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رئیس جمهور در دفاع از گزینه های پیشنهادی دولت دوازدهم چه گفت؟ 

کارنامه وزیران اقتصادی 
روی میز مجلس

رئیس جمهوری روز گذشللته با حضور در صحن علنی مجلس شللورای اسللامی به معرفی و دفاع از 17 وزیر 
پیشنهادی کابینه دوازدهم پرداخت. در گزارش حاضر، نگاهی می کنیم به آنچه حسن روحانی در دفاع از وزیران 
اقتصادی کابینه اش گفته اسللت.رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشللنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با 
تقدیر از محمود واعظی، وزیر پیشللین این وزارتخانه در دولت یازدهم گفت: برای این وزارتخانه برای نخستین بار 
جوانگرایی را تجربه می کنیم. همواره یکی از آرزوهای من در دولت یازدهم موضوع جوانگرایی بوده و به همه وزرا 
توصیه کرده ام و کتبا نیز در این دولت به آنها اباغ خواهم کرد که تمام وزرا باید در سمت های باال از جوانان و ...

12 نکته اقتصادی از سخنان حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم

 اصالح ساختاری اقتصاد ایران
به روایت رئیس جمهور

2

2

3

در بررسی سیاست دولت دوازدهم در بخش مسکن مطرح شد

بازار مسکن سیگنال گرانی ارسال نمی کند

چگونه کارآفرینی را به کودکان آموزش دهیم؟ 
صادرات از مسیر تبلیغات می گذرد
17 عادت جالب کارآفرینان جهانی

آیا کسب و کارتان در نسل بعدی زنده باقی می ماند؟ 
از منظر عموم خارج شوید

بازاریابی استراتژیک در تولید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بوگاتی
الکتریکی می شود

یادداشت

سیدحامد واحدی
 عضو هیأت رئیسه اتاق 

تهران

 3 امیدواری بخش خصوصی
 به وزرای اقتصادی

1. دو نکتلله در مورد وزرای 
دوم  دولللت  در  پیشللنهادی 
روحانللی مطللرح اسللت. نکته 
اول سللابقه اجرایللی و تللوان 
مدیریتللی افللراد و نکتلله دوم 
هماهنگللی آنهللا در پیشللبرد 
اقتصادی دولت اسللت.  اهداف 
به نظر می رسللد رئیس جمهور 
منتخب ملت ایران تاش کرده 
تللا در دومین دولت خود یعنی 
دولت دوازدهم وزرای قوی تری 
را به مجلس شللورای اسامی 
معرفی کند. هرچند نسللبت به 
برخی گزینه ها انتقاداتی وجود 
دارد، امللا مهم تر از افراد میزان 
که  آنهاسللت  بین  هماهنگللی 

امیدواریللم در دولللت 
آینده روحانی این...

دولللت  اقتصللادی  کابینلله 
هماهنگی  نیازمنللد  دوازدهللم 
بیشتری نسبت به دولت یازدهم 

اسللت و بایللد در پایان 
دولت دوازدهم به...

محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

3

کابینه اقتصادی دولت دوازدهم 
پشتیبان صادرات باشد

2

7

 »سـایت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح 
سـاماندهی واردات خودرو در هیأت دولت غیرفعال خواهد 
ماند.« رئیس سازمان توسـعه تجارت در حالی به اعالم این 

خبـر پرداخت که بیش از یک ماه از بسـته شـدن 
سایت ثبت سفارش واردات خودرو می گذرد...

 واردات خودرو منوط به تصویب
»طرح ساماندهی«  در هیأت دولت شد



 »آزادی، آرام��ش، امنیت و پیش��رفت« کلیدواژه های 
رئیس جمهوری در نخس��تین جلس��ه رأی اعتماد کابینه 
دوازدهم در مجلس ش��ورای اسالمی بود. حسن روحانی 
روز گذش��ته در بهارس��تان، »آزادی، آرام��ش، امنیت و 
پیش��رفت« را محور برنامه های دولت خود در چهار سال 
آینده معرفی کرد و با اشاره به چالش ها و چشم اندازهای 
اقتصاد ایران، گریزی به مس��ائل روز کشور زد و از وزرای 
پیش��نهادی اش دفاع کرد. گ��زارش »فرصت ام��روز« از 
س��خنان رئیس جمهوری در نخستین جلسه رأی اعتماد 

کابینه دوازدهم را در ادامه می خوانید. 
*راهی ک��ه امروز آغاز می کنیم، ش��روع یک همکاری 
چهارس��اله خواهد بود. دولت عزم دارد که در چهار سال 
آین��ده به اصالح س��اختارها پرداخته و در این مس��یر به 
کم��ک مجلس و ق��وه  قضاییه نی��از دارد. دولت دوازدهم 
برای هماهنگی هرچه بیش��تر سیاس��ت های اقتصادی به 
فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد 
و با چابک سازی و شفاف سازی دستگاه های دولتی، زمینه 

همکاری و رقابت مردم را فراهم می سازد. 
* کش��ور ما امروز با مش��کالتی از قبیل بودجه دولت، 
نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط  زیست 
مواج��ه اس��ت. ع��دم توجه ب��ه ای��ن مس��ائل می تواند 
دس��تاوردهای بزرگ نظ��ام جمهوری اس��المی ایران را 
در عرصه ه��ای گوناگون با آس��یب مواجه کند. انباش��ت 
مشکالت ذکرش��ده ما را به این جمع بندی رسانده است 
که تغییر در ش��یوه اداره اقتصاد کش��ور یک الزام اس��ت. 
البته انتخاب مسیر درس��ت اصالحات اقتصادی، نیازمند 
این است که به چرایی پایداری مشکالت اقتصادی توجه 

کنیم. 
* دول��ت دوازدهم حداقل به دو دلی��ل، چاره ای ندارد 
جز آنکه تغییرات بنیادی در ش��یوه اداره منابع کش��ور را 
به عنوان مهم ترین اولویت در دس��تور کار خود قرار دهد. 
نخست اینکه میزان دارایی های طبیعی کشور، امکان اداره 
مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و دوم اینکه منبع به 
ظاهر شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی، حداقل 
تا چند سال پیِش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش 

مسکن قبلی خود را ایفا کند. 
* اجرای موفق اصالح��ات اقتصادی منوط به حمایت 

و پش��تیبانی مردم اس��ت. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و 
بیم دولت ها از واکنش های اجتماعی س��بب شده است تا 
دولت ه��ا در انجام اصالح��ات اقتصادی تعلل کرده و با به 
تعویق انداختن اصالحات، هزینه های بیشتری را به نسل 

آینده تحمیل کنند. 
* ع��دم تع��ادل در بودج��ه از مهم تری��ن چالش های 
اقتصادی اس��ت و برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، یعنی دس��تیابی به یک 
اقتصاد درون زا و برون گرا است. داستان تکراری در اقتصاد 
ما آن اس��ت که هرگاه قیم��ت نفت افزایش پیدا می کند، 
مخ��ارج دولت هم افزایش می یابد اما وقتی قیمت نفت با 
کاهش مواجه می ش��ود دولت نمی تواند مخارج خود را به 
همان میزان کم کند و همین سبب کسری بودجه و تورم 
در کشور شده است. برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای 
درآمده��ای دولت به منابع پای��دار افزایش یابد؛ از این رو 
ما در پی انجام اصالحات در نظام مالیاتی کش��ور هستیم. 
در دولت دوازدهم ما به س��مت یک نظام جامع مالیات بر 
درآمد حرکت می کنیم و تمرکز سیاس��ت های مالیاتی به 
جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوش��ش مالیاتی 

قرار می گیرد. 
* انج��ام اصالحات محدود به بودجه دولت نمی ش��ود 

و ترازنامه  بانک های کش��ور نیز نیازمند چنین اصالحاتی 
است. ضعف در نظارت  بانکی، گسترش موسسات مالی و 
پولی غیرمجاز، سیاست گذاری نادرست پولی، تامین مالی 
دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مس��کن 
و انتقال بخش��ی از دارایی های شبکه بانکی به این حوزه 
و همچنین، بنگاهداری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در 
دهه های گذش��ته، سبب شده اس��ت تا امروز نظام بانکی 
کش��ور با مش��کالت عدیده ای مواجه باش��د. تجمیع این 
مشکالت در طول سال ها، امروز خود را به صورت نرخ های 
س��ود باال و کاهش توان تسهیالت دهی بانک ها بروز داده 

است. 
* در دول��ت دوازدهم برنامه اصالح��ات نظام بانکی با 
جدی��ت هرچه تمام تر ادامه خواهد یاف��ت. دولت و بانک 
مرک��زی به دنبال آن هس��تند ت��ا از طری��ق ایجاد نظام 
رتبه بن��دی ب��رای بانک ها و موسس��ات مالی در کش��ور، 
برنامه تجدید س��اختار بانک ها را به اجرا درآورند. در این 
ارتباط، برنامه افزایش س��رمایه بانک ها به منظور رسیدن 

به استانداردهای جهانی، عملیاتی می شود. 
* از آنجا که بخش مهمی از ایجاد ش��غل در بنگاه های 
کوچ��ک صورت می گی��رد و با توجه ب��ه اولویت موضوع 
اش��تغال در افق میان مدت، براس��اس سیاست های دولت 

دوازده��م، تامین مال��ی بنگاه های ب��زرگ از نظام بانکی 
به بازار س��رمایه منتقل خواهد ش��د تا نظام بانکی بتواند 
خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک 
و متوسط فراهم کند. اصالحات اساسی در بودجه دولت، 
صندوق های بازنشس��تگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار 
و نظ��ام بنگاه��داری، از جمل��ه محورهای اصل��ی برنامه 
اصالحات س��اختاری دولت اس��ت و انتظار می رود که با 

انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد. 
* ب��ا این واقعیت مواجهیم که درآمدهای باالتر از 100 
میلیارد دالر در س��ال های نیمه دوم دهه 80 فعال تا چند 
سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس نخستین نکته ای 
که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه 
را متناس��ب با درآمده��ای کمتر از 50 میلی��ارد دالری 
نفت بازتنظی��م کنیم. ما نمی توانیم سرنوش��ت مردم در 
حوزه های مهم��ی از جمله امنیت، آموزش، بهداش��ت و 
تامین اجتماعی را به بازار پرتالطم جهانی نفت گره بزنیم. 
* دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد را 
الزمه قطعی تحقق پیش��رفت و عدالت اجتماعی می داند. 
همه دستگاه ها مکلفند که برنامه های مشخص برای مقابله 
با فس��اد و به ویژه کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای 
تصمیم س��ازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند 
شفاف س��ازی و ارتقای رویه های س��المت اداری در همه 

ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم. 
* دولت با اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و 
استان های با نرخ بیکاری باالتر از متوسط، طرح کارورزی 
را ب��ه اجرا می گ��ذارد تا ب��ا کاهش هزینه ه��ای آموزش 
نی��روی کار، انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیالن 
دانشگاهی افزایش دهد. دولت همچنین به منظور کاهش 
هزینه های بنگا ه های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار 
جوان، طرح معافیت بیمه ای س��هم کارفرما را برای شغل 

اولی هاِی طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد. 
* ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا با تدبیر اصالحات 
اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تش��دید مشکالت و پس 
از پرداخ��ت هزینه ف��راوان، به صورت منفعالن��ه به مهار 
دش��واری ها و بحران های ناش��ی از نپرداختن درس��ت به 
مس��ائل تن دهیم. دولت یازدهم در راس��تای راه نخست، 
با سخت کوش��ی و تالش فراوان و با دس��تیابی به ثبات و 
آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی 
با جهان توانس��ته است زمینه را برای پرداختن به اصالح 

ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند. 

12 نکته اقتصادی از سخنان حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم

اصالحساختاریاقتصادایرانبهروایترئیسجمهور

رئیس جمهوری روز گذش��ته ب��ا حضور در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی به معرفی 
و دفاع از 17 وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم 
پرداخت. در گ��زارش حاضر، نگاهی می کنیم 
ب��ه آنچه حس��ن روحانی در دف��اع از وزیران 

اقتصادی کابینه اش گفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 
محمدجواد آذری جهرمی

رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیش��نهادی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با تقدیر از 
محمود واعظی، وزیر پیشین این وزارتخانه در 
دولت یازدهم گفت: برای این وزارتخانه برای 
نخس��تین بار جوانگرایی را تجرب��ه می کنیم. 
همواره یکی از آرزوهای من در دولت یازدهم 
موضوع جوانگرایی بوده و به همه وزرا توصیه 
ک��رده ام و کتبا نیز در این دولت به آنها ابالغ 
خواهم کرد که تمام وزرا باید در س��مت های 

باال از جوانان و زنان استفاده کنند. 
روحانی گفت: من از آقای جهرمی راه اندازی 
س��ریع ش��بکه ملی اطالعات را درخواس��ت 
کرده ام. همچنین پیوند ظرفیت های سایبری 
ب��ا عرصه تولید و صنعت و ایجاد اش��تغال از 
دیگر درخواس��ت های من بوده اس��ت. من از 
آقای جهرمی خواسته ام که ساالنه 300 هزار 
ش��غل ایجاد کند. آنچه که از ایشان به عنوان 
جوان ترین وزیر می خواهم، توسعه فرهنگی و 
استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری اطالعات 
و استفاده از این ظرفیت برای تولید، اشتغال 
و خلق ثروت و تکمیل ش��بکه ملی اطالعات 
و افزایش دسترس��ی مردم به آن و همچنین 
ورود ب��ه بخ��ش خصوصی و رعای��ت حقوق 
ش��هروندی و زمینه س��ازی برای ایمن سازی 

فضای مجازی است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی: مسعود 
کرباسیان

رئیس جمهور در ادامه و در دفاع از مسعود 
کرباس��یان، گزینه معرفی ش��ده برای وزارت 
اقتصاد با اش��اره به اینکه کرباس��یان س��ابقه 
طوالن��ی در مدیریت رده های باالی اقتصادی 
کش��ور دارد، گفت: وی در زمینه علم و دانش 

و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده است. 
رشته تحصیلی وی نیز برنامه ریزی و مدیریت 

است. 
روحان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه یکی از 
موفقیت های کرباسیان ساماندهی گمرک 
ب��وده اس��ت، ادام��ه داد: گم��رک خیلی 
مشکل داشت، اما با تالش های کرباسیان 
س��امانه الکترونیکی در گمرک فعال شد، 
درآمد گم��رک افزایش یافت و با فس��اد 

مبارزه شد. 
او همچنین درباره خواس��ته هایش از وزیر 
اقتص��اد گفت: مب��ارزه قاطع با پولش��ویی و 
اج��رای همه مق��ررات و آیین نامه های مقابله 
با پولشویی، مقابله با فسادهای سازمان یافته، 
اصالح نظ��ام بانکی، رفع مق��ررات زائد برای 
کسب و کار، انضباط مالی، اصالح نظام مالیاتی 
و برقراری عدالت مالیاتی، سالم س��ازی مسیر 
خصوصی س��ازی، برقراری دولت الکترونیک و 
حل مش��کالت بیمه را از وزی��ر آینده اقتصاد 

می خواهم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی 
ربیعی

رئیس جمه��ور همچنین در دف��اع از وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در 
دوره یازدهم نیز حضور داش��ته است، گفت: 
آنهایی که س��ختی ندیده اند حس نمی کنند 
مضیقه چیس��ت؛ وزیر تعاون طعم مضیقه را 
در زندگی چشیده است و خودش کارگر بوده 
است. ربیعی در زمینه سیستم رفاه اجتماعی 
برنامه و فکر خوبی داشته که باید آن را ادامه 
دهد. ربیعی باید در زمینه س��ازمان بهزیستی 
مس��یر را ادامه دهد. او طرح ه��ای خوبی در 
زمینه اش��تغال مثل ط��رح کارورزی دارد که 

باید آن را ادامه دهد. 
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه وزیر تع��اون باید 
ب��ا وزارت بهداش��ت تعامل کرده و مش��کل 
صندوق های بازنشس��تگی را رفع کند، ادامه 
داد: در زمین��ه حل مش��کل بیمه ها، شس��تا، 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی و رابط��ه وزارت 
تعاون و بهداشت با ربیعی مذاکراتی داشته ام 

که این مسائل باید پیگیری شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: محمد 
شریعتمداری

دف��اع  و  اعتم��اد  رأی  ادام��ه جلس��ه  در 
وزارت  ب��ه  نوب��ت  وزرا،  از  رئیس جمه��ور 
صنع��ت، معدن و تجارت و وزیر پیش��نهادی 
ای��ن وزارتخانه رس��ید. رئیس جمهور در این 
باره گفت: انتظار داریم تا وزیر معرفی ش��ده 
صنع��ت، معدن و تجارت با س��ه معاون قبلی 
خ��ود بتواند به بهب��ود فضای کس��ب و کار و 

مبارزه جدی با فساد بپردازد. 
روحانی با تش��کر از محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر پیشین این وزارتخانه گفت: شاید اینکه 
برخی به آق��ای نعمت زاده می گویند پدر علم 
صنعت نادرس��ت نباش��د. درس��ت است که 
ایشان شیخ الوزرای ما در دولت یازدهم بودند، 
اما همیشه در تالش و سفر برای پیشبرد امور 
بودند. ایش��ان برای صنعت م��ا تالش زیادی 
کرده اند. س��اخت خودرو در ایران با مشارکت 
خارجی، فناوری روز و با س��رمایه گذاری خود 
خارجی ها از ابتکارات خود ایشان بود. االن ما 
همان خودرویی را تولید می کنیم که همزمان 
در فرانس��ه و اروپا تولید و اس��تفاده می شود. 
االن 30درص��د از تولیدات خودروهای ایرانی 

به خارج از کشور صادر می شود. 
رئیس جمه��ور با اش��اره به دالی��ل معرفی 
ش��ریعتمداری به عن��وان وزیر آت��ی صنعت، 
معدن و تجارت گفت: محمد ش��ریعتمداری 
که امروز ب��رای قبول کردن این مس��ئولیت 
معرفی ش��ده اس��ت جزو مدیران برتر است. 
در دولت قبل، مع��اون اجرایی رئیس جمهور 
بوده اس��ت. امیدواریم ایش��ان با س��ه معاون 
قوی خود در حوزه های مورد نیاز بتواند فعال 
باشد و ما شاهد موفقیت ش��ان باشیم. بهبود 
فض��ای س��ازوکار، افزایش ص��ادرات، مبارزه 
جدی با فساد، شفاف س��ازی، انتقال فناوری، 
دنبال کردن سیاس��ت های صنعتی و حمایت 
از تولی��دات محص��والت معدن��ی از جمل��ه 
سیاس��ت های ماس��ت که انتظار داریم ایشان 

دنبال کنند. 

وزیر راه و شهرسازی: عباس آخوندی
س��پس نوبت به دفاع از وزیر پیش��نهادی 

راه و شهرسازی رس��ید، روحانی درباره وزیر 
پیشنهادی اش گفت: آقای آخوندی در دولت 
یازده��م وزیر فعالی بودند. در دولت دوازدهم 
مهم تری��ن چی��زی که از ایش��ان می خواهیم 
توجه به بخش مس��کن است که به نظر من با 
همکاری بخش خصوصی و پرداختن به بافت 
فرسوده، می توان این مسئله را حل کرد. من 
بارها به ایش��ان گفته ام که معضل مس��کن از 
طری��ق پرداختن به بافت فرس��وده قابل حل 

است. 
وی افزود: در تهران هم با شهردار جدیدی 
که روی کار آمده امیدواریم که شرایط بهتری 
پی��ش آید. در دولت قبل می��ان وزارت راه و 
شهرداری مس��ائلی بود که امیدواریم در این 
دوره وج��ود نداش��ته باش��د. در ح��وزه راه و 
راه آهن در چهار س��ال گذشته شاهد اتفاقات 
خوب��ی بودی��م و امیدواریم در ای��ن دوره نیز 

شاهد توسعه راه آهن باشیم. 
رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه هوایی بعد 
از 40 س��ال تابوها شکسته ش��د و توانستیم 
با یک ش��رکت بزرگ قرارداد ببندیم. در این 
حوزه کار بزرگی انجام ش��د که از لحاظ عزت 
ملی برای ما خوب نبود که برویم از یک کشور 
هواپیمای قدیم��ی را با هزار منت بخریم. در 
خری��د هواپیماها کار بزرگی با همکاری آقای 
ظریف، س��یف و آق��ای آخوندی انجام ش��د. 
امیدوارم سریع تر از پروژه مسکن مهر خالص 
ش��ده و بتوانیم وارد عرصه جدیدی در حوزه 

مسکن شویم. 
روحانی گفت: مطالبی ک��ه آقای آخوندی 
باید دنبال کند پیش��رفت صنعت ساختمان، 
س��رمایه گذاری بخ��ش مس��کن و همچنین 
مسکن مناس��ب برای طبقه متوسط جامعه، 
ایمن��ی در شهرس��ازی و مالحظ��ات محیط 

زیستی است. 
وزیر جهاد کشاورزی: محمود حجتی

همچنی��ن حس��ن روحانی در دف��اع از وزیر 
پیشنهادی جهاد کشاورزی که در دولت یازدهم 
نی��ز این مس��ئولیت را برعهده داش��ته، گفت: 
محمود حجتی از س��ال ۹۲ س��کاندار هدایت 
این وزارتخانه بوده. ما بعد از س��ال ها در دوران 
وزارت وی در گندم خودکفا ش��دیم. در مسئله 

دانه های روغنی حرکت خوبی ایجاد شد. امروز 
بزرگ ترین وظیفه وزیر کشاورزی این است که 
محصوالت کشاورزی ما را افزایش و مصرف آب 
را کاهش دهد. همچنی��ن کنترل مصرف کود 
و مواد ش��یمیایی در تولید مواد کشاورزی جزو 

مسائل مهم است. 

وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه
بی��ژن نام��دار زنگن��ه گزین��ه بع��دی بود 
که حس��ن روحانی ب��ه دف��اع از او پرداخت. 
رئیس جمهوری درباره وزیر پیشنهادی نفت، 
گفت: آق��ای زنگن��ه در وزارت نفت کارهای 
بزرگی انجام دادن��د. اقداماتی که در میادین 
مشترک در این چهار سال انجام دادیم بسیار 
ب��زرگ بود. ما توانس��تیم در تولید گازوئیل و 
گاز به خودکفایی برسیم و تقریبا گاز به همه 
روستاها رسیده اس��ت. قولی که آقای زنگنه 
داده و بای��د به آن عمل کند، اتصال لوله نفت 
به جزیره جاس��ک اس��ت تا صادرات نفت به 

خلیج فارس محدود نشود. 
ب��ه  ایش��ان می خواه��م  از  ادام��ه داد:  او 
توصیه های رهبری عمل کند و به حفظ سهم 
بازار ایران در جهان که بسیار مهم است ادامه 
دهد. نوسازی صنعت نفت باید در دستور کار 
قرار گی��رد و از هدررفت س��رمایه جلوگیری 
ش��ود و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته 

باشد. 

وزیر نیرو: حبیب اهلل بیطرف
آخری��ن وزی��ر اقتص��ادی کابین��ه ک��ه 
رئیس جمه��ور ب��ه دف��اع از او پرداخ��ت، 
حبیب اهلل بیط��رف وزیر پیش��نهادی نیرو 
ب��ود، روحانی گفت: مهن��دس چیت چیان 
کارهای بس��یار عظیمی را در چهار س��ال 
گذش��ته انجام دادند. ایش��ان 37 س��د را 
در دوره وزارت خ��ود افتت��اح کردند. آقای 
بیطرف هم سال هاس��ت که در این زمینه 
کار کرده و با مسائل به خوبی آشناست. او 
باید در زمینه تامین آب و برق و انتقال آن، 
اقدامات بیش��تری انجام دهد و به مس��ئله 
حق آب های دریاچه ه��ا و تاالب ها اهمیت 

بیشتری دهد. 

رئیس جمهور در دفاع از گزینه های پیشنهادی دولت دوازدهم چه گفت؟ 

کارنامه وزیران اقتصادی روی میز مجلس

یادداشت

 3 امیدواری بخش خصوصی
 به وزرای اقتصادی

1. دو نکته در مورد وزرای پیش��نهادی در دولت دوم 
روحان��ی مطرح اس��ت. نکته اول س��ابقه اجرایی و توان 
مدیریتی اف��راد و نکته دوم هماهنگی آنها در پیش��برد 
اهداف اقتصادی دولت است. به نظر می رسد رئیس جمهور 
منتخ��ب ملت ایران تالش کرده تا در دومین دولت خود 
یعنی دولت دوازدهم وزرای قوی تری را به مجلس شورای 
اس��المی معرفی کند. هرچند نسبت به برخی گزینه ها 
انتقاداتی وجود دارد، اما مهم تر از افراد میزان هماهنگی 
بین آنهاس��ت که امیدواریم در دولت آینده روحانی این 

مهم برآورده شود. 
۲. وزیر پیش��نهادی اقتصاد، مسعود کرباسیان مدیری 
عملگراس��ت. او در هر سازمانی که فعالیت کرده اثرگذار 
بوده اس��ت. تسهیل سازی امور یکی از ویژگی های اوست 
به وی��ژه در م��ورد فعالیت های بخ��ش خصوصی. محمد 
ش��ریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
هم نگاه ویژه به بخش خصوصی دارد و فکر می کنم طرح 
مطالبات بخش خصوصی و حرف های فعاالن اقتصادی با 
ش��ریعتمداری بی مانع و راحت است. امیدواریم با حضور 
این دو وزیر پیشنهادی به عنوان سکانداران وزارت اقتصاد 
و صنعت در دولت آینده بس��یاری از مشکالت اقتصادی 

بخش خصوصی و دولتی حل وفصل شود. 
3. تامین منابع مالی برای بخش خصوصی از جدی ترین 
خواس��ته های ای��ن بخ��ش از وزیر آینده اقتصاد اس��ت. 
امیدواری��م وزیر اقتصاد دولت دوازدهم صرفا به فاینانس 
پروژه های دولتی فکر نکند و دولت گرا نشود. بازار سرمایه 
اولویت دوم اس��ت. بازار سرمایه در اقتصاد تمام کشورها 
نق��ش مهمی ایفا می کند. بازار س��رمایه ای��ران مدیران 
محافظه کاری دارد، در حالی  که در هیچ کشوری از جهان 
اینطور نیست. بازار سرمایه به مدیران شجاع، آگاه به کار 
و دانشمند نیاز دارد که این بازار را تکان بدهد. امیدواریم 
در زم��ان بازنگری در انتصاب��ات جدید در وزارتخانه های 
اقتصادی به این مهم توجه شود. رفع موانع تولید و قوانین 
دست و پاگیر، حمایت واقعی از تولید به ویژه SME ها که 
درباره آن حرف زیاد زده  شده اما عمل نشده است، تنظیم 
ب��ازار به روش بازرگانی و منتظم بدون تقابل با صنعت از 

دیگر موارد مورد نظر بخش خصوصی است. 

 3 نکته درباره استراتژی
 توسعه صنعتی

1. استراتژی توس��عه صنعتی نیاز امروز صنعت است. در 
برنامه وزیر پیشنهادی صنعت به صراحت به استراتژی توسعه 
صنعتی پرداخته نشده است، اما به طور جانبی به این استراتژی 
اشاره  شده و این اشاره را می توان اینطور تفسیر کرد که ایشان 
نس��بت به تدوین و اجرای چنین برنام��ه ای دغدغه دارد. در 
مرحله بعدی باید منتظر واکنش مجلس شورای اسالمی به 
ای��ن برنامه بود و اینکه پس از آغ��از دوره وزارت، وزیر جدید 
در وزارت صنعت چقدر نسبت به استراتژی توسعه صنعتی 
اهتمام دارد. وزیر می تواند در نشست های تعاملی به سواالت 
بزرگ و مهم بخش خصوصی در این زمینه پاسخ دهد. به طور 
کلی، رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت را نسبت به رویکرد وزیر 
سابق بهتر از گذشته می بینیم و فکر می کنیم توجه ایشان به 
کار صنعت بیشتر است. به چهار سال گذشته انتقاد داریم و 
رضایت اهل صنعت جلب نشده است، اما نسبت به چهار سال 

آینده امیدواریم. 
۲. برای تدوین اس��تراتژی صنعت��ی باید در مرحله اول 
آسیب شناس��ی کنی��م و ببینیم گیر صنعت کجاس��ت. 
هر بخش صنعت هم مش��کالت خاص خ��ودش را دارد و 
نمی توان یک حکم کلی برای تمام واحدهای صنعتی صادر 
کرد. از سوی دیگر آزادسازی اقتصادی شرط اصلی و اولیه 
توسعه صنعتی است. آزادسازی اقتصادی به معنی رقابتی 
شدن نرخ بهره و ارز است. تعدیل مالیات و یارانه در فضای 
رقابتی ممکن است. در ایران شرایط رقابت فراهم نیست. 
اگر بخش خصوصی بخواهد یک هتل بسازد، باید مراحل 
طوالن��ی را برای دریافت مجوز طی کن��د و پس  از اینکه 
هتل را س��اخت مالیات بدهد، اما نهادهای عمومی نه در 
مرحله دریافت مجوز مشکلی دارند و نه مالیاتی می پردازند. 
فضای کسب وکار در کشور باید تغییر کند و رقابتی شدن 
فضا مهم ترین نکته است. بدون آزادسازی اقتصادی، هیچ 

استراتژی توسعه صنعتی در ایران راه به جایی نمی برد. 
3. آین��ده اقتص��ادی ایران چقدر برای س��رمایه گذاران 
قابل ترسیم است؟ سرمایه گذار باید بداند که ظرفیت پنج 
س��ال آینده عوامل اثرگذار بر کس��ب وکار او چه شرایِطی 
دارند. قابل پیش بینی ب��ودن اقتصاد نکته مهم در جذب 
س��رمایه گذاری اس��ت. به��ره وری در بخش های مختلف 
صنعت پایین اس��ت. عموم صنایع از جمله صنایع بزرگی 
مثل پتروش��یمی، خودرو، ف��والد و پاالیش��گاه عالوه بر 
بهره وری پایین از عدم تناس��ب نیروی انس��انی و ظرفیت 
تولی��د رنج می برند. در صنایع بزرگ توجه به بهره وری به 
معنی افزایش اثرگذاری فعالیت نیروی انسانی هم هست. 
در یک برنامه جدی باید به این مسئله مهم پرداخت. من 
فکر می کنم بخش خصوصی از نظر بهره وری بیش��تر در 
شیوه های مدیریتی مشکل دارد و باید روی دانش مدیریت 

کار کرد. 
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تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر 
صنعت حمل و نقل ریلی کشور

ب��ا س��رمایه گذاری خارجی در بخ��ش حمل و نقل 
ریلی، کمبود نقدینگی در ش��رکت های دست اندرکار 
در  ب��ه خص��وص  می ش��ود  بخ��ش جب��ران   ای��ن 
پ��ارس واگ��ن توانمندی ه��ای فنی و منابع انس��انی 
ک��ه هم اکن��ون به دلی��ل کمب��ود بودج��ه در رکود 
مانده اس��ت، ش��کوفا خواهد ش��د. تولی��د واگن های 
جدی��د و خرید لکوموتیوهای پیش��رفته تأثیر زیادی 
در توس��عه حمل و نق��ل ریل��ی خواه��د داش��ت، به 
ش��رطی که ام��کان خرید آنها ب��رای بخش خصوصی 
حمل و نقل ریلی فراهم ش��ود. یعنی واگن با ش��رایط 
عادالن��ه به ص��ورت لیزینگ در اختیار ش��رکت های 
حمل ونق��ل ق��رار گیرد تا ب��ا ارائه خدم��ات کیفی و 
کم��ی عالی در حمل ونقل مس��افر و ب��ار بتوانیم این 
 صنعت را رونق و توس��عه دهی��م. دولت ها معموال از 
حمل ونق��ل  ریلی حمای��ت کرده اند، ام��ا درعمل به 
دلیل پایی��ن بودن تعرفه های حمل بار و مس��افر در 
ناوگان ه��ای جاده ای از حمل ونقل ج��اده ای حمایت 
شده اس��ت. رقابت بین جاده و ریل به دلیل افزایش 
هزینه ها و قیمت تمام ش��ده واگن ها )خرید، تعمیر و 
نگه��داری  و خدمات( در حوزه حمل ونقل ریلی ایجاد 
شده است. اگر دولت در این بخش بسته های حمایتی 
مناس��ب ارائه کن��د و هزینه های ریل��ی کاهش یابد، 
می توانیم با حمل ونقل جاده ای به خوبی رقابت کنیم 
و سهم حمل  ونقل  ریلی را از 10درصد کل حمل ونقل 
درسال 95 افزایش دهیم و به هدف 30درصد نزدیک 
شویم. به نظر می رسد این قرارداد تأثیر منفی زیادی 
بر شرکت های دیگر واگن سازی داخلی نداشته باشد، 
اما در مجموع برای رشد و توسعه واگن سازی و ایجاد 
رقابت بین تولیدکنندگان، ارائه بسته های حمایتی از 
س��وی دولت جهت جبران کمبود نقدینگی به عنوان 
یک راه��کار باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه برای 
سرمایه گذاران خارجی در بخش خصوصی حمل ونقل 
ریلی فراهم شود. بهینه س��ازی قطارها و به روزآوری 
ن��اوگان حمل ونق��ل ریلی احتیاج به س��رمایه زیادی 
دارد. تأثی��ر منفی این ق��رارداد زمانی خواهد بود که 
از محص��والت و خدمات دیگ��ر تولیدکنندگان واگن 

داخلی حمایت نشود. 
منبع: تین نیوز 

 

3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
25 مرداد 1396

شماره 857

ب��ازار مس��کن و صنع��ت س��اختمان 
پیش��ران حداقل 200 صنعت کوچک و 
بزرگ است و به تعبیر وزیر اقتصاد دولت 
یازدهم، مسکن می تواند لکوموتیو اقتصاد 
کش��ور باش��د، از این رو هر گونه نوسان 
در آن تأثی��ر غیر قابل ان��کاری در اقتصاد 
کش��ور دارد. صنعت س��اختمان به عنوان 
بازار مهم اقتصادی کش��ورمان از س��ال 
1391 ب��ه دلی��ل اجرای سیاس��ت های 
اش��تباه در دول��ت گذش��ته، مبت��ا به 
رکودی عمیق ش��د، اما از ابتدای امسال 
افزایش خریدوف��روش معامات  ش��اهد 
خانه ه��ای متناس��ب با نی��از مصرفی در 
بازار بوده ای��م که نش��انه های آغاز رونق 
در بخش مسکن اس��ت. به گزارش ایرنا، 
س��یگنال هایی ک��ه ای��ن روزه��ا از بازار 
مس��کن مشاهده می ش��ود این است که 
این بخ��ش از اقتصاد ب��دون گرانی وارد 
دوره رونق می شود و افزایش قیمت های 
10درصدی مس��کن نگران کننده نیست. 
طب��ق گفته کارشناس��ان، یکی از عوامل 
تأثیر گذار در کاهش عمق رکود مس��کن 
و خیز این بازار برای ورود به دوره رونق، 
رشد 8برابری تسهیات خرید خانه برای 
متقاضیان بوده اس��ت. سیاس��ت وزارت 
راه و شهرس��ازی در دول��ت یازده��م در 
بخ��ش مس��کن، افزایش ق��درت خرید 
مردم مبتنی بر تس��هیات ارزان قیمت و 
اس��تفاده از پس اندازها بوده که با اجرای 
ای��ن سیاس��ت، وام 20میلی��ون تومانی 
خرید مس��کن ب��ه 160میلی��ون تومان 
افزایش یافت. ح��ال اینکه آغاز رونق در 
بخش مس��کن، این نگرانی را ایجاد کرده 
اس��ت که افزایش تقاض��ا در بازار موجب 
رش��د قیمت ها می شود و افزایش تورم را 
به دنبال خواهد داش��ت، اما مسئوالن و 
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند 
ک��ه رش��د قیمت ها در بخش مس��کن تا 
س��قف 10درصد خواهد بود که این رقم 

متناس��ب با نرخ تورم��ی عمومی حرکت 
می کند و نمی تواند عام��ل افزایش تورم 

عمومی باشد. 

بازار، سیگنال تورمی نمی فرستد
عوام��ل متع��ددی در رکود پنج س��اله 
بازار مس��کن نقش داش��ته اند و نمی توان 
انتظار داش��ت که تنها ی��ک وزارتخانه راه 
و شهرس��ازی گره مش��کات مس��کن را 
باز کند. ح��وزه مس��کن از بخش صنعت 
ساختمان  )عرضه( تا بخش افزایش قدرت 
 خرید مردم  )تقاضا( و تأمین سرپناه اقشار 
کم درآمد یک موضوع فرادستگاهی است 
که به ساختار اقتصادی کشور برمی گردد. 
حال اینکه گفته می ش��ود یکی از متهمان 
ردیف اول طوالنی شدن دوره رکود مسکن، 
نداش��تن ش��ناخت از نیاز موجود در بازار 
 و ساخت و س��از انب��وه خانه ه��ای لوکس و 
گ��ران قیمت در س��ال های گذش��ته بوده 
است. بنابراین این گروه از خانه ها همچنان 
در رکود به س��ر خواهند برد، اما خانه های 
مناس��ب ب��ا نی��از مصرف��ی م��ردم بدون 
افزایش قیمت جهش��ی و حداکثر با تورم 
10درصدی به رونق می رسند که این رونق 
بدون رش��د تورم عموم��ی و گرانی خواهد 
بود. حمیدرضا برادران ش��رکا، کارشناس 

اقتص��ادی در گفت وگو با گ��روه پژوهش 
و تحلیل خبری ایرن��ا درباره وضعیت بازار 
مسکن اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی دو 
عامل می تواند علت اصلی افزایش قیمت ها 
باش��د؛ اول اینکه زمان��ی قیمت ها افزایش 
می یابد ک��ه هزینه های تولید به هر دلیلی 
افزایش یابد و عامل دوم این است که تقاضا 
در بازار بیشتر از عرضه باشد. وی ادامه داد: 
آمارهای رسمی از بازار مسکن نشان دهنده 
این اس��ت که در حال حاضر 2.5 میلیون 
واحد مس��کونی خالی از سکنه در سراسر 
کشور وجود دارد که این واحدها متقاضی 
ندارند، بنابرای��ن در نگاه اول می بینیم که 
بیشتر از تقاضا در بازار مسکن، عرضه وجود 
دارد. اما موضوع اصلی این است که بخشی 
از ای��ن خانه های خال��ی واحدهای لوکس 
هس��تند که در بازار متقاض��ی ندارند. این 
آمار نش��ان می دهد که سیاست گذاری ها 
در بخش مس��کن در دولت های گذش��ته 
اشتباه بوده است. این کارشناس اقتصادی 
در پاس��خ به این س��وال که آیا رونق بازار 
مس��کن می تواند عامل افزای��ش نرخ تورم 
ش��ود، گفت: بازار مسکن ظرفیت افزایش 
قیمت ه��ا را ندارد، ام��ا موضوعی که باعث 
می ش��ود تورم در این بخش افزایش یابد، 
انتظارات تورمی است. برادران شرکا تأکید 

 کرد: دولت می تواند با اطاع رس��انی های 
به موق��ع اجازه ایجاد انتظ��ارات تورمی را 
ندهد. در ح��ال حاضر هی��چ دلیلی برای 
افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد 
و نباید انتظار رش��د تورم در بازار مسکن را 
داشت و به تبع آن مسکن نمی تواند عاملی 
برای افزایش نرخ تورم عمومی باش��د. وی 
با تأکید بر اینکه هیچ س��یگنالی از گرانی 
در بازار مسکن مشاهده نمی شود، ادامه داد: 
دولت می تواند با شناس��ایی نیازها در بازار 
مسکن، متناسب با تقاضای مصرفی الگوی 
ساخت و ساز را به انبوه سازان توصیه کند تا 

عرضه تقاضای مصرف را پوشش دهد. 

نسخه وزیر راه و شهرسازی برای 
مسکن

نس��خه عب��اس آخون��دی، وزی��ر راه 
یازده��م و تی��م  و شهرس��ازی دول��ت 
مش��اوران و معاون��ان وی ب��رای بخ��ش 
مس��کن، خانه دار کردن م��ردم از طریق 
پس ان��داز و اخذ تس��هیات ارزان قیمت 
بوده که ای��ن فرمول دولت اجازه رش��د 
ت��ورم را نداد. حال اینکه گفته می ش��ود 
اگ��ر عباس آخوندی در س��مت مدیریت 
وزارت راه وشهرس��ازی دول��ت یازده��م 
ابق��ا ش��ود، مهم ترین سیاس��ت وی در 
بخش مس��کن ارتقای سقف تسهیات و 
کاهش سود وام های خرید مسکن است. 
طبق آن چیزی که به صورت رس��می از 
س��وی وزارت راه و شهرسازی اعام شده 
است؛ سیاست دولت دوازدهم حمایت از 
افزایش رقم و کاهش نرخ سود تسهیات 
مس��کن خواهد بود. سیاس��ت کان این 
وزارتخان��ه حمای��ت از ن��رخ پایین بهره، 
افزای��ش رق��م و طوالن��ی ش��دن مدت 
بازپرداخت تسهیات مسکن است. شرط 
تحقق این سیاست وزارت شهرسازی این 
اس��ت که نظ��ام بانکی بتواند خ��ود را از 

دارایی های سمی آزاد کند. 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تأکید 
کرد: بای��د برای کاهش مص��رف انرژی، 
کاه��ش آلودگی هوا، کاه��ش ترافیک و 
افزای��ش ایمن��ی، حمل و نقل در کش��ور 
را از ج��اده به ریل منتق��ل کنیم. عباس 
آخون��دی در جلس��ه کمیس��یون برنامه 
بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 
چند برنامه محوری در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه باید ب��رای آن اقدامات مل��ی انجام 
دهیم، حمل ونقل و شهرسازی را به عنوان 
دو موضوع مهم در این برنامه یادآور شد 
و گفت: برنامه ما این است که حمل ونقل 
را از جاده به ریل انتقال دهیم به گونه ای 
که ب��ه جایی برس��یم ک��ه اس��تفاده از 
حمل ونقل ریلی وارد زندگی مردم شود، 
به طوری که نخستین انتخاب آنها پس از 
خروج از من��زل انتخاب حمل ونقل ریلی 
ب��ه جای حمل ونقل خودرویی باش��د که 
این اتفاقی بس��یار دشوار است. آخوندی 
اف��زود: باید س��فرهای طوالن��ی و تکرار 
ش��ونده را از خودرو به ریل منتقل کرده 
و استفاده از جاده را تنها برای سفرهایی 
کوتاه و غیرتکرار شونده بگذاریم که این 
مهم نیازمند تغییر در مدل حمل و نقل در 
کش��ور اس��ت که در این زمینه مقدمات 
آن را فراه��م کرده و ای��ن طرح را در دو 
ش��ورای عال��ی شهرس��ازی و ترابری به 

تصویب رسانده ایم. 

باید پشت هر اسکله ریل وجود 
داشته باشد

آخون��دی تصریح کرد: بای��د به جایی 
برسیم که پش��ت هر اسکله در بنادر نیز 

ریل وجود داش��ته باش��د و ب��اری که از 
کش��تی تخلیه می شود به جای خودرو با 
قطار حمل ش��ود. این کاری است که در 
تم��ام دنیا در حال انجام اس��ت، اما باید 
الگوی ذهنی خود را تغییر دهیم که این 

نیازمند سرمایه گذاری است. 

۲۰۰  هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی 
داریم

وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی در 
ادامه با بیان اینک��ه در حال حاضر 200 
هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی 
در کشور داریم، افزود: این در حالی است 
ک��ه 11ه��زار کیلومتر خط��وط ریلی در 
کش��ور وجود دارد که در حال رسیدن به 
13هزار کیلومتر اس��ت که البته باز هم با 
میزان جاده های کشور تناسب ندارد. وی 
با بیان اینکه برای حل معضل آلودگی هوا 
در تهران راهی ب��ه جز انتقال حمل و نقل 
خودرویی به ریلی نداریم، افزود: در حال 
حاض��ر بیش از یک میلی��ون خودرو وارد 
ش��هر می شود و در مس��یر تهران - البرز 
روزان��ه 110 هزار خودرو ت��ردد می کند. 
آخون��دی ب��ا بی��ان اینکه منابع��ی برای 
توس��عه حمل ونقل ریلی در برنامه ششم 
پیش بینی ش��ده اس��ت، افزود: 190هزار 
میلیارد توم��ان به این امر اختصاص داده 
شده اما مش��خص است که گنجاندن آن 
در بودجه امکان پذیر نیست از این رو باید 
به دنبال منابع بین المللی بود که مجلس 
نیز اجازه فاینانس به ما داده است و ما با 
استفاده از این روش در بعضی از محورها 

قطارهایی را راه اندازی کردیم. 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مطرح کرد

باید حمل ونقل را از جاده به ریل انتقال دهیم

در بررسی سیاست دولت دوازدهم در بخش مسکن مطرح شد

بازارمسکنسیگنالگرانیارسالنمیکند
حمل و نقل ریلی یادداشت

گمرک

کابینه اقتصادی دولت دوازدهم 
پشتیبان صادرات باشد

کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نیازمند هماهنگی 
بیشتری نسبت به دولت یازدهم است و باید در پایان 
دولت دوازدهم به انتظار تحول اساسی در حوزه های 
تولیدات صادرات گرا ب��ود زیرا وزرای انتخابی به این 
نکته واقف  هس��تند که قیمت تمام شده باعث حذف 
برند ایرانی از چرخه رقابت پذیری در بازارهای جهانی 
خارج شده  است. از سوی دیگر رکود اقتصادی تبدیل 
به یک جاده طوالنی برای بنگاه داران اقتصادی شده 
و وزرای اقتصادی کابینه جدید باید مس��یری ایمن 
را طراح��ی کنند تا بنگاه داران ب��ا حمایت دولت در 
این راس��تا گام برداش��ته و به انتهای ج��اده رکود و 
به ابتدای رونق تولیدات صادرات گرا برس��ند. شرایط 
صادرات به گونه ای رقم خورده که مشکات حاشیه ای 
قیمت تمام شده کاالی ملی را به صورت غیرمنطقی 
افزایش داده و اگر مدیریت قاطع بر س��ر این عوامل 
قرار بگی��رد نتیجه آن مطمئنا کاه��ش قیمت تمام 
ش��ده کاالهای ایرانی اس��ت؛ ن��رخ حمل ونقل، نرخ 
ارز، ن��رخ ب��االی تس��هیات، نبود رواب��ط بانک های 
ایرانی با بانک های خارجی و بوروکراسی های داخلی 
مواردی در فضای کسب وکار کشور نیست که دولت 
در برطرف س��اختن آن نات��وان باش��د. هدفگذاری 
ص��ادرات در دولت یازدهم، رش��د باالی 20درصد را 
نش��انه گرفته ب��ود اما در انتهای همی��ن دولت، این 
آم��ار از س��طح 5.5درصد بیش��تر نش��د و دلیل آن 
ع��دم حمای��ت از صادرکنندگان اس��ت؛ باید به این 
موضوع نیز اشاره کرد که صادرکنندگان برای بهبود 
شرایط خود چش��م به مشوق های صادراتی دارند اما 
این مش��وق ها به صورت هدفمند و ب��ه روز پرداخت 
نمی ش��ود. تعرفه بندی و اصاح تعرفه گذاری ها باید 
در راس��تای کاهش میزان قاچاق به کش��ور باشد اما 
ایج��اد محدودیت یا ممنوعیت در ح��وزه تجارت به 

بهانه تنظیم بازار اصا بهانه قابل قبولی نیست. 
منبع: آنا

دستاوردهای گمرک الکترونیک در 
حوزه خدمات اینترنتی

گم��رک ایران در طول س��ال های اخی��ر اقداماتی 
انجام داد که یکی از مهم ترین آنها الکترونیکی شدن 
گمرک بود که دس��تاوردهایی در این حوزه به همراه 
داش��ته اس��ت. در پی راه اندازی خدمات الکترونیکی 
گم��رک، بخ��ش عم��ده ای از خدم��ات گمرکی به 
ص��ورت اینترنتی انجام می ش��ود که بر این اس��اس 
خدمت گیرن��دگان می توانن��د به صورت 2۴س��اعته 
تش��ریفات گمرکی کااله��ای صادرات��ی، ترانزیتی و 
واردات��ی را ب��دون مراجعه حضوری انج��ام و کاالی 
خود را به گمرک اظهار کنند. به گزارش ایس��نا، این 
خدم��ات با هدف حذف مراجع��ات حضوری، احترام 
به حقوق شهروندی، تس��هیل تجارت و حذف کاغذ 
از فرآیند تش��ریفات گمرکی، اینترنتی و 2۴س��اعته 
ش��ده که پیش از الکترونیکی ش��دن گمرک امکان 
ارائه ای��ن خدمات وجود نداش��ته اس��ت. هم اکنون 
خدمات صادرات، واردات و ترانزیت در گمرک ایران 
الکترونیکی ش��ده و خدمت گیرندگان می توانند فقط 
ب��ا یکبار مراجع��ه حضوری ب��ه نزدیک ترین گمرک 
مح��ل و دریاف��ت کد کارب��ری، تش��ریفات گمرکی 
کااله��ای صادراتی، واردات��ی و ترانزیتی را از طریق 
س��ایت گمرک ای��ران و لینک پنج��ره واحد تجارت 
فرام��رزی اینترنتی انجام دهند. همچنین بخش های 
مهم دیگری از خدمات گمرک به صورت اینترنتی در 
دسترس تمامی ش��هروندان قرار گرفته که از طریق 
ای��ن بخش ها افراد می توانند از قیمت واقعی و مارک 
و کشور سازنده تمامی کاالهای وارداتی با خبر شوند 
و کاالی مش��ابه اصلی )ی��ا تقلبی( و گ��ران نخرند. 
گمرک الکترونیک شرایطی فراهم کرده تا با برقراری 
ارتباط با تجار بزرگ کش��ور به راحتی انجام ش��ده و 
تولیدکنندگان، کاالی خود را به راحتی صادر کنند. 
هم اکنون با س��امانه بازار و بهبود فضای کس��ب و کار 
می توان این خدمات را دریافت کرد. امکان اس��تعام 
پروانه گمرکی برای مطمئن ش��دن خریداران کاال از 
اینکه آن کاال از مبادی گمرکی وارد ش��ده یا قاچاق 
اس��ت، از طریق این آدرس اینترنتی فراهم ش��ده و 
در دس��ترس همگان قرار گرفته است. سامانه ارزش 
برای مشاهده لحظه به لحظه ارزش کاالهای وارداتی 
و همچنین تغیی��رات ارزش در جهت امنیت تجارت 
و ش��فافیت ایجاد شده است. اینکه چه کاالهایی هر 
روز در حال وارد ش��دن به کش��ور هستند، از طریق 
ای��ن آدرس اینترنت��ی فراهم ش��ده اس��ت. با کمک 
س��امانه پاس��خگویی به ش��کایات می توان هر گونه 
انتقاد به رون��د انجام تش��ریفات گمرکی و ترخیص 
کاال را الکترونیک��ی ثبت و پیگی��ری کرد. با گمرک 
الکترونیک می توان تمام مکاتبات را با گمرکات ایران 
در سرتاس��ر کش��ور از طریق پورتال رسمی گمرک 
بدون نیاز به مراجع��ه حضوری انجام داد و از طریق 
س��ایت گمرک ایران مکاتبات خود را پیگیری کرد و 

در جریان آخرین اقدامات قرار گرفت. 

محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

همایون اسدی
عضو انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی



مدی��رکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی 
گف��ت به زودی گیرنده چ��ک می تواند با 
ارس��ال ش��ماره منحصر به فرد هر برگه، 
به س��امانه اس��تعالمات بان��ک مرکزی، 
مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده 

دسته چک را کنترل کند. 
مس��عود رحیمی در گفت وگ��و با مهر 
از اق��دام جدی��د بان��ک مرک��زی ب��رای 
س��اماندهی صدور چک ه��ای بی محل و 
بانکی  یکپارچه س��ازی ظاهر چک ه��ای 
خب��ر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور 
افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور 
چک های بالمحل، طرحی را به ش��ورای 
پ��ول و اعتبار ارائ��ه داده که مصوب هم 
شده است؛ براس��اس آن، در مرحله اول 
شش بانک کشور آن را اجرایی می کنند. 
مدی��رکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی 
افزود: در این طرح، مش��خصات ظاهری 
چ��ک، ابعاد، محت��وا و موارد نوش��تاری 
یکپارچ��ه ش��ده و وج��ه تمای��ز تمامی 
چک های موج��ود در نظ��ام بانکی، تنها 
لوگوی بانک ها اس��ت که آن هم با ابعاد 
مش��خص و اس��تاندارد، از ه��م متمای��ز 

می شوند. 
وی تصریح کرد: این امر باعث می شود 
ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و 
یک سری ضرایب امنیتی برگه های چک 
شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و 
با استانداردهای  مرکب امنیتی متناسب 
روز دنیا لحاظ شده و یک سری فیچرهایی 
که قبال فقط روی اسکناس و ایران چک 
داشتیم، در مورد چک های بانکی و دسته 

چک نیز رعایت  شود. 
رحیم��ی گفت: نکت��ه مهم، بررس��ی 
صالحیت و اهلیت متقاضی دس��ته چک 
به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص 
اینکه بررسی صالحیت به صورت متناوب 
و متمرکز انجام ش��ده و سابقه عملکردی 
اف��راد نیز مورد توجه ق��رار می گیرد؛ در 
ای��ن میان فرآیند صدور دس��ته چک به 
نحوی اس��ت ک��ه برخالف گذش��ته که 
امکان شخصی سازی و صدور دسته چک 

از س��وی بانک ها به ص��ورت مجزا وجود 
داش��ت، اکنون در ش��رایطی چک صادر 
می ش��ود که صالحیت فرد احراز شده و 
هر چ��ک بارکد منحصر به ف��رد خود را 
خواهد داش��ت که در ه��ر لحظه از زمان 

صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد. 
ای��ن مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی 
خاطرنش��ان کرد: حتی گیرنده چک قبل 
از پذیرش آن، می تواند با ارس��ال شماره 
منحصر به فرد )ش��ماره شناسه استعالم( 
به س��امانه اس��تعالمات بانک مرکزی که 
روی هر برگ چک درج شده، مشخصات 
فرد دارنده دس��ته چک را مشاهده کند؛ 
به این معنا که با ارس��ال این ش��ماره از 
طریق ارس��ال پیامک، تماس تلفنی گویا 
یا پورت��ال بان��ک مرکزی می ت��وان هم 
مش��خصات دارنده دس��ته چک را دید و 
ش��ائبه چک س��رقتی، مفقودی یا دارای 

امضای جعلی را از بین برد. 
مدی��رکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی 
ادام��ه داد: حتی پذیرن��ده چک می تواند 
پی��ش از پذی��رش نهایی، با ارس��ال این 
شماره، س��ابقه مختصری از عملکرد فرد 
در خصوص چک برگش��تی را مش��اهده 
ک��رده و عمال با این کار، فروش��نده کاال 
و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و 
مدارک احراز هویت فرد را مشاهده کند 
تا مطمئن ش��ود که چ��ک متعلق به فرد 
ارائه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله 

کاهش یابد. 
وی افزود: در حال حاضر ش��ش بانک 
کش��ور به س��امانه صی��اد ک��ه مرتبط با 
صدور چک است پیوس��ته اند و براساس 
کارگروه��ی که در بانک مرکزی ش��کل 
گرفت��ه و ابالغی��ه صادره، مقرر اس��ت تا 
پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در 

تمامی بانک های کشور عملیاتی شود. 
رحیمی با ارائه توضیحاتی در خصوص 
چک و مشکالت چک برگشتی خاطرنشان 
کرد: تعریف��ی که از چک در قانون وجود 
حقوق��ی،  مس��ائل  از  صرف نظ��ر  دارد، 
نوش��ته ای است که به موجب آن، تمام یا 

بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، 
می تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار 
شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص 
اس��ت، محور این تعریف بدهی است که 
فرد داش��ته و با صدور چ��ک می خواهد 
آن را بپ��ردازد، ولی اگ��ر موجودی کافی 
برای نقد کردن آن وجود نداش��ته باشد، 
چک بالمحل محاس��به ش��ده و برگشت 
می خ��ورد، بنابراین دریافت کننده چک و 
ذی نف��ع آن، با مراجعه ب��ه بانک چک را 

برگشت می زند. 
مدیرکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی با 
بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی 
به اندازه عمر صدور چک و حضورش در 
مراودات تج��اری دارد، تصری��ح کرد: بر 
این اس��اس به رغم ضوابط بانک مرکزی 
و ش��بکه بانک��ی و نیز مراک��ز تقنینی و 
قانونگذاری، چک برگش��تی چهار تا پنج 
دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد 
و به خصوص در 10 سال اخیر، تعداد آن 
بسیار رشد کرده اس��ت؛ به همین دلیل 
نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه 
اقدامات��ی را در حوزه های مقرراتی انجام 
داده ک��ه عمدتا نتوانس��ته جلوی صدور 
چ��ک برگش��تی را بگی��رد و متأس��فانه 

اقدامات آنها پایدار و مؤثر نبوده است. 
رحیم��ی گف��ت: ریش��ه مش��کالت و 
معضالت چک را در چهار عنوان می تواند 
خالصه کرد ک��ه نخس��تین و مهم ترین 

ناکافی بودن اعتبارس��نجی  آنها، معضل 
متقاضی دس��ته چک اس��ت ک��ه به رغم 
وضع مق��ررات و اب��الغ و ال��زام بانک ها 
نسبت به اخذ استعالم، متأسفانه وضعیت 
کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک 
برگشتی فاصله گرفته ولی به دلیل اینکه 
فرآیند صدور دس��ته چک در بانک، یک 
فرآیند مجزا اس��ت که ارتباطی به اینکه 
بان��ک نتواند چک صادر کند، نداش��ته و 
این مهم ترین معضل در راس��تای صدور 

دسته چک به شمار می آید. 
وی ادام��ه داد: حتی اگر اس��تعالم هم 
برای صدور دس��ته چک از سوی بانک ها 
ص��ورت گی��رد و تمامی مق��ررات هم به 
درستی رعایت شود، این استعالم ناکافی 
اس��ت، چراکه تنها در زمان صدور دسته 
چک انجام می ش��ود و بابت هر برگ که 
ف��رد دارنده تکمیل ک��رده و آن را خرج 

می کند، استعالمی گرفته نمی شود. 
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری 
دارد که ش��امل مولفه امنیتی مناس��ب 
اس��ت، اما متأس��فانه این مولفه مناسب 
نیس��ت و ام��کان جعل آن وج��ود دارد؛ 
ضم��ن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن 
با هم متفاوت اس��ت که خ��ود این تنوع 
در چک ه��ای موج��ود در نظ��ام بانکی، 
زمینه س��از جعل ش��ده و کس��ی که آن 
را پذی��رش می کند به مش��کل برخواهد 

خورد. 

جزییات طرح ویژه بانک مرکزی درباره کنترل چک  

چگونه صحت چک های بانکی را کنترل کنیم؟  بانک پاسارگاد برای دهمین سال 
متوالی از نفرات برتر آزمون 

سراسری تقدیر می کند
بانک پاس��ارگاد ب��رای دهمین س��ال متوالی، از 
نفرات برتر آزمون سراسری سال 1396 تقدیر به 

عمل خواهد آورد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو 
رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این 
بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: بانک پاس��ارگاد 
به منظور ارج نهادن به تالش و شایس��تگی نفرات 
برتر آزمون سراس��ری، برای دهمین سال متوالی، 
از ای��ن عزیزان تقدیر خواهد ک��رد. این بانک این 
اقدام را از سال 1387 آغاز کرده است و هم اکنون 
برترین های کنکور سراسری سال های گذشته در 
مقاطع باالت��ر نیز تحت حمایت بانک پاس��ارگاد 

هستند. 
وی افزود: بانک پاس��ارگاد به نف��رات اول، دوم 
و س��وم 5 گروه آزمایشی س��هام بانک پاسارگاد را 
اه��داء خواهد کرد. همچنین تا هر مقطعی که در 
داخل کش��ور ادامه تحصیل دهند، مبلغی به طور 

ماهانه به حساب این عزیزان واریز خواهد شد. 
مدی��ر رواب��ط عموم��ی بانک پاس��ارگاد ضمن 
اش��اره ب��ه ه��دف بانک پاس��ارگاد از ای��ن اقدام 
خاطرنش��ان کرد: بانک پاسارگاد در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی خ��ود، بر خ��ود الزم 
می دان��د با حمای��ت و تقدیر از نخبگان کش��ور، 
زمین��ه را برای کاه��ش دغدغه های این عزیزان و 
ارتقای س��طح علمی و تجربی ایش��ان، آماده کند 
تا بتوانیم از وجود این سرمایه های ارزشمند برای 

پیشرفت و آبادانی کشورمان بهره  مند شویم. 

امکان برداشت وجه بدون کارت از 
خودپردازهای بانک آینده فراهم شد

بانک آینده به منظور پاس��خ گویی به نیاز مردم، 
افزایش دسترس��ی س��ریع هموطنان به خدمات 
بانکی و تس��هیل امور مش��تریان، خدمت جدید 
برداش��ت وجه بدون کارت از طریق دستگاه های 

خودپرداز را فراهم کرده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک آینده، بر این 
اساس در مرحله نخست، شخصی که قصد دادن 
مجوز برداش��ت وجه به ش��خص دیگ��ر را دارد، 
ضمن هم��راه داش��تن کارت خود، به دس��تگاه 
خودپرداز بانک آینده مراجعه و نسبت به انتخاب  
»تراکنش برداش��ت وجه« و پ��س از آن، انتخاب 
تراکنش  »مجوز برداشت به شخصی دیگر« اقدام 
می کند؛ س��پس دارنده کارت پس از وارد کردن 
ک��د ملی خود و تعیین مبلغ م��ورد نظر، کد 13 
رقمی تحت عنوان  »کد برداش��ت« را از دستگاه 
خودپرداز دریافت می کند. این کد باید به ذی نفع 
تراکن��ش یعن��ی  »متقاضی دریاف��ت وجه بدون 

کارت«، اعالم شود. 
در مرحل��ه بع��دی، متقاض��ی دریاف��ت وج��ه 
بدون کارت، باید تا قب��ل از عملیات نقل وانتقال 
دس��ت های تراکنش ها  )Batch شبانه( به یکی 
از خودپردازهای بانک آینده مراجعه و بدون وارد 
ک��ردن کارت و صرفاً با زدن دکمه  »تأیید« وارد 
منوی تراکنش های بدون کارت ش��ده و از طریق 
گزینه  »دریافت وجه« با وارد کردن کد برداشت 
13 رقمی، ک��د ملی دارنده کارت و تعیین مبلغ، 
وجه را به صورت کلی ی��ا مرحله ای دریافت کند. 
همچنی��ن چنانچه مش��تری در مهلت اعتبار کد 
13 رقمی، نس��بت به دریافت وج��ه اقدام نکند، 
وج��ه مذکور در روز آتی به حس��اب مبدا، عودت 

خواهد شد. 
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خبرنــامه

 راهبردهای رئیس جمهور
برای نظام بانکی

آنگونه که رئیس جمهور در جلس��ه دفاع از کابینه 
پیش��نهادی گفته است، براس��اس برنامه دولت برای 
نظام بانکی، تامین مالی بنگاه های بزرگ از دس��تور 
کار بانک ه��ا خارج ش��ده و به بازار س��رمایه منتقل 
می ش��ود.  حسن روحانی روز گذش��ته برای دفاع از 
کابینه پیش��نهادی به مجلس ش��ورای اسالمی رفت 
و با تش��ریح برنامه های خود ب��رای دولت دوازدهم، 
بخش��ی از راهبرده��ای اقتص��ادی تیم خ��ود را نیز 
تشریح کرد. بر اساس گفته های رئیس جمهور، اصالح 
نظام بانکی از جمله مواردی اس��ت که باید به فوریت 
در دس��تور کار قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این 
بخش برنام��ه ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن از 
اصالح ترازنامه بانک ها، افزایش س��رمایه نظام بانکی، 
اصالح نرخ س��ود بانکی تا برداش��تن بار تامین مالی 
از دوش نظ��ام بانک��ی و انتقال آن به بازار س��رمایه 
کش��یده شده اس��ت.  آنگونه که رئیس جمهور گفته 
اس��ت، بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاه های 
بزرگ اقتص��ادی را به دوش کش��د و در عین حال، 
نظام بانکی مس��ئولیتی در برابر تامین کسری بودجه 
دولت، شهرداری ها و نهادهای عمومی نداشته باشد؛ 
ب��ه گفته او، رتبه بندی نظام بانکی ش��امل بانک ها و 

موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد. 
رئیس جمهوری روز گذش��ته درب��اره راهبردهای 
دولت دوازدهم در نظام بانکی گفت: انجام اصالحات 
معط��وف به بودج��ه دولت نیس��ت، بلک��ه ترازنامه 

بانک های کشور نیازمند این اصالحات است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.816دالر آمریکا

4.560یورو اروپا

4.940پوند انگلیس

1.044درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

510.900مثقال طال

117.950هر گرم طالی 18 عیار

1.182.000سکه بهار آزادی

1.213.300سکه طرح جدید

631.000نیم سکه

370.000ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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بورس ته��ران در حالی چهارمین روز 
معامالتی خود در هفته جاری را پش��ت 
س��ر گذاش��ت که ش��اخص کل پس از 
افت ناچیز 2 واحدی در روز دوش��نبه، 
توانست رشد 0.05 درصدی معادل 37 
واح��د را ثب��ت کند و به رق��م 81 هزار 
و 696 واح��د رس��ید. در معامالت روز 
سه ش��نبه بازار س��هام نم��اد آلومینیوم 
 ایران  با 73 واحد، نماد گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان با 28 واحد، نماد 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین با 22واح��د و نماد پاالیش نفت 
تهران ب��ا 20 واحد افزایش بیش��ترین 
تأثی��ر مثبت را در رش��د ش��اخص کل 
ب��ورس تهران داش��تند. در مقابل، نماد 
خدمات  انفورماتیك  ب��ا 58 واحد، نماد 
فوالد مبارکه اصفهان با 41 واحد و نماد 
کش��تیرانی ای��ران ب��ا 34 واحد کاهش 
بیشترین تأثیر منفی را در برآورد نماگر 
ب��ورس تهران داش��تند. روز سه ش��نبه 
نماگر فرابورس ای��ران )آیفکس( با افت 
0.1 درص��دی مواجه ش��د و در نتیجه 

نس��بت به روز دوش��نبه چندان تفاوتی 
نداشت. ارزش معامالت فرابورس ایران 
ب��ه رق��م 103 میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت رقم 385 میلیون س��هم 
و اوراق مال��ی را تجربه ک��رد. نمادهای 
پاالیش نفت ش��یراز، تولید برق عسلویه 
مپن��ا و پتروش��یمی مارون بیش��ترین 
تأثی��ر مثب��ت و نمادهای پتروش��یمی 
 زاگرس، ش��رکت آهن و ف��والد ارفع و

 آتیه داده پرداز بیش��ترین تأثیر منفی 
را ب��ر نماگر فراب��ورس ای��ران بر جای 
روز  معام��الت  پای��ان  در  گذاش��تند. 
سه شنبه ش��اخص کل فرابورس در رقم 

918 واحدی قرار گرفت. 

صعودشاخصکلبهمددنفتیها
ب��ازار س��هام روز سه ش��نبه هر چند 
از گرم��ا و رون��ق هفته ه��ای پیش��ین 
فاصله داش��ت اما به مدد ش��رکت های 
پتروش��یمی و نفتی توانس��ت خود را از 
خطر سقوط و از دست دادن کانال مهم 
81 هزار واح��دی برهاند و روند مثبتی 
را آغاز کن��د. هر چند هن��وز نگرانی ها 
از برگش��ت رو به پایین ش��اخص کل و 
روند اصالحی آن وجود دارد، ولی ورود 

فاکتورهای��ی چون ن��رخ کامودیتی ها و 
نف��ت و همچنین ترکی��ب هیأت دولت 
دوازده��م، می توان��د اوض��اع را به کلی 
تغییر دهد و باعث رونق هر چه بیش��تر 
بورس تهران ش��ود. همزمان با این فعل 
و انفع��االت تعدادی از مدیران و فعاالن 
بازار س��هام از کرباسیان و شریعتمداری 
حمایت و بیانیه ای صادر کردند. در این 
بیانیه آمده اس��ت: بازار سرمایه کشور؛ 
اگرچه این بازار پویاتر از سایر قسمت ها 
بوده، اما همچنان سهم اندکی از تأمین 
مال��ی بنگاه ه��ا را برعه��ده دارد. ح��ل 
بس��یاری از مش��کالت اقتصاد ایران نیز 
در بستر یك بازار س��رمایه پویا و فعال 
آس��ان تر خواهد بود. نویس��ندگان این 
نامه امیدوارند ک��ه وزرایی مانند جناب 
آقای دکتر مس��عود کرباسیان و جناب 
آقای محمد ش��ریعتمداری که س��ال ها 
تجرب��ه عمل��ی در بخش ه��ای مختلف 
اقتصاد ایران دارن��د و به خوبی با برخی 
از گره های توسعه آشنا هستند، بتوانند 
نقشه راه مناسبی برای بازگشایی مسیر 
حرکت اقتصاد ایران طرح ریزی کنند و 
با هماهنگی س��ایر نهادها آن  را به اجرا 

درآورند. 

باگروههایبازارسهام
چهارمین روز معام��الت بورس اوراق 
بهادار در این هفته شاهد حجم معامالت 
باالتری نس��بت به روز گذش��ته بود. در 
گروه فلزات اساس��ی 100 میلیون سهم 
ب��ه ارزش بیش از 17 میلیارد تومان در 
7636 نوبت مورد معامله قرار گرفت. در 
ای��ن گروه اکثر نمادها کمتر از 2 درصد 
به س��مت باال یا پایین نوسان قیمت را 
تجرب��ه کردند. اما در گروه حمل و نقل و 
انبارداری به جز یك نماد بقیه یکدست 
با روند کاهش��ی در قیمت پایانی مواجه 
بودند، هر چند این کاهش قیمت عموما 

از 2 درصد فراتر نمی رفت.
 در این گروه 5 میلیون سهم به ارزش 
یك میلیارد و 600 میلیون تومان مورد 
دادوستد قرار گرفت. همچنین در گروه 
خودرو نیز 85 میلیون س��هم به ارزش 
15 میلی��ارد توم��ان در 7949 نوب��ت 

معامله شد. 
درمورد قیمت ها در این گروه نس��بت 
به روزهای گذشته روند رو به رشدتری 
را ش��اهد بودیم هر چن��د نمادهایی که 
روند کاهش��ی در قیمت پایانی را تجربه 

کردند نیز کم نبودند. 

مدیرانوفعاالنبازارسهامدرحمایتازوزرایپیشنهادیاقتصادوصنعتبیانیهصادرکردند

بورس تهران مثبت شد

پای��ان یافت��ن فص��ل مجام��ع یکی از 
دالیل رشد شاخص کل بورس در تیرماه 
است، چرا که به طور سنتی ویژگی فصل 
مجامع در بازار س��رمایه کشور این است 
که به صورت معمول ش��رکت ها اقدام به 
تقس��یم س��ود نقدی می کنن��د که این 
موضوع موجب می شود پس از بازگشایی، 
نمادهای معامالتی با افتی بیش از س��ود 
تقس��یمی مواجه ش��وند. بر این اس��اس 
معامله گ��ران ترجیح می دهن��د پیش از 

برگ��زاری مجامع از ترکیب س��هامداری 
شرکت ها خارج و پس از بازگشایی دوباره 
نماد، اقدام به خرید سهام کنند. از سوی 
دیگر براساس گزارشات ارائه شده، برخی 
شرکت ها با زیان مواجه می شوند که این 
عامل نیز موجب می ش��ود سهامداران در 
فص��ل مجامع با احتیاط بیش��تری اقدام 
ب��ه خریدوفروش س��هام کنن��د که این 
امر نی��ز باعث می ش��ود در فصل مجامع 
به صورت س��نتی ش��اهد کاهش حجم و 
ارزش معامالت در بازار باش��یم. بنابراین 
پای��ان فصل مجام��ع فرصت��ی را فراهم 
می کند تا س��رمایه گذاران دوباره اقدام به 

ورود به بازار و خریدوفروش س��هام کنند 
و از این نظر رشد شاخص بورس و حجم 
معامالت در تیرماه دور از انتظار نیس��ت. 
به دلیل جذاب نبودن بورس در ش��رایط 
کنونی بعید به نظر می رسد با کاهش نرخ 
س��ود بانکی نقدینگی از سمت بانك ها به 
س��وی تاالر شیشه ای روانه شود و از این 
نظر نباید توقع رونق معامالت بازار سهام 
در پی کاهش نرخ س��ود بانکی را داشت. 
با وجود این، نکته قابل توجه در خصوص 
تأثیرپذی��ری ب��ازار س��رمایه از کاه��ش 
نرخ س��ود بانکی این اس��ت که اگر نرخ 
تسهیالت اعطایی به صنایع و بنگاه ها نیز 

در پی کاهش نرخ سود بانکی کم شود و 
بنگاه ها با معطلی کمتری این تس��هیالت 
را دریاف��ت کنند، از ای��ن جهت می توان 
ب��ه رونق ب��ورس در میان م��دت امیدوار 
بود. بدون شك مهم ترین مطالبه فعاالن 
اقتصادی و بورس��ی از م��ردان اقتصادی 
دولت جدید توجه ب��ه بخش خصوصی و 
تالش برای خروج اقتصاد از رکود اس��ت 
چرا که زمانی که اقتص��اد به رونق بیفتد 
بازار س��رمایه نیز از رکود خارج ش��ده و 
شاهد ورود نقدینگی به این بازار خواهیم 

بود. 
منبع:ایبنا

ش��ایعاتی که از شب گذشته در برخی 
 گروه ه��ا و کانال ه��ا درم��ورد دریاف��ت 
25 درص��د مالیات از س��هامدارانی که 
س��ود کس��ب می کنند، منتش��ر شده، 
اش��تباه مح��ض اس��ت و قوی��ا تکذیب 
می شود. محسن خدابخش، مدیر نظارت 
بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با بیان مطلب فوق به س��نا، گفت: 
هدف سازمان اساسا مخالف این شایعات 
است. سازمان به دنبال این است افرادی 
که در معامالت ض��رر می کنند معاف از 
پرداخت مالیات باشند. وی با بیان اینکه 
از 1.55 درصد هزینه معامالت س��هام، 
نی��م درصد آن متعلق به مالیات مقطوع 
نقل و انتقال س��هام است، اظهار داشت: 

س��ازمان ب��ورس ای��ن مالی��ات را برای 
معامالت زیان ده زیاد می داند و به دنبال 
رایزن��ی با س��ازمان ام��ور مالیاتی برای 
حذف این بخش از قانون اس��ت اما این 
معافیت به معنای این نیست که سازمان 
بورس یا س��ازمان امور مالیاتی به دنبال 
این هستند که از افرادی که سود کسب 
می کنند مالیات بیشتری به جبران این 
اق��دام گرفته ش��ود. وی در ادامه افزود: 
قانون صراحت دارد ک��ه مالیات فروش 
س��هام، مالیات مقطوع اس��ت. بنابراین 
پیگیری ها به گونه ای نیس��ت که اقدامی 
خالف مصالح و مناس��بات بازار سرمایه 
انج��ام گی��رد و همه ای��ن صحبت ها و 
ش��ایعات چاقویی اس��ت که دست خود 

س��هامداران را زخم می زن��د. خدابخش 
با تأکی��د بر اینکه تمام تالش س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار حذف نیم درصد 
مالی��ات مقط��وع از معام��الت زیان ده 
اس��ت، گفت: در حال حاض��ر مالیات بر 
معامالت سهام در زمان فروش به میزان 
0.5 درصد ارزش معامله، از س��هامداران 
چه س��ود چ��ه زی��ان شناس��ایی کرده 
باش��ند، گرفته می ش��ود. درحالی که در 
هیچ جای دنی��ا از معامله ای که تبدیل 
به زیان ش��ود مالیات گرفته نمی ش��ود 
و س��ازمان ب��ورس نیز در ح��ال رایزنی 
برای ح��ذف مالی��ات از معامالت منجر 
ب��ه زی��ان و کاهش مالی��ات 0.5 درصد 
در زمان فروش اس��ت. وی با بیان اینکه 

در ع��رف بین المل��ل ه��م در بازارهای 
س��رمایه مالیات فقط از شرکت ها و قبل 
از تقسیم س��ود گرفته می شود، تصریح 
ک��رد: در حال حاضر نی��ز در ایران این 
مالیات 25 درصد قبل از تقس��یم س��ود 
بین س��هامداران از سود ش��رکت کسر 
مالیات  بنابراین س��هامداران  می ش��ود. 
س��هامداری خود را از طریق شرکت ها و 
به طور غیر مس��تقیم به ماخذ 25 درصد 
پرداخت می کنن��د. خدابخش ادامه داد: 
بنابراین کس��ر مالیات از معامالت سهام 
یك مالی��ات مضاعف بوده که س��ازمان 
بورس مدت هاس��ت به دنبال حذف این 
مالیات و کاهش هزینه معامالت در بازار 

سرمایه است. 

شرطتاثیرپذیریبازارسرمایهازکاهشنرخسودبانکی

مدیرنظارتبربورسهایسازمانبورس:

دریافتمالیات25درصدیازسهامشایعهاستوتکذیبمیشود

خبر

بهدنبالکاهشمالیاتمعامالت
بازارسرمایههستیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تعامل با سازمان 
امور مالیاتی برای کاهش س��هم بازار سرمایه از مالیات 
خب��ر داد و عن��وان کرد که  به دنب��ال کاهش مالیات 
معامالت در بازار سرمایه هستیم. شاپور محمدی گفت: 
سازمان امور مالیاتی برای لغو مالیات معامالت زیان ده 
چراغ سبز نشان داده است و به رونق قریب الوقوع بازار 
سرمایه امیدواریم. محمدی عنوان کرد: سازمان بورس 
معتقد است مالیاتی که از سهامداران اخذ می شود زیاد 
است و باید میزان آن کاهش پیدا کند. محمدی با بیان 
اینکه س��ازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت به دنبال 
کاهش نرخ های مالیاتی در معامالت سهام است، گفت: 
قرار است مالیات، فقط به معامالت سود ده تعلق گیرد و 
افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، به زودی از 
مالیات معاف شوند. سخنگوی سازمان بورس با تأکید 
بر اینکه این س��ازمان در تعامل با سازمان امور مالیاتی 
به دنبال حذف مالیات از س��هام زیان ده اس��ت، افزود: 
زمانی که مالیات را از زیان حذف کنیم تنها بخش سود 
مش��مول آن می ش��ود و میزان آن در مجموع کاهش 
خواهد داش��ت. وی افزود: معتقدیم ن��رخ مالیات باید 
براس��اس تجربیات جهانی و براس��اس عرف بازارهای 
سرمایه در دنیا اخذ شود و براساس این رویکرد میزان 

فعلی )نیم درصد( نیز باید کاهش پیدا کند. 

عرضه110هزارتنسنگآهن
دانهبندیدرتاالرصادراتی

روز سه ش��نبه، 42 هزار و 250 ت��ن قیر، لوب کات 
و عایق رطوبتی در ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران 
عرضه ش��د. تاالر صادرات��ی بورس کاالی ای��ران روز 
سه ش��نبه 24 مرداد ماه میزب��ان عرضه 110 هزار تن 
سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی 
ایران بود. این گزارش حاکی است یك هزار و 300 تن 
ش��مش هزار پوندی، 20 تن ش��مش خالص و 20 تن 
شمش آلیاژ آلومینیوم، 3 هزار تن شمش بلوم و 600 
تن م��س کاتد در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی 
عرضه ش��د. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی 
ایران در این روز شاهد عرضه 6 هزار تن گندم، 67 هزار 
و 750 تن گندم خوراکی، 275 تن جو دامی، 150 تن 
ذرت دانه ای، 300 تن روغن خام و یك هزار و 725 تن 
ش��کر سفید بود. افزون براین، 203 تن جو دامی و 82 
هزار و 774 تن گندم خوراکی نیز در قالب طرح قیمت 
تضمینی در این تاالر عرضه ش��د. ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی نیز در این روز میزبان عرضه 134 
هزار تن قیر، بنزن، وکیوم باتوم و مواد پلیمری بود. بازار 
فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 300 تن ورق گرم 

ضخامت 2 از کشور روسیه را تجربه کرد. 

عرضههایمختلفپاالیشگاهیدر
رینگبینالمللبازارفیزیکی

در ب��ازار فیزیک��ی ب��ورس انرژی ای��ران کاالهای 
آیزوریس��ایکل پاالیش نفت اصفهان، س��وخت کوره 
س��بك و برش سنگین پتروش��یمی تبریز و متانول 
پتروش��یمی زاگرس در رینگ داخلی معامله ش��د. 
همچنین حالل 402 پاالیش نفت اصفهان و نفتای 
سنگین پاالیش نفت الوان در رینگ بین الملل عرضه 
ش��دند. حجم کل معام��الت صورت گرفت��ه معادل 
5008 ت��ن و به ارزش بی��ش از 54 میلیارد و 408 
میلیون ریال است. در تابلوی سلف موازی استاندارد 
برای قراردادهای با سررس��ید یك س��ال و بیشتر در 
بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد ستاره 961، 
30هزار قرارداد با ارزش��ی بالغ بر 76میلیارد و 759 
میلیون ریال معامله ش��د. همچنین بازار برق بورس 
انرژی ایران ش��اهد معامله 5 میلی��ون و 956 هزار 
قرارداد مع��ادل 79 میلیون و 431 ه��زار کیلووات 
ساعت به ارزش 29 میلیارد و 786 میلیون ریال بود. 

کاهشنسبیفلزسرخدررینگ
بورسلندن

خری���د نقدی م��س در ب�ورس لن��دن با کاهش 
نس��بی همراه ش��د و با نرخ 6 هزار و 350.50 دالر 
بر تن معامله ش��د. طی معامالت بازار فلزات بورس 
لندن، فروش نقدی مس با کاهش روبه رو ش��د و به 
6 هزار و 351 دالر رس��ید. همچنین سفارش خرید 
مس برای س��ه م��اه آینده به مبلغ 6 ه��زار و 382 
دالر معامله ش��د. در این بی��ن، خریدوفروش نقدی 
آلومینی��وم با قیمت 2 هزار و 29.50 دالر و 2هزار و 
30 دالر ص��ورت گرفت. قلع با نرخ 20 هزار و 500 
دالر خریداری ش��د و به ن��رخ 20 هزار و 525 دالر 
در هر تن فروخته ش��د. گزارش ها حاکی از آن است 
ک��ه خریدوفروش روی با نرخ 2هزار و 890.50 دالر 
و 2هزار و 891 دالر انجام ش��د. سرب هم در رینگ 
معامالتی با نرخ 2 هزار و 316.50 دالر خریداری و 

2 هزار و 317 دالر فروخته شد. 

دریچه

یادداشت

بیشتریندرصدافزایش
آلومینیوم ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که لعابیران در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

886168.48فایرا

3.7364.94شلعاب

6.5024.92خموتور

5.6704.9غشصفا

8504.81خزر
4.4074.78شنفت
1.2284.78پترول

بیشتریندرصدکاهش
س��یمان مازندران صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. صنایع جوش��کاب ی��زد در رده دوم این گروه 
ایستاد. تولیدی کاشی تکس��رام هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)7.86(4.335سمازن
)4.99(14.894بکاب

)4.99(2.781کترام

)4.97(4.473شکلر

)4.55(6.769قلرست
)4.33(7.931کهمدا
)4.1(3.996پتایر

پرمعاملهترینسهم
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین سهم 
بازار بورس ش��ناخته ش��د. آلومینیوم ایران در رده دوم این گروه 

ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

55.260 1228پترول

39.999 886فایرا
26.090 1778فوالد
18.703 3668خاهن

18.354 2153شاراك
16.063 2454کمنگنز
15.621 1629فنوال

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آهنگری تراکتورسازی 
ایران به خود اختصاص داد. گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانیان رتبه دوم را به دس��ت آورد. فوالد مبارکه اصفهان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

68.595 3668خاهن
67.874 1228پترول
46.384 1778فوالد

39.519 2153شاراك
39.421 2454کمنگنز

35.457 886فایرا
33.905 2407کگل

بیشترینسهاممعاملهشده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که آهنگری 
تراکتورسازی ایران در این گروه دوم شد و گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

17782495فوالد
36682101خاهن
12281759پترول
24541717کمنگنز

8861409فایرا
16291324فنوال
28681220وبیمه

P/Eباالتریننسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنامشرکت

51071021ددام
1743872کساپا

2249562خمحور
912456خکمك
1138379خریخت
4562326خلنت
1607321قثابت

P/Eکمتریننسبت
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/Eقیمتنامشرکت

7221.93وخارزم
43262.05کگاز

14042.60واعتبار
10983.29پردیس
17243.32وبانك
10213.40ورنا
16103.57ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

بورس بین الملل

ابراهیمخلیلی
کارشناسبازارسهام
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شماره 857

سیس��تم بوروکراس��ی ایران��ی جدای 
هزینه ه��ای  و  بلن��د  س��اختمان های  از 
پرس��نلی ماهان��ه، در ایج��اد ترافیک و 
آلودگ��ی هوا نی��ز دخیل اس��ت، چراکه 
اش��تغال خیل عظیم نیروهای منفعل در 
این سیس��تم هزینه های اقتصاد کش��ور 
را نی��ز افزای��ش داده اس��ت. چ��اره این 
ش��رایط در حرکت به س��مت استفاده از 
فناوری های نوی��ن اطالعاتی و ارتباطاتی  
برای افزایش دورکاری است تا شهروندان 
به جای کارمن��دان کم حوصله، از طریق 
سیس��تم های الکترونیکی شبانه روزی، به 
انجام ام��ور اداری خ��ود بپردازند تا هم 
کارها با سرعت بیشتری انجام شود و هم 
در هزینه های ترافیک��ی و مصرف انرژی 

کشور صرفه جویی شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، به نظر می رس��د 
سیس��تم عریض و طویل بوروکراسی در 
کش��ور که از قضا جمعی��ت زیادی را هم 
ب��ه خود مش��غول کرده اس��ت، از حالت 
طبیع��ی و ضروری خود خارج ش��ده و با 
صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور 
تقریبا شایسته عنوان »غیر مولد« یا »کم 

کارساز« شده است. 
 کش��ور ایران ب��ا منبع عظی��م نفتی از 
ح��وزه  در  کش��ورها  خوش ش��انس ترین 
درآمدزایی بوده اس��ت. ف��روش این منبع 
خدادادی و ورود مس��تقیم پول حاصل از 
آن ب��ه چرخه اقتصاد داخلی باعث ش��ده 
تا برخی مش��اغل غیرمولد یا شبه خدماتی 
همچون ام��ور اداری بی��ش از نیاز واقعی، 
گسترش بیابند. این روند عالوه بر افزایش 
هزین��ه فرصت در اقتصاد کش��ور می تواند 
موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور در 
بلند مدت نیز بشود. دستگاه عریض و طویل 
بوروکراسی ایرانی البته با ورود فناوری های 
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی به نظر می رسد 
بیشتر از گذشته غیرضروری بودن خود را 

نشان می دهد. 
در این راستا حس��ن روحانی در اوایل 
دولت اول خود در س��ال 1393 با امضا و 
ابالغ مصوبه ای به دستگاه های اجرایی در 
خصوص آموزش مردم و فرهنگ سازی در 
مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک 
دس��تور داد ت��ا با همکاری صداوس��یما، 
مطبوعات و رس��انه های مج��ازی در این 

راس��تا اقدام کنند. وی همچنین در سال 
1396 و در جریان مناظرات انتخاباتی از 
راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات و تحقق 
دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد 
شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور 

نام برده بود. 
ه��م  یازده��م  دول��ت  اول  مع��اون 
اردیبهشت ماه سال 1396 طی ابالغیه ای 
به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، 
چهار پروژه اولویت دار دولت را اعالم کرد 
ک��ه اصالح نظام اداری و اس��تقرار دولت 
الکترونی��ک یکی از آنها ب��ود و از اهداف 
اجرای آن بهبود اقتصاد کش��ور و تسریع 
روند خدمت رس��انی به مردم اعالم شده 

بود.  
اما محم��ود واعظی - وزی��ر ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات - که قبال مهم ترین 
درخواستش از دولت خود را اجرای طرح 
دول��ت الکترونی��ک اعالم ک��رده و گفته 
بود تمام زیرس��اخت های اج��رای دولت 
الکترونی��ک فراهم اس��ت، اوای��ل مرداد 
امس��ال )1396( ف��از اول پ��روژه دولت 
الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود 

در قب��ال اجرای زیرس��اخت های تحقق 
دولت الکترونیک عمل کرده باشد. 

همچنی��ن در ادامه همین دس��تورات، 
رئی��س  به عن��وان  جهانگ��رد  نصرال��ه 
س��ازمان فن��اوری اطالع��ات ب��ه نی��از 
سیس��تم بوروکراسی کش��ور به سالمت، 
کاه��ش  و  ش��فافیت  چابک س��ازی، 
هزینه ه��ای اداری در کش��ور تاکید و در 
مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک 
اعالم کرد که در راس��تای اجرای فاز اول 
این طرح، دولت الکترونیکی با 1۴ خوشه 
در کشور شروع به فعالیت کرده و از سوم 
مرداد م��اه 1396 نس��خه موبایلی دولت 
الکترونیک تح��ت عنوان »دولت همراه« 

آغاز به کار می کند. 
رئی��س س��ازمان فن��اوری اطالعات با 
بیان اینکه در این س��ال ها بوروکراس��ی 
غل��ط رش��د ک��رده و پیچیدگ��ی باعث 
ش��ده انواع توقع��ات ایجاد ش��ود، گفت: 
نیاز به ش��فافیت، دسترسی به اطالعات، 
سالمت  مش��تری مداری،  چابک س��ازی، 
اداری باع��ث به وجود آمدن این پلت فرم 

شده است. 

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
با تمجید از اقدامات آذری جهرمی در دوران ریاس��ت 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت، او را شخصی برآمده از 
بدنه وزارت ارتباطات و آش��نا با مسائل حوزه فناوری 
اطالعات توصیف کرد که به گس��ترش فضای مجازی 

نیز اعتقاد دارد. 
حمید بابادی نیا - عضو هیات مدیره س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای - در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
نس��بت به شخصیت و سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی 
ب��رای وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات آش��نایی 
کامل دارد، بیان کرد: آذری جهرمی کس��ی اس��ت که 
در حوزه زیرس��اختی ارتباطات کشور کار کرده است 
و مهندس��ی فوق العاده قوی و کاربلد است؛ چیزی که 
ت��ا قبل از ای��ن در وزارت ارتباطات خالء به حس��اب 
می آمد. ایش��ان با دانش و تجربه خود به حوزه IT و 

CT کامال اشراف دارد. 
مس��ئول کمیسیون ش��بکه س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور با بیان اینکه در گذشته مدیران حوزه 
ارتباطات بیش��تر به دنبال مس��ائل سیاس��ی بودند، 

اضافه ک��رد: محمدجواد آذری جهرمی هم مدیر و هم 
مهندسی کارآزموده اس��ت؛ به عالوه اینکه جوان هم 
اس��ت. برای ق��دم زدن در جاده ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات یک روحیه جوان و جنگنده الزم اس��ت تا 
بتواند تغییرات الزم را در این حوزه اعمال کند. دیگر 
با مدیریت س��نتی نمی توان وزارت ارتباطات را اداره 
کرد، امری که اگر تغییر یابد، می توان به اس��تفاده از 

 آی تی در زیرساخت های ارتباطاتی امیدوار بود. 
وی با اش��اره به س��ابقه اجرایی جهرمی در وزارت 
ارتباط��ات به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت، اظهار کرد: اینکه کسی از خود 
مجموعه وزارت به عنوان وزیر انتخاب ش��ود، به دلیل 
آش��نایی با مس��ائل این حوزه می تواند بسیار موفق تر 
از کس��ی عم��ل کند ک��ه از بی��رون به ای��ن وزارت 
 تحمیل می ش��ود. اینکه کسی می گوید من همکالم و 
هم صدای شما هستم و در عمل هم آن را ثابت کرده 
است، باعث امیدواری فعاالن صنف حوزه  آی تی است. 
بابادی نیا با اش��اره به س��ابقه فعالیت آذری جهرمی 
در حوزه زیرس��اخت های فنی و امنیتی نیز بیان کرد: 

زمان��ی که می خواهی��م مباحث امنیت ش��بکه را به 
دانش��جویان توضیح بدهیم، می گوییم که نهایت علم 
فناوری اطالعات در تمامی ش��اخه های  آی تی، حوزه 
امنیت اس��ت. فعالیت ایش��ان در حوزه فنی و امنیتی 

نه تنها ضعف نیست، بلکه نقطه قوت ایشان است. 
عض��و هیات مدیره س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای 
کش��ور، تاکید ک��رد: با توجه به ش��ناختی که از وزیر 
پیش��نهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دارم، 
ایش��ان اعتق��اد راس��خ دارد که فضای مج��ازی باید 
هرچه بیشتر گسترده ش��ود تا اهل علم و فن بتوانند 
از آن بیش��تر اس��تفاده کنند، در حالی که آسیب ها و 

مخاطرات آن کنترل شود. 
بابادی نی��ا در پای��ان ب��ه محدودیت ه��ای مقرراتی 
ح��وزه  آی تی نیز اش��اره و ابراز امی��دواری کرد که با 
حضور جهرم��ی این محدودیت ها برطرف و همچنین 
ضمن مش��اوره با کارشناسان و فعاالن حوزه  آی تی و 
به کارگیری دانش، تخصص و تجربه آنان از افراد فعال 
در حوزه  آی تی حمایت بیش��تری شود تا شاهد رشد 

هر چه بیشتر فضای  آی تی در کشور باشیم. 

قدمزدندرجادهICTروحیهجوانوجنگندهمیخواهد

بوروکراسی ایرانی زیر سنگ محک دولت الکترونیکی
اخبار

تصمیمگیریفیلترتلگرامدرسطح
سران۳قوهاست

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی درباره عدم برخورد ب��ا برخی کانال های معاند در 
کشور گفت دارنده بستر کسی است که باید در این خصوص 
اقدام کند، البته ممکن است برداشت های دارنده بستر با ما 
تفاوت داشته باشد، اما اینکه تلگرام باید سیاست های ما را 

رعایت کند امری غیرقابل تغییر است. 
سیدمرتضی موسویان در گفت وگو با فارس، درباره تعداد 
کانال های ثبت ش��ده تلگرام و صفحات اینس��تاگرام گفت: 
تاکن��ون بیش از 12 ه��زار و 500 کانال تلگرامی در مرکز 
رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت شده که درصد قابل 
توجه��ی از این کانال ها بیش از 5 ه��زار دنبال کننده دارد، 
ضمن آنکه بیش از 60 درصد کانال های دارای باالی 5هزار 
دنبال کننده در کش��ور ثبت شده هس��تند. وی درباره ثبت 
صفحات اینس��تاگرامی افزود: این صفح��ات به اضافه دیگر 
صفحات شبکه های اجتماعی بیش از 1700 صفحه است. 

پلیسفتاووزارتاطالعاتمسئول
برخوردباتخلفاتاخالقیوامنیتی

رئیس مرکز فن��اوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی درباره آخرین مهلت ثبت 
کانال های تلگرامی و صفحات اینس��تاگرامی تصریح کرد: 
تاری��خ و مهلتی برای ثبت کانال ه��ای تلگرامی و صفحات 
اینستاگرامی در نظر گرفته نشده است و تاریخ مدنظر برای 
مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد برای آغاز این روند 
فقط جهت فراهم کردن بس��تر ثبت کانال های تلگرامی و 
صفحات اینستاگرامی بوده که عمال در حال حاضر تاریخ و 
مهلت ثبت نام برداشته شده و هر کس می تواند با هر تعداد 
دنبال کننده این ثبت نام را انجام دهد. موسویان خاطرنشان 
کرد: پیگیری تخلفات صورت گرفته در کانال های تلگرامی و 
صفحات اینستاگرامی و س��ایت های دارای لوگوی شامد و 
بدون آن فارغ از وجود نامه اعتراض و شکایت مرکز فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت ارشاد یا عدم وجود 
این نامه برعهده پلیس فتاست که به لحاظ اخالقی موظف 
ب��ه پیگیری آن اس��ت، ضمن اینک��ه وزارت اطالعات هم 

تخلفات امنیتی را رصد می کند. 

 
پورتالوبونسخهجدیداندروید

»ایرانسلمن«ارائهشد
 پورتال وب »ایرانس��ل من« امکان کنت��رل و مدیریت 
حساب ایرانسلی را برای کاربران رایانه های شخصی از طریق 
مرورگر وب امکان پذیر کرده است. همچنین ایرانسل نسخه 
جدید اندروید این اپلیکیشن با رابط کاربری بهبود یافته و 
دسترسی آسان و سریع تر به منوهای پرکاربرد را در اختیار 
مش��ترکان خود قرار داده اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
ایرانس��ل، با اس��تفاده از ایرانسل من، مش��ترکان ایرانسل 
می توانند به راحتی شارژ و بسته اینترنتی خریداری کنند 
و میزان مص��رف اینترنت، هزینه های تماس و پیامک های 
خ��ود را مدیری��ت کنند. این اپلیکیش��ن همچنین امکان 
مدیری��ت مصرف، خرید و پرداخت حس��اب ایرانس��لی را 
برای کاربران فراهم کرده اس��ت. مش��ترکان س��یم کارت 
دائمی ایرانسل )آی س��یم(نیز با استفاده از »ایرانسل من« 
می توانن��د ب��ه راحت��ی قبض ه��ای دوره ای را پرداخت و 
حس��اب ایرانس��لی خود را مدیریت کنند.  برخی دیگر از 
ویژگی های ایرانس��ل من، شامل نمایش اطالعات حساب، 
باقیمان��ده حد اعتب��ار، موجودی، بده��ی، کارکرد و مبلغ 
قابل پرداخت، نمایش باقیمانده بس��ته اینترنت، مدیریت 
حساب چندکاربره، نمایش طرح تعرفه فعلی و امکان تغییر 
آن، مش��اهده امتیازات ایرانسلی و تبدیل آنها به مکالمه یا 
پیامک، نمایش و فعال س��ازی طرح های تشویقی براساس 
نوع سرویس و حساب و نیز مشاهده فهرست سرویس های 
ارزش افزوده و امکان عضویت و لغو عضویت در آنها اش��اره 
کرد. مشترکان ایرانسل می توانند برای ورود به پورتال وب 
»ایرانسل من« به نشانی my. irancell. ir مراجعه کنند.  
همچنین دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن اندروید ایرانسل 
irancell. ir/ من از طریق وب س��ایت ایرانسل به نش��انی

"myirancell و نیز فروش��گاه های اپلیکیش��ن اندرویدی 
Google Play Store و کاف��ه ب��ازار امکان پذیر اس��ت. 
نس��خه جدید iOS اپلیکیشن »ایرانسل من« نیز به زودی 

در دسترس کاربران قرار می گیرد. 

عرضهگوشیآیفون8بهتعدادمحدود
مینگ چی کو که یکی از آنالیزورهای شرکت اپل است، 
اعالم کرده گوش��ی آیفون 8 هنگام عرضه به تعداد محدود 
در اختیار کاربران ق��رار خواهد گرفت. به گزارش خبرنگار  
باش��گاه خبرنگاران جوان، آنالیزور شرکت اپل، مینگ چی 
کو به موکلین خودش اعالم کرده است که دهمین نسل از 
گوشی های هوشمند شرکت اپل طبق برنامه ریزی قبلی در 
ماه سپتامبر امسال رونمایی خواهد شد. وی ذکر کرده است 
که گوش��ی آیفون8 در رنگ های مشکی، طالیی و نقره ای، 
در دس��ترس خواهد بود. این منبع همچنین گزارش داده 
اس��ت که در نخستین ماه رونمایی و عرضه آیفون8، تعداد 
محدودی از آن در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. این 
تعداد احتماال بین 2 تا ۴ میلیون نسخه خواهد بود. تعداد 2 
تا ۴ میلیون نسخه آن هم در ابتدای عرضه آیفون مشخصا 
تعداد محدودی اس��ت و این در حالی است که شرکت اپل 
قصد دارد تا پایان س��ال 2017 تع��داد ۴5 تا 50 میلیون 
نس��خه از گوش��ی آیفون 8 خود عرضه کند. گفتنی است 
گوشی آیفون 8 دارای یک صفحه نمایش هوشمند به اندازه 

5.15 اینچ دارد و رزولوشن آن 1125 در 2۴36 است. 

اخبار

شرطایرانبرایپیامرسانهای
خارجی

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی ب��ا بیان اینکه ما 
شرط گذاشتیم هر شرکت پیام رسانی که می خواهد در 
ایران فعالیت کند، باید نماینده رس��می مستقر داشته 
باشد، گفت: اپراتورهای ما حدود 5000 میلیارد تومان 
در سال به دولت مالیات می دهند، اما تلگرام هنوز خود 
را در ایران ثبت نکرده است و نماینده رسمی در ایران 
ندارد. بنابراین با توجیه مس��ائل اقتص��ادی نمی توان 
امکان ارائه خدماتی را به آن داد که اپراتورها در داخل 

با پرداخت مالیات ارائه می کنند. 
ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
علت مس��دود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: 
فیلتر تماس صوتی تلگرام بیشتر به دلیل مالحظات 
اپراتوره��ا ب��ود، زیرا کس��ب و کار اپراتوره��ا را دچار 
مش��کل می کرد. در حال حاضر ه��م بحث اپراتورها 
مطرح اس��ت و تم��اس صوتی تلگرام ب��رای موبایل 
مسدود است، در حالی که این قابلیت برای ارتباطات 

پهن باند ثابت باز است. 
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه با وج��ود قابلیت تماس 
صوتی و حتی تصویری برای س��ایر پیام رسان ها، چرا 
مسدودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است، گفت: 
تلگرام ویژگی فراگیری بیش��تری را نس��بت به  آنها 
دارد و تقریبا همه ش��هروندان کشور را تحت پوشش 
ق��رار داده و جمعیت فعال در فض��ای مجازی همه 
عضو تلگرام هس��تند، بنابرای��ن وقتی قابلیتی در آن 
برقرار باش��د که در اقتصاد ملی ب��ا حجم باال، تاثیر 

زیادی دارد، نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. 
فیروزآب��ادی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر تجارت 
صوتی در کش��ور نزدیک به 1۴ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت. البته ق��رار ما بر ممنوعیت ص��وت در تلگرام 
نبوده اس��ت، ام��ا این اقدامی اس��ت ک��ه اپراتورها 
درخواس��ت داده و تصمیم بر آن ش��د تا فعال از آن 
جلوگیری شود، بنابراین زمانی که اپراتورها به دلیل 
مس��ائل اقتصادی به این کار اق��دام کردند، ما هم با 

آنها مخالفتی نکردیم. 
وی با بیان اینکه در اکثر کش��ورهای دنیا قابلیت 
تماس را روی شبکه های پیام رسان فراگیر می بندند، 
تصریح کرد: این مس��دودیت به این علت اس��ت که 
اقتصاد اپراتورها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
در حال حاضر کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس که 
پهنای بان��د 20 مگابیت و 50 مگابی��ت بر ثانیه در 
اختیار شهروندان شان قرار می دهند، مانند امارات و 
عربس��تان سعودی نیز این قابلیت ها بسته شده و در 

بعضی کشورهای اروپا نیز به همین نحو است. 

راهاندازینخستینسامانهپیشخوان
تلویزیونیدرصداوسیما

 نخس��تین سامانه پیش��خوان تلویزیونی در معاونت 
امور اس��تان های صدا و س��یما طراحی و اجرایی شد. 
این سامانه دارای بخش های مختلفی است و مخاطب 
می تواند در مدت زم��ان کوتاهی اطالعات مختلفی را 
دریافت کند. از دیگر ویژگی های این سامانه بخش های 
مختلف و نوع طراحی آن است. به جهت آشنایی بیشتر 
با این سامانه با حمزه شعاعی، طراح و برنامه نویس وب 
و دستگاه های هوشمند که این سامانه را طراحی کرده 

است به گفت وگو نشستیم. 
*اینسامانهراچگونهطراحیکردید؟

ابتدا س��امانه های سازمان ها و شرکت های مختلف 
را مورد بررسی قرار دادیم تا مشکالت آنها را نداشته 
باش��یم و همچنین سامانه براس��اس نیازهای اصلی 
مخاطبان ما ک��ه کارکنان و مهمان��ان معاونت امور 
اس��تان ها هستند طراحی شود. بر این اساس پس از 

نیازسنجی بخش های آن را مشخص کردیم. 
*اینسامانهشاملچهبخشهاییاست؟

سامانه نمایشی اطالع رسانی از طریق مانیتور های 
پیش��خوان ش��امل بخش هایی همچون: نمایش روز، 
تاریخ، ساعت و اوقات شرعی، پیشخوان شامل تصویر 
صفح��ه اول مطبوعات کثیراالنتش��ار، خبرس��تان: 
نگاهی به اخبار س��ایت معاونت امور استان های صدا 
و سیما، کش��کول: نکته ها، داستان ها و حکایت های 
جذاب، همراه با ش��ما: پی��ام تبریک، تس��لیت و...، 
ویزور: گالری تصاویر فعالیت های شبکه های استانی 
و معاون��ت امور اس��تان ها، بدانیم ت��ا بمانیم: نکات 
بهداش��تی و س��المت، خ��واص گیاه��ان و میوه ها، 
وقایع اتفاقیه: اعالم مناس��بت های شمس��ی، قمری، 
میالدی، نامه رس��ان: نمای��ش اطالعیه ها و نامه های 
اداری و همچنین زیرنوی��س که جمالتی از بزرگان 
به صورت زیرنویس روی سامانه نمایش داده می شود 
از مهم ترین بخش های این سامانه به شمار می رود. 
*برایبارگ�ذاریاطالعاتازچهامکانیاس�تفاده
کردهایدکهکاربربتواندبهراحتیبااینسامانهکارکند؟
درج مطل��ب، جس��ت وجوی مطال��ب، تعیین بازه 
زمانی نمایش، ارس��ال تصاویر و اسالید از مهم ترین 
بخش هایی اس��ت که کارب��ر به راحت��ی می تواند با 
اس��تفاده از آن اطالعات مورد نظر را در این سامانه 
بارگ��ذاری کند. در بخش تعیی��ن بازه زمانی، تالش 
ش��ده تا هر کدام از بخش های م��ورد نظر با تعیین 
بازه زمانی فرصت کافی را به مخاطبان جهت تماشا 
و مطالع��ه بخش های مختلف داده ش��ود. همچنین 
چرخش هوش��مند بخش های مختلف نیز با استفاده 
از تعیی��ن بازه زمان��ی باعث پویایی س��امانه و ارائه 

اطالعات مختلف شده است. 

تازه های فنــاوری

Sirius Bکامپیوترجیبیارزانقیمتوقدرتمند
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شماره 857

 »سایت ثبت سفارش واردات 
خودرو ت��ا زم��ان تصویب طرح 
س��اماندهی واردات خ��ودرو در 
هی��أت دولت غیرفع��ال خواهد 

ماند.«
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
روز گذش��ته در حال��ی به اعالم 
ای��ن خبر پرداخت ک��ه بیش از 
یک ماه از بس��ته ش��دن س��ایت 
خ��ودرو  واردات  ثبت س��فارش 

می گذرد. 
رئیس   مجتب��ی خس��روتاج، 
در  تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
بازرگانی  اتاق  مراس��م  حاش��یه 
اع��الم  به منظ��ور  ک��ه  ته��ران 
پیش��نهادی  وزرای  برنامه ه��ای 
وزارت صنع��ت و اقتصاد برگزار 
شد در پاسخ به س��وال »دنیای  
اقتص��اد« در م��ورد مدت زم��ان 
ثبت س��فارش  س��ایت  توق��ف 
خودرو عنوان کرد: تا زمان ابالغ 
»دس��تورالعمل و ضوابط واردات 
خ��ودرو و نح��وه هم��کاری ب��ا 
شرکت های خودروساز خارجی« 
خ��ودرو  واردات  ثبت س��فارش 

متوقف خواهد ماند. 
 وی در ادام��ه عنوان کرد که 
سازمان توسعه و تجارت به عنوان 
متول��ی سیس��تم ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو در ح��ال حاضر 
منتظر ابالغ چارچوب های جدید 
واردات خودرو است؛ چراکه این 
مش��خص  جدید  دس��تورالعمل 
می کن��د چ��ه کس��انی ام��کان 
واردات خودرو را خواهند داشت. 
به گ��زارش پدال نی��وز، طرح 
صنع��ت،  وزارت  پیش��نهادی 
معدن و تجارت اواخر پاییز سال 
گذش��ته به هیأت دولت ارس��ال 
شد؛ این طرح که واردات خودرو 

را منوط به تولید خودروس��ازان 
می کن��د،  ای��ران  در  خارج��ی 
به دلیل برخی ابهامات از س��وی 
هی��أت دول��ت ب��ه بخش ه��ای 
تخصصی چون ش��ورای اقتصاد، 
س��تاد تنظیم بازار و کمیسیون 
زیربنایی دولت ارس��ال ش��د تا 
مراح��ل تصوی��ب آن براس��اس 
نظرات کارشناسی صورت بگیرد. 
دولت  زیربنای��ی  کمیس��یون 
به عنوان آخرین مرجع بررس��ی 
این ط��رح با حذف بند صادراتی 
)ک��ه وارد کنن��دگان را ملزم به 
ص��ادرات خودروه��ای داخل��ی 
می ک��رد( در تاری��خ ۱۹ تیرماه 
سال  جاری آن را به هیأت دولت 
ارسال کرد که از آن تاریخ هنوز 
اخباری مبنی بر تصویب یا رد آن 

منتشر نشده است. 
در ش��رایطی مسئوالن وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت دولت 
س��ایت  فعال س��ازی  یازده��م 
ثبت س��فارش را با طرح یادشده 
در هیأت دولت گ��ره زده اند که 
افزای��ش واردات خودرو در چهار 
ماه ابتدایی سال  جاری بی سابقه 

بوده است. 
در همین زمینه حدود یک ماه 
پیش عل��ی علی آب��ادی، رئیس 
دفت��ر مقررات صادرات و واردات 
علت بس��ته ش��دن ثبت سفارش 
را انتقال داده ها و به روزرس��انی 
س��ایت عن��وان کرده ب��ود، این 
در ش��رایطی اس��ت که مجتبی 
خس��روتاج ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
واردات  ثبت س��فارش  مش��کل 

خودرو ربطی ب��ه انتقال داده ها 
از آنج��ا که  ن��دارد، می گوی��د: 
داریم طبق دس��تورالعمل  قصد 
جدید واردات خودرو در راستای 
ش��فاف ش��دن ورود خودروهای 
خارجی به کش��ور حرکت کنیم، 
واردکنندگان  برای  ثبت سفارش 
خودرو غیرفعال ش��ده است، بر 
این اساس هر زمان بخشنامه در 
دولت تصویب شد اجازه واردات 

خودرو را خواهیم داد. 
در  خس��روتاج  اظه��ارات 
ش��رایطی اس��ت که روز گذشته 
آخری��ن جلس��ه هی��أت دولت 
برگزار ش��د و مش��خص نیست 
که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دولت دوازدهم چه سیاستی در 
روند واردات خودرو به کشور در 

پیش گیرد. 
آنگونه که مجتبی خس��روتاج 
دس��تورالعمل  در  می گوی��د 
رس��می  نمایندگی  بحث  جدید 
ش��رکت ها، اس��تفاده از ظرفیت 
تولی��د داخ��ل، مش��خص بودن 
تعهداتی  و  واردکنندگان خودرو 
که واردکنندگان دارند، قید شده 

است. 
وزارت  پیش��نهادی  ط��رح   
صنعت با عنوان »دس��تورالعمل 
و  خ��ودرو  واردات  ضواب��ط  و 
نحوه هم��کاری با ش��رکت های 
خودروساز خارجی« دارای چهار 
بند بود که ضم��ن منوط کردن 
واردات ب��ه تولید، صادرات را نیز 
در دستور کار واردکنندگان قرار 
می داد؛ با وجود این در اصالحات 
صورت گرفته از سوی کمیسیون 
ام��ور زیربنایی بن��د صادراتی از 
دس��تورالعمل ح��ذف ش��د. در 
بند اول این دس��تورالعمل آمده 
اس��ت که »کلی��ه واردکنندگان 
خودروی س��واری ضمن رعایت 
آیین نام��ه ضوابط فن��ی واردات 
و   ۱۳۸۲ مص��وب  خ��ودرو 
اصالح��ات بع��دی، موظ��ف به 
داشتن امکانات و تاسیسات ارائه 

خدمات پس از فروش هستند. 
همچنین کلی��ه واردکنندگان 
موظ��ف ب��ه دریاف��ت گواه��ی 
رس��می  نمایندگ��ی  فعالی��ت 
اصل��ی  تولیدکنن��دگان  از 
و  منطق��ه ای  نماین��دگان  ی��ا 
رعای��ت مفاد آیین نام��ه اجرایی 
حق��وق  از  حمای��ت  قان��ون 
خ��ودرو  مصرف کنن��دگان 
م��ورخ  ت۵۱۶۸۱ه���   /۷۴۱۵( 
۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مص��وب هی��أت 

محترم وزیران( هستند.« 

رئیس انجمن قطعه سازان گفت در جریان 
ق��رارداد همکاری با پژو تاکنون بیش از ۱00 
قرارداد با قطعه س��ازان منعقد ش��ده است تا 
امکانات تولی��د قطعات خودروهای جدید در 

کشور فراهم شود. 
رضا رضایی اظهار داش��ت: البته اغلب این 
قرارداده��ا در قال��ب پیش قرارداد اس��ت، اما 
شرکت ایکاپ به شدت در حال پیگیری است 
که چه زمانی نمونه ها از س��وی قطعه سازان 

داخلی تحویل و قطعات تولید انبوه شوند. 
وی همچنین با توجه ب��ه زمان مورد نیاز 
برای آماده س��ازی قالب ها برای تولید قطعات 
جدید اظهار داشت: تا پایان سال ۹۷ به باالی 
۴0درصد داخلی سازی در تولید محصول پژو 

۲00۸ دست خواهیم یافت. 
وی گفت: البته اس��تارت تولید پژو۲00۸ 

با ۳0درصد آغاز ش��ده است که این رقم نیز 
حداقل ۱۵ ماه نیز زمان نیاز دارد. 

ب��ه گزارش خبر خودرو، وی دس��تیابی به 
حداکثر داخلی س��ازی در تولید را بس��ته به 
فض��ای تولید و جریان س��رمایه گذاری برای 
کسب دانش و تکنولوژی روز دانست و اظهار 
داش��ت: هرچند دانش و تکنول��وژی الزم در 
صنعت قطعه سازی برای توسعه داخلی سازی 
تا حدودی فراهم است، اما برای دستیابی به 
۶0 ت��ا ۷0درصد داخلی س��ازی در محصول 
پژو۲00۸، باید سرمایه گذاری مناسبی برای 

تولید قطعات تک صورت گیرد. 
رئی��س انجم��ن قطعه س��ازان در ادامه با 
اش��اره به حضور پررنگ رن��و در ایران، گفت: 
خوش��بختانه داخلی سازی محصوالت جدید 

رنو با همان ۴0درصد آغاز می شود. 

رضایی تاکی��د کرد: به هر می��زان درصد 
ساخت داخل افزایش یابد، مسلما قطعه سازان 
از مش��وق های خودروس��ازان بیش��تر بهره 
خواهند برد در حالی که این مسئله نیازمند 

تقویت بدنه قطعه سازی کشور است. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه امکان��ات بالقوه 
قطعه سازی کش��ور اجازه داخلی سازی بیش 
از شرایط کنونی را نمی دهد، افزود: متاسفانه 
قطعه س��ازان کشور طی س��ال های گذشته 
درونگرا بودند و س��خت افزار، ماش��ین آالت و 
نیروی انس��انی را صرفا برای داخلی س��ازی 

خودروهای داخلی به کار گرفتند. 
وی تصری��ح کرد: ت��ا زمانی ک��ه صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی به روز رسانی نشود، 
نمی توانیم حضور موثری در بازارهای جهانی 

داشته باشیم. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت ح��دود ۱۲00 
قطعه س��از در کشور یادآور ش��د: در صورتی 
که مش��کالت و موانع تولید و سرمایه گذاری 
و کس��ب تکنولوژی ه��ای جدی��د برط��رف 
ش��ود، بی ش��ک بخش مهمی از قطعه سازان 
به روزرس��انی ش��ده و ام��کان تولید قطعات 

خودروهای جدید را خواهند داشت. 
وی در ادامه با اش��اره به مش��کالت ارزی 
قطعه س��ازان گفت: در راستای این مشکل و 
به دنبال برگزاری جلس��ات هیأت دولت این 
مشکل برطرف شد؛ به طوری که قطعه سازانی 
ک��ه ارز مبادل��ه ای آنه��ا ب��ه ارز آزاد تبدیل 
ش��ده بود با این تصمیم مج��ددا دریافت ارز 
مبادله ای را خواهند داش��ت البته اجرای این 
دس��تورالعمل همچنان در بان��ک مرکزی با 

موانع و مشکالتی همراه است. 

تاپایانسال97داخلیسازی2008بهبیشاز40درصدمیرسد

 واردات خودرو منوط به تصویب »طرح ساماندهی«
 در هیأت دولت شد

اخبار

وارداتخودروهمچنانادامهدارد
 در حال��ی  که با اقدام اخی��ر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در توقف ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو 
برخی واردکنندگان با هدف فش��ار ب��ر این وزارتخانه از 
توقف واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن 
می گویند، قائم مقام این وزارتخانه به این فضاس��ازی ها 
واکن��ش نش��ان داده و تاکی��د کرد ک��ه واردات خودرو 
همچنان ادامه داشته و با توجه به افزایش شدید واردات، 
قیمت خودروه��ای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش 

یابد. 
در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از 
۱۳0درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب 
شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی 
واردات خودرو، ثبت س��فارش جدید ب��رای واردات این 
محصوالت را تا زمان تصویب نهایی طرح »س��اماندهی 
واردات خ��ودرو« در هیأت دولت، متوقف کند، هرچند 
واردات خ��ودرو براس��اس ثبت س��فارش های پیش��ین 

همچنان ادامه دارد. 
به دنب��ال این اقدام وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ام��ا برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن 
منافع شان به تکاپو افتاده و تالش کردند به این وزارتخانه 
فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو 
را از سر بگیرد، به همین دلیل در گفت وگوهایی عنوان 
کردند که به دلیل توقف ثبت س��فارش، واردات خودرو 
متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال 

آن افزایش قیمت ها در بازار شده و خواهد شد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، جوس��ازی واردکنندگان 
خودرو برای ملتهب نشان دادن بازار خودروهای وارداتی 
و مطرح کردن احتمال افزایش قیمت ها به دلیل توقف 
واردات موجب شد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ش��خصا وارد عمل ش��ده و با رد ادعاهای واردکنندگان 
خودرو تاکید کند که از یک س��و واردات خودرو از محل 
ثبت سفارش های پیشین همچنان ادامه داشته و متوقف 
نشده است و از سوی دیگر با توجه به افزایش قابل توجه 
واردات، قیم��ت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید 

کاهش یابد. 
مجتبی خس��روتاج در این زمینه اظهار کرد: »با ثبت 
سفارشات اواخر س��ال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال 
جاری، حداقل تا ش��ش م��اه آینده از مح��ل این ثبت 
سفارش��ات واردات خودرو به کش��ور در جریان هست و 

خواهد بود.« 
وی ادام��ه داد: »توقف ثبت س��فارش جدید واردات 
خودرو به معنی توقف واردات نیس��ت . . . آنچه در حال 
حاضر وارد می ش��ود ناشی از ثبت س��فارش اواخر سال 
گذش��ته و چهار ماهه اول سال جاری است و تا دی ماه 

سال جاری نیز فرصت ورود آن وجود دارد.«
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت 
تاکید کرد: »خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی 
در واردات خودرو از محل ثبت سفارش��ات قبلی وجود 
ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده 
به مراتب باالتر از ثبت س��فارش دوره مش��ابه سال قبل 
اس��ت که در صورت واردات در شش ماه آتی، می تواند 
منجر به کاهش قیمت ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.« 

قراردادهمکاریقطعهسازانبا
برندهایخودرویینهاییشد

عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خودرو گفت: 
میان قطعه س��ازان و ش��رکت های خارجی قراردادهایی 
منعقد ش��ده اس��ت که روند داخلی س��ازی خودروهای 
جدید را مطابق قرارداد اولیه ۴0درصدی فراهم می کند. 
محمدرض��ا نجفی من��ش، عضو هیات مدی��ره انجمن 
قطعه سازان خودرو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
- تحلیلی »ش��هر فردا« درباره داخلی سازی خودروهای 
جدید افزود: هرچند هنوز برخی از خودروسازان خارجی 
حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیستند و بر موضع قبلی 
خود پافش��اری می کنند، اما قراردادهایی با شرکت های 

رنو، فولکس واگن و هیوندا منعقد شده است. 
نجفی منش تاکید کرد: متاسفانه قطعه سازان در جریان 
مذاک��رات و قراردادهای وزارت صنعت با خودروس��ازان 
خارجی نیس��تند و هنوز از محتوای آن با خبر نشدند، 
لذا نمی توان با قاطعیت درباره روند داخلی سازی سخن 
گفت. عضو هیات مدیره انجمن قطعه  سازان تاکید کرد: 
ب��ا وجود گذش��ت س��ال ها از تولید تندر، هنوز س��هم 
قطعه س��ازان از داخلی س��ازی این خودرو به ۶0درصد 

نرسیده است. 
 وی اف��زود: طبق نص صریح قان��ون وزارت صنعت، 
ساخت داخل خودروهای خارجی در پسابرجام، باید در 
عرض یک سال به ۴0درصد برسد و این گونه نیست که 
در همان ش��روع کار، خودروها با این حجم از س��اخت 

داخل تولید شوند. 
نجفی منش با اشاره به کم و کیف قرارداد قطعه سازان 
ب��ا برندها گف��ت: رنو قرار اس��ت با س��رمایه گذاری در 
قالب س��ازی با قطعه سازان ایرانی مشارکت کند، این در 
حالی  است که چنین ساز و کاری با ترکیه که تعامالت 

همکاری سال هاست برقرار است، صورت نگرفته است. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر فولکس واگن هم در حال 
ارزیابی قطعه سازان ایرانی است تا از میان ۱0قطعه ساز 

معرفی شده با تعدادی به پای قرارداد بنشیند. 
این قطعه  س��از خاطرنشان کرد: اس��تفاده از ظرفیت 
داخلی برای خودرو سازی آغاز شده و انتظار می رود روند 
داخلی سازی هرچند به صورت تدریجی اما تا پایان سال 

به ۴0درصد برسد. 

اخبار

پورشهچهلمینسالگردتولد
928راجشنمیگیرد

شرکت پورشه امس��ال چهلمین سالگرد تولید 
نخس��تین مدل ۹۲۸ خود را پیش رو دارد و برای 
گرامیداش��ت این موضوع، جش��ن های بزرگی در 
گرن پری Oldtimer تدارک دیده اس��ت. این 
گرن پری یک��ی از خاص ترین وقای��ع خودرویی 
آلمان اس��ت که طی چند روز آینده قرار است در 

پیست نوربورگ رینگ برگزار شود. 
به گ��زارش خبرخودرو، اگرچ��ه ۹۲۸ به اندازه 
۹۱۱ خودروی��ی نمادی��ن نیس��ت، ولی ب��ا این 
حال هن��وز هم میان هواداران پورش��ه یک مدل 

افسانه ای محسوب می شود.
 ای��ن خودرو آخری��ن مدل لوکس گ��رن تورر 
کمپانی تا قبل از رونمایی پانامرا بود و روز به روز 
به محبوبیت آن بین عالقه مندان دنیای خودرو و 

کلکسیونرها افزوده می شود. 
این مدل در سال ۱۹۷۷ رونمایی شد و با وجود 
موتور ۸ س��یلندر خورجینی خود که در قس��مت 
جل��وی خ��ودرو نصب ش��ده بود و نی��روی مورد 
نیاز مح��ور عقب را تامین می کرد، گل سرس��بد 
مدل های ترنس اکس��ل پورشه محسوب می شد. 
آن موتور از نظ��ر حجم طی تقریبا دو دهه تولید 
از ۴.۵ لیت��ر مدل اولیه تا ۵.۴ لیتر که در س��ال 
۱۹۹۵ ارائه ش��ده بود همواره در حال رشد بوده 

است. 
موتور مذکور نخس��تین موتور هش��ت سیلندر 
خورجینی پورش��ه بود؛ موتوری ک��ه راه را برای 
هش��ت س��یلندرهایی که امروزه روی مدل هایی 
مانن��د پانامرا، کای��ن و ۹۱۸ اس��پایدر می بینید 
هموار کرد. زمانی که ۱۸ س��ال پس از آغاز تولید 
عمر این خودرو به پایان رس��ید، پورش��ه بیش از 
۶0 هزار دستگاه از آن فروخته بود که سهم اعظم 
این ع��دد متعلق ب��ه ۹۲۸ اورجین��ال و باقی به 

ترتیب به S4 و S1/S2 تعلق داشت. 

هونداسیویکتیپRمدل2017
دراندونزیرونماییشد

هوندا Prospect موتور در نمایشگاه خودروی 
 R 2017 اندونزی ۲0۱۷ از هوندا س��یویک تیپ

جدید رونمایی کرد. 
به گزارش خبرخودرو، پیش فروش این هاچ بک 
جدی��د اکنون در تمام نمایندگی های هوندا انجام 
می شود. قیمت این خودرو از ۷۴۶۲۵ دالر شروع 

می شود. 
س��یویک تی��پ R یک��ی از قدرتمندتری��ن و 
سریع ترین هاچ بک های EWD در دنیا است. این 
خودرو توانس��ته Nordschleife را در مدت ۷ 
دقیقه و ۴۳.۸ ثانیه پشت سر بگذارد. نیروی این 
 VTEC TURBO خودرو از موتور ۲.0 لیتری
چهار س��یلندر بنزینی با قدرت ۳۱0 اس��ب بخار 
و گش��تاور ۴00 نیوتون متر تامین می شود. تنها 
گزینه گیربکس برای این خودرو دس��تی ش��ش 
س��رعته است. شتاب صفر تا صد این خودرو ۵.۷ 
ثانیه و بیشینه سرعت آن ۲۷۲ کیلومتر بر ساعت 

است. 
هوندا س��یویک تی��پ R ح��دود ۱۶ کیلوگرم 
س��بک تر از مدل قبلی خود و ۷ کیلوگرم سبک تر 
از هاچ بک هوندا سیویک ۲0۱۷ است. این خودرو 
 دارای ط��ول ۴۵۵۷ میل��ی مت��ر، ع��رض ۲0۸۷ 
 میلی مت��ر با آینه ه��ا، ارتف��اع ۱۴۳۴ میلی متر

 و فاصله بین دو محور ۲۷00 میلی متر است. 
 

صادراتخودرو36میلیون
دالریشد

  صادرات خودروی ایرانی در س��ال ۹۵ بیش از 
۳۶ میلیون دالر ارزآوری به همراه داشت و عراق 

نخستین مقصد خودروهای صادراتی ایران بود. 
به گزارش ایس��کانیوز، براساس آمار گمرک در 
سال گذشته ۳۶.۶ میلیون دالر خودروی سواری 

به بازارهای هدف صادراتی صادر شد.
 براس��اس این گزارش عراق نخس��تین مقصد 
خودروه��ای صادراتی ایران بود ک��ه ۲۹ میلیون 
دالر خودرو در س��ال ۹۵ به این کشور صادر شد. 
این در حالی اس��ت که میزان صادرات خودرو به 
این کشور در س��ال ۹۴ نزدیک به ۱۴.۸ میلیون 
دالر ب��ود. این گزارش می افزای��د: الجزایر دومین 
مقصد صادرات خودروهای ایرانی بود که صادرات 
به این کش��ور ۲.۲میلیون دالر ارزآوری به همراه 
داش��ت. این در حالی اس��ت که در سال ۹۴ تنها 
0.۸ میلیون دالر خودرو به این کش��ور صادر شد. 
س��وریه سومین مقصد خودروهای صادراتی ایران 
در سال گذشته بود که صادرات به این کشور ۱.۶ 
میلیون دالر ارزآوری به همراه داش��ت و در حالی 
صادرات خودرو به س��وریه در س��ال ۹۵ افزایش 
یاف��ت که در س��ال ۹۴ تنه��ا 0.0۳ میلیون دالر 

خودرو به این کشور صادر شد. 
براساس گزارش ایسکانیوز،  لبنان و ترکمنستان 
از دیگر مقصد خودرو های صادراتی ایران در سال 
گذش��ته بودند ک��ه ۱.۳ میلی��ون دالر خودرو به 
لبنان و یک میلیون دالر خودرو به ترکمنس��تان 

صادر شد. 

تازه های خودرو

وانترمباگشتاور1260نیوتنمتر،معرفیشد.



مدیر نمایشگاه دائمی استارتاپ ها و اپلیکیشن های کسب و کار گفت نخستین 
پارک کس��ب و کارهای نوین در سطح کشور اول شهریورماه در استان اصفهان 
راه اندازی می شود. به گزارش بازارکار، رسول رضوانی در جمع خبرنگاران اظهار 

کرد: چهارشنبه یکم شهریورماه، نخستین پارک 
کس��ب و کارهای نوین در سطح کشور در استان 

اصفهان راه اندازی می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه تمام افرادی که به نوعی در 
کس��ب و کارهای نوین ورود کرده اند می توانند در 
پارک جمع شوند، افزود: نگاه مجموعه استفاده از 
ابزار روز برای اصناف است. مدیر نمایشگاه دائمی 
استارتاپ ها و اپلیکیش��ن های کسب و کار تأکید 
کرد: می خواهیم پل ارتