سرمایه گذار بخش خصوصی )فاینانسور( در جهت 
واگذاری انشعاب فاضالب به مشترکین این شهر  گام بزرگی برای بهره برداری از این پروژه عظیم برداشته شود.معاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا اظهار داشت: اجرای پروژه فاضالب گام بزرگی در ارتقای بهداشت عمومی، محیط زیست است و اجرای پروژه های جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب در هر شهر و کشور، یکی از شاخص های مهم توسعه به شمار می آید. همچنین با اجرایي شدن این پروژه و و بهره برداری 
از طرح های فاضالب رشد اقتصادی ناشی از افزایش سالمت، بهداشت و بهره وری استفاده از آب را نیز به همراه دارد و ثمرات زیادی را برای 

مردم خواهد داشت.

با حضور نمایندگان صنایع و مسئولین برق شهرستانهای البرز و آبیك، در سالن همایش شهید آوینی الوند برگزار شد
همایش مدیریت مصرف برق  ویژه صنایع

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- س��ید محمد قافله باشی معاونت فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین در این همایش با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و پایداری جریان برق گفت : مدیریت 
مصرف از اهمیت زیادی در صنعت برق برخوردار است تا جایی که کشور های پیشرفته همچون آلمان و ژاپن تمرکز 
زیادی در این امر دارند.  وی در ادامه گفت : صنایع خودرو ساز با مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف که از 
ساعت 12 الی 1۴ و 20 الی 22  )ساعت اوج بار صنایع استان قزوین(می باشد می توانند مصرف برق را به ساعات غیر 
از پیک انتقال داده و و با این  روند مصرف  برق را کاهش دهند . سید محمد قافله باشی در ادامه افزود : همان گونه 
که قبال به اطالع رسیده صنایع می توانند با کاهش 1۵ درصدی مصرف در بازه زمانی ۵ روز متوالی تیر و مرداد ماه از پاداش های همکاری بهره مند 
شوند همچنین در ادامه این سمینار لیال شیرخانلو مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت : با توجه به دیماند قابل 
مالحظه صنایع خودرو ساز در استان قزوین به مدیران صنایع توصیه میکنم  با انعقاد قرارداد در طرح ذخیره عملیاتی ویا  باهمکاری در برنامه  قطع 
بار برنامه ریزی شده از مزایای این طرحها بهره مند شوند و لیکن با توجه به وقوع پیک در مرداد ماه  تعطیالت صنایع خودرو ساز که اغلب در شهریور 

ماه می باشد نمی تواند به کاهش مصرف برق در زمان اوج بار کمک کند.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی:
مشکالت امروز بشري ناشي ازدوري ازتعالیم دیني وقرآني است 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی طی نشستی با همکاران دست 
اندار کار برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و نهج البالغه فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز ایران که در 
ارومیه برگزار شد گفت : مشکالت امروز بشری ناشی از دوری از تعالیم دینی و آموزه های قرآنی است. علیرضا شیخی 
افزود : برگزاری این مسابقات در شهر ارومیه و به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی یک موهبت بزرگ الهی 
برای ما بود. وی ادامه داد: تعالیم وآموزه های قرآن کریم را آنگونه که باید بکار نگرفته ایم و اینگونه مراس��مات و 
مسابقات فرصتی برای انس بیشتر با قرآن و آشنایی بیشتر با مفاهیم و آموزه های ناب اسالم و قرآن و اهل بیت )ع( 
فراهم کرد.   شیخی  به ترویج قرآن و تربیت حافظان، قاریان و فعالین قرآنی در شرکت گاز استان تاکید کرد و اظهار داشت: شرکت گاز آذربایجان 
غربی تمام  تالش خود را برای تربیت فعالین قرآنی و حافظان و قاریان انجام دهد و این امر ارتباط مستقیمی با سالمت روح و روان خانواده شرکت گاز 
دارد. مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی  ضمن تقدیر از عوامل اجرایی برگزار کننده مسابقات ابراز امیدواری کرد : برکات معنوی برگزاری 

این مسابقات و فضای معنوی ایجاد شده در آن توشه ای برای ادامه زندگی و انس بیشتر با قرآن و اهل بیت)ع( باشد.

در جمع خبرنگاران مطرح شد
پرداخت تسهیالت برای نوسازی تجهیزات واحدهای صنعتی لرستان

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از پرداخت تسهیالت برای 
نوسازی و بازسازی تجهیزات واحدهای صنعتی این استان خبر داد.  بختیار رازانی اظهار داشت: همه واحدهای کوچک 
و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی که نیاز به بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود دارند می توانند بر 
اساس سیاست های ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای ارتقاء توان تولید ملی پرداخت تسهیالت به 
واحدهای کوچک )زیر ۵0 نفر شاغل( تا سقف 100 میلیارد ریال و بنگاههای متوسط )بین ۵0 تا 100 نفر شاغل( تا 
سقف ۶00 میلیارد ریال و بنگاههای بزرگ )باالی 100 نفر شاغل( تا سقف 1۵0 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ سود 
عقود مشارکتی مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت کنند. وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت حداکثر ۴ سال شامل دوره تنفس و حداکثر 
یک سال برای دوره اجرا تعیین شده است که در مجموع از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد. رازانی اضافه کرد: همه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و 
صنوف تولیدی می توانند با مراجعه و ثبت نام در سایت بهین یاب درخواست خود را برای تعریف پروژه بازسازی و نوسازی و اعالم تسهیالت مورد 
نیاز اقدام کنند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: این تسهیالت با هدف ارتقاء بهره وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش 

رقابت پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی پرداخت خواهد شد.  

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر : 
ورود نیروهای بسیجی به عرصه های تخصصی وفنی یك نیاز اساسی است 

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- هاشم صحرا پور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر در نشستی که با مدیر عامل واعضای شورای 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری داشت گفت : ورود نیروهای بسیجی به عرصه های تخصصی و فنی 
یک نیاز اساسی است.  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری در ابتدای این نشست مهندس مجید فرهزاد 
مدیرعامل این شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و صنعت برق گفت : نیروهای بسیجی یک بانک منابع انسانی غنی 
ومتعهد می باشند که در حوزه ها و شرایط مختلف از جمله بحران ،تکیه گاه محکمی برای صنعت برق بوده اند و تقویت این نیروها در عرصه های 
مختلف صنعت برق ، امری ضروری است. مهندس وحید ایمانی فرمانده پایگاه مقاومت شهید عباسپور این شرکت نیز ضمن خوشامد گویی به 
مهمانان گزارشی از فعالیتهای شرکت و پایگاه مقاومت بسیج در حوزه های مختلف از جمله : کاهش تلفات ، مدیریت مصرف ،مدیرت بحران ، افزایش 
مانور وتوسعه فیدرها ، برق رسانی به روستاهای سخت گذر و عشایری ، برگزاری جلسات هیئت محبان و مراسمات ملی - مذهبی ، مسابقات ورزشی 

وقرآنی ،دیدار با خانواده های شهدا وایثار گران و .... در قالب توضیحات شفاهی و کلیپ پاور پوینت ، ارائه نمودند. 

مدیر اجرای طرح های فاضالب هرمزگان:
اجراي 17 پروژه فاضالب در شهرهاي استان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرامور اجرای طرح های جمع آوري و تصفیه فاضالب هرمزگان از اجراي 1۷ پروژه فاضالب در سطح 
شهرهاي استان خبر داد و گفت: تاکنون 2۴۷ میلیارد ریال براي اجراي این پروژه ها هزینه شده است و جهت تکمیل آنها، ۳12 میلیارد ریال اعتبار 
مورد نیاز است. "حمید میري" دراین باره افزود: از این تعداد، 10 پروژه در شهر بندرعباس، ۴ پروژه در رودان، دو پروژه در میناب و یک پروژه فاضالب 
نیز در شهرجاسک در دست اجراست. وي در خصوص جزییات این پروژه ها نیز گفت: مهمترین این پروژه ها؛ احداث تصفیه خانه فاضالب رودان 
است که در حال حاضر با اعتبار هزینه شده ۶0 میلیارد ریال،  92 درصد پیشرفت فیزیکي دارد.همچنین تاکنون ۴0 درصد از شبکه جمع آوري 
فاضالب شهر رودان اجرایي شده است. میري افزود: عملیات ساختماني و تجهیزاتي تصفیه خانه فاضالب بندرعباس، احداث ایستگاه پمپاژ شهرک 
نبوت بندرعباس و پروژه فاضالب شهر جاسک از دیگر پروژه هاي مهم در دست اجراست. این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: اجراي شبکه اصلي 
فاضالب شهر رودان، تکمیل خط انتقال فاضالب شهر میناب، لوله گذاري پراکنده شبکه جمع آوري و نصب انشعابات شرق و غرب و خطوط پراکنده 

بندرعباس از جمله پروژه هاي فاضالب در حال اجراست که پیشرفت فیزیکي آنها بیش از 9۵ درصد مي باشد. 



در س��ال های اخی��ر تمام��ی مدیران و ش��رکت ها به 
اهمیت زب��ان بدن پی برده اند ک��ه آن را از تعداد کتب 
چاپ ش��ده و دوره های برگزار شده می توان متوجه شد. 
در بیش��تر این موارد به خصوص مواردی که بین مردم از 
اسم و رسم خاصی برخوردار هستند در خصوص ترجمه 
زب��ان بدن و نوع کالم، آموزش می دهن��د. اما من اینجا 
می خواه��م از همگام ش��دن در زبان ب��دن و کالم برای 

شما سخن بگویم. 
در همگام شدن در رفتار غیر کالمی شما باید در ردیف 
رفتار غیر کالمی طرف مقابل قرار بگیرید؛ به طور خالصه 
طرفین باید آیینه حرکات یکدیگر باشند. به عنوان مثال 

باهم س��ر تکان دهید، باهم دس��ت های تان را روی میز 
بگذارید و... . 

همگام شدن غیر کالمی می تواند به صورت ناخودآگاهانه 
و خود به خ��ود ص��ورت پذیرد. یکی از پژوهش��گران این 
نامی��ده   Interacional Synchorony را  پدی��ده 
است. آقای ادوارد تی هال در کتاب »فراسوی فرهنگ« 
می گوی��د این هماهنگی ناخ��ودآگاه از هماهنگی خاص 
و همزمان��ی برخوردار اس��ت که می تواند ش��امل پلک 
زدن، تکان خوردن انگش��ت و میزان استرس باشد. این 
به گونه ای  اس��ت که انگار دو جس��م از سوی یک رهبر و 

روی یک صحنه مدیریت می شود. 
همگام ش��دن در کالم در عمق ارتباطی که می سازید 
اثر بسزایی دارد. به عنوان مثال اگر طرف مقابل با سرعت 
آهس��ته صحبت می کند ش��ما هم ریتم خود را آهسته 

کنی��د و برعکس. اگر در ریت��م صحبت خود دقت کافی 
را نداشته باشیم در تأثیر گذاری روی دیگران با دشواری 
روبه رو خواهیم ش��د. اگر کسی شمرده صحبت می کند 
و ش��ما به تندی پاسخ می دهید او در حیرت می ماند که 

شما چرا اینقدر سرعت به خرج می دهید. 
همگام ش��دن در کالم نه تنها بای��د در ریتم بلکه باید 
در بلندی و کوتاهی صدا نیز باش��د. اگر کسی با صدای 
آهس��ته صحبت می کند از افرادی که صدای آهس��ته و 

آرامی دارند استقبال بیشتری می کند. 
ضمن همگام ش��دن با افراد طرف مقابل تان می توانید 
تصورات ذهنی از پیش س��اخته توسط فرد مقابل تان را 
نابود س��ازید و تصوری که می خواهید از خود برای او بنا 
سازید. همگام شدن، گارد های مقاومت را درمی نوردد و 

انسان ها را به یکدیگر نزدیک می کند. 

همگام شدن در زبان بدن و کالم 

نوشدارو

اپل سومین شرکت پرفروش پوشیدنی های هوشمند دنیا

مهارت های ارتباطی، نقطه ضعف 
اکثر مدیران کسب و کار

نتیجه یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ کارمند، نشان 
می ده��د اکثر مدی��ران در مهارت ه��ای ارتباطی 
ضعف دارن��د و نمی توانند منظور خود را به خوبی 

منتقل کنند. 
به گزارش زومیت، ارتباط مؤثر، پایه و اس��اس 
تمامی کارها و روندها در محیط کار است. تفهیم 
انتظارات و مسیردهی به شرکت، بدون ارتباطات 

مفید میسر نخواهد بود.
 از طرفی عدم وج��ود راه های ارتباطی مفید و 
کارآمد، ضرب��ه بزرگی به کارهای تیمی می زند و 

خالقیت را نیز از بین خواهد برد. 
 Interact در نظرسنجی مشترک شرکت های
و Harris Poll، از ۱۰۰۰ شرکت کننده در مورد 
بزرگ ترین نقطه ضعف های مدیران شان سوال شد 
و ۹۱درصد از آنها معتقد بودند کمبود مهارت های 

ارتباطی، بزرگ ترین ایراد مدیران است.
 نتای��ج جزئی ت��ر ای��ن تحقیق نش��ان می دهد 
کمبود هوش هیجانی در ارتباطات، نقطه ضعفی 
اساس��ی اس��ت که مش��کالت بزرگ تری را برای 

سازمان ها ایجاد می کند. 
بزرگ ترین مش��کالت ارتباط��ی مدیران از دید 

شرکت کنندگان در این نظرسنجی عبارتند از: 
کارمن��دان،  دس��تاوردهای  نک��ردن  درک   - 

۶۳ درصد
- عدم شفاف سازی در تش��ریح مسیر شرکت، 

۵۷درصد
- نداش��تن زمان کافی برای دیدار با کارمندان، 

۵۲درصد
- صحبت نکردن با زیردستان، ۵۱ درصد

- سوء استفاده از ایده های دیگران ، ۴۷ درصد
- ارائه نکردن انتقادهای سازنده، ۳۹ درصد

- ندانستن نام کارمندان، ۳۶ درصد
- صحبت نکردن ب��ا دیگران به صورت تلفنی و 

مستقیم - ۳۴ درصد
- پرس وجو نکردن در مورد زندگی ش��خصی و 

مشکالت فردی کارمندان، ۲۳ درصد.
از دیگر ایراداتی که از طرف ش��رکت کنندگان 
در این نظرس��نجی در مورد مدیران دیده می شد 
می توان ب��ه مدیریت جزئی، توهین، بی حرمتی و 
خودش��یفتگی اشاره کرد که همگی نتایج کمبود 

هوش هیجانی در مدیران هستند. 
راه حل

تعامل س��الم و مفی��د در محی��ط کار، نیاز به 
ارتباط��ات و اصالت رفتار از ط��رف مدیران دارد؛ 
یعنی مدیران باید به صورت خودجوش، کارمندان 
را در کاره��ای ش��رکت دخی��ل کنن��د، از آنه��ا 
قدردان��ی کنند و آنها را به رس��میت بشناس��ند، 
تعام��ل معن��ادار داش��ته باش��ند و بازخوردهای 

دوطرفه را در شرکت به جریان بیندازند. 
 ،Interact لو س��ولومون، مدیرعامل ش��رکت
در پایان نظرس��نجی نکاتی کلیدی برای مدیران 

عنوان کرده است: 
قدردانی ویژه داش��ته باش��ید؛ قدردانی زبانی، 

بهترین راه قدردانی از افراد نیست. 
س��عی کنید به طور ویژه از اف��رادی که روح و 
قلب شان را در اختیار کار شما قرار داده اند تشکر 

کنید. 
به صورت دوستانه، خصوصی و در جمع از افراد 
تش��کر کنید؛ س��عی کنید ابراز تشکر و قدردانی 
ش��ما تا حد امکان صمیمی و دوس��تانه باشد. در 
موقعیت ه��ای مختل��ف و در جمع های کارمندی 
نیز از افراد تش��کر کنید تا نشان دهید ارزش کار 

آنها را درک می کنید. 
نظرخواه��ی کنی��د؛ مدیران باید ع��ادت کنند 
ک��ه نظر کارمندان را در مش��کالت و چالش های 

سازمان جویا شوند. 
از کارمن��دان بپرس��ید چ��ه راه حل هایی برای 
مسائل جاری شرکت دارند. حتی در موقعیت های 
مختلف دلیل کار کردن آنها برای شرکت را جویا 

شوید. 
اطالع��ات را به اش��تراک بگذاری��د؛ اطالعات 
اساس��ی عموما تا لحظه آخر از کارمندان مخفی 

نگه داشته می شوند.
 اگ��ر مدی��ران حداکثر اطالع��ات ممکن را در 
س��ریع ترین زمان با کارمندان در میان بگذارند، 

از احترام بیشتری نزد آنها برخوردار می شوند. 
بازخورد س��ازنده بدهید؛ مدیرانی که در طول 
ارتباط با کارمندان، به آنها بازخوردهایی سازنده 
و راه حل هایی مبتکرانه ارائه می دهند، موفق تر از 

دیگران خواهند بود.
مختل��ف،  موقعیت ه��ای  در  کنی��د  س��عی   
بازخوردهایی از نحوه عملکرد افراد و راه حل هایی 

برای بهبود آن ارائه دهید. 
رفتارهای انس��انی را فرام��وش نکنید؛ رهبران 
باهوش به اش��تباهات خ��ود اعت��راف می کنند، 
به راحت��ی با آنها کن��ار می آیند و حت��ی به آنها 

می خندند.
 این مدیران از محبوبیت باالیی میان کارمندان 
خود برخوردارند، چراک��ه رفتارهایی بدون ریا از 

خود نشان می دهند. 
نام کارمندان را به خاطر بس��پارید؛ صدا کردن 
کارمندان با نام، نشان می دهد که به آنها اهمیت 
می دهید و به صورت شخصی با آنها ارتباط برقرار 

می کنید. 
اگر س��ازمان ش��ما کارمندان زیادی دارد، این 
کار را با اف��راد نزدیک تر و ارتباط��ات اولیه خود 

شروع کنید. 
INC :منبع

مدرسهکسبوکار

 مدیر یک استارتاپ ش��یلیایی دستگاهی ابداع کرده است که به 
وسیله آن می توان رطوبت هوا را به آب شرب تمیز تبدیل کرد. 

هکت��ور پینو زندگی آرامی را به عنوان یک مهندس در س��انتیاگو 
داش��ت تا اینکه روال زندگی اش دچار یک افت وخیز شد. شرایط 
پزش��کی خاصی که دختر وی دارد باعث شده بدن او نتواند مواد 
معدنی محلول در آب های ش��یلی را مانند اف��راد دیگر پردازش و 
هضم کند. زمانی که کلیه دخترش از کار افتاد و دندان هایش هم به 
مرور پوسیده شدند، پینو تصمیم گرفت راه حلی برای این مشکل 
پیدا کند. این دستگاه در واقع رطوبت هوا را جذب می کند و سپس 
آن را تصفیه کرده و به آب س��الم و مناسب برای نوشیدن تبدیل 
می کند و تمامی این کارها تنها با فشردن یک دکمه اتفاق می افتد. 
عده ای این دس��تگاه را تکنولوژی ای جادویی توصیف کرده اند که 

البته تولید آب سالم به نوبه ای به این ادعا صحت داده است. 

تبدیل هوا به آب

معرفیاستارتاپ

براساس اعالم یکی از شرکت هایی که در زمینه بازار 
تحقیقات انجام می دهد، اپل در بازار پوش��یدنی های 
هوش��مند دنیا به جایگاه س��وم تنزل ک��رده و بعد از 
نام هایی نظیر فیت بیت و ش��یائومی ق��رار گرفته که 

حاال رتبه نخست جهانی را در اختیار دارد. 
ب��رای  جهان��ی  تقاض��ای  گ��زارش  ای��ن  طب��ق 

پوش��یدنی های هوشمند رشد سال به سال ۸درصدی 
را در سه ماهه دوم ۲۰۱۷ تجربه کرده و در این بازه، 
شرکت چینی شیائومی به رتبه نخست جدول صعود 

کرده است. 
از نظ��ر میزان ص��ادرات این گ��روه از محصوالت، 
ش��رکت مذکور به ظاهر بیش��ترین س��هم را داشته و 

توانس��ته ۳.۵ میلیون عدد از آنها را به فروش برساند. 
بعد از آن فیت بیت قرار دارد که ۳.۳ میلیون دس��تگاه 
 Canalys صادرات داش��ته است. با این حال شرکت
که انجام ای��ن تحقیق را برعهده داش��ته در این باره 
می گوید فروش فیت بیت افتی ۳۴درصدی را نس��بت 

به سال قبل نشان می دهد. 

برای مطالعه 760 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: براساس اصول روانشناسی هدیه 
گرفت��ن برای اف��راد ارزش خاص��ی دارد، به ویژه اگر به 
ص��ورت ناگهانی و غیرمنتظره باش��د. اگ��ر هدیه برای 
بچه های افراد باش��د اثرگذاری آن دوچندان است چون 
چی��زی با ارزش تر از فرزندان برای یک ش��خص وجود 

ندارد. هدیه دادن در روز تولد افراد، سالگرد ازدواج آنها 
و. . . نیز مؤثر اس��ت. س��عی کنید هدای��ا را با کارت و 
گل ارس��ال کنید. جمالتی را در کارت ها بنویس��ید که 
فرد کاماًل احساس ش��خصی بودن و صمیمانه بودن را 
از آن برداش��ت کند. مطمئن باشید این روش می تواند 
مؤثرتر از تخفیف دادن به افراد باش��د چون در تخفیف 
دادن باز هم این مشتری است که به شما پول پرداخت 

می کند و تصور می کند شما فقط سود کمتری می کنید 
و برای کسب سود و فروش بیشر بهانه ای یافته اید تا به 
او تخفیف دهید. بنابراین روش هدیه دادن مؤثرتر است. 
مطمئن باش��ید به این ترتیب قلب مشتریان را تسخیر 
می کنید و هرگز شما را فراموش نخواهند کرد؛ آن قدر 
که حتی اگر رقبای شما خدمات بهتری را ارائه بدهند، 

باز هم کسب و کار شما انتخاب اول آنها خواهد بود. 

حفظ و نگهداری مشتری

پرسش: صاحب یک شرکت بزرگ هستم و می خواهم از مشتریان وفادارم قدردانی کنم. چه توصیه ای به من دارید؟ 
کلینیککسبوکار

خیاطی زنانه 
خیاطی هم مثل نقاشی است 

هم��ه از فرم لباس ها و دوختش تعریف می کردند. 
مهت��اب توی پوس��ت خود نمی گنجی��د، هی این ور 
و اون ور می ک��رد ت��ا خانم های مجلس لباس��ش رو 
ورانداز کنند؛ یه پیراهن مش��کی مجلس��ی شیک با 
دوخت بس��یار عال��ی. هیچ کس ب��اور نمی کرد این 
لباس رو الناز خواه��ر زاده کوچولوی مهتاب دوخته 
باش��ه. محبوبه تا فهمید ک��ه پیراهن رو الناز دوخته 
دهانش را به اندازه یک گز باز کرد و با تعجب گفت: 
الن��از؟ الن��از خودمون. اون کی خیاط��ی یاد گرفته. 
آفرین آفرین. س��میه که کمی اون طرف تر داش��ت 
با موبایلش از پیراهن مهتاب عکس می گرفت، گفت: 
باری��کال، بچه باهوش و بااس��تعدادی بوده. مهتاب با 
خن��ده گفت: البته خیلی هنرمنده. ظرافت کاراش��و 
کمت��ر کس��ی داره. محبوبه گفت: ظرافت؟ س��میه 
گف��ت: بله، ظری��ف کاری یک��ی از اص��ول کار هنر 
خیاطی اس��ت. هر ک��س که نمی تونه خیاط بش��ه. 
خیاطی ه��وش می خواد، اس��تعداد می خ��واد، هنر 
می خواد. مهتاب روی مبل کنار ش��وهرش نشس��ت 
و گف��ت: صبر رو نگفتی، صبر و حوصله. کس��ی که 
صبر و حوصله نداش��ته باش��ه نمی تونه خیاط بشه و 
سمیه حرفش رو تکمیل کرد و گفت: راست می گه؛ 
افسانه خواهر بزرگ من همه چی رو می دونه. کارش 
هم خوب��ه اما چون خیلی عجوله نمی تونه کار خوب 
و ظری��ف تحویل مش��تری ب��ده. مهتاب ک��ه از این 
همه تحس��ین خیلی خوش��حال بود، گفت: خیاطی 
هم مثل نقاش��ی، مثل خوشنویسی یا مثل موسیقی 
هنر اس��ت. آقا جواد شوهر مهتاب خانم که در حال 
پوست کندن س��یب بود با خنده گفت: حاال نه این 
قدر. خیاطی هنر اس��ت اما با موسیقی و نقاشی قابل 
مقایسه نیست. مهتاب الکی اخمی کرد و گفت: چرا 
فکر می کنی فرق داره؟ آقا جواد سیب رو در دهانش 
گذاشت و با صدای بمی گفت: نقاشی ذاتش هنره اما 
خیاطی ذاتش مهارته. ش��ما اگر ذاتا هنرمند نباشید 
نمی تونی��د کار خالقانه بکنید چه در نقاش��ی و چه 
در موس��یقی اما خیاطی در وهله اول نیاز به مهارت 
داره بعد اگه ظریف کار باشی می تونی کار هنری هم 

بکنی. 
آق��ا کمال از آش��پزخونه با ص��دای بلندی گفت: 
خیاط ها خیلی بدقول هستند. این خواهر زاده مهتاب 
خانم که بدقول نیس��تند؟ مهت��اب خندید و گفت: 
خیاطی خانم ها ب��ا خیاطی آقایون فرق داره. آقایون 
چون عجول هس��تند دوس��ت دارند کارشون رو یک 
روزه تحویل بگیرند واسه همین خیاط ها تو نظرشون 
بدقول هس��تند اما ما خانم ها خیلی خانم هستیم و 
هرهر خندید. ب��ا خنده مهتاب همه خندیدند و اونو 
تحس��ین کردند. س��میه گفت: من هم ت��و نوجوانی 
خیاطی رو خیلی دوس��ت داشتم اما همه طرح هایی 
که به من می دادند تکراری بود، نتونس��تم ادامه بدم. 
دوس��ت داش��تم خودم طراحی کنم اما طراحی بلد 

نبودم. واسه همین دیگه ادامه ندادم. 
محبوبه پیش دستی میوه رو روی میز گذاشت و گفت: 
االن دیگه کسی خیاط های قدیمی رو قبول نداره. چون 
ن��ه طراحی بلندند و نه کار هنری. آقا بیژن که در طنز 
و بذله گویی بین خانواده ها ش��هره بود درحالی که بلند 
بلند می خندید، گفت: شما خیلی بی انصافید یعنی االن 
خیاطی عمه لیالی منو قب��ول ندارید. بنده خدا فقط 
دستش می لرزه و چشمش نمی بینه. تا اینو گفت همه 
باهم خندیدند. س��میه خیلی جدی گفت: چش��م. در 
خیاطی چش��م خیلی مهم است. یه خیاط خوب باید 
خوب ببینه خوب نگاه کنه خوب تماش��ا کنه. بعضی 
مثل عمه لیال آقا بیژن چش��م دارند اما خب نمی تونند 

اشیا رو ببینند. 
مهتاب از روی مبل بلند ش��د تا صدای موس��یقی 
رو کم کنه. به محض بلند ش��دن واه واه خانم ها بلند 
شد و دوباره شروع کردند به تعریف کردن از پیراهن 
مش��کی. محبوبه درحالی که کنار دس��ت ش��وهرش 
نشسته بود به آرامی گفت: من از این به بعد لباسامو 
می دم الناز جون برام بدوزه. واقعاً هنرمنده. آقا کمال 
از آش��پزخونه با طنز خاصی گفت اگه یه نفر به من 
کمک کنه ش��ام آماده است. همه برای نشستن دور 
میز شام بلند شدند و سمیه به طرف آشپزخونه رفت 

تا به آقا کمال کمک کنه. 

آدابکسبوکار

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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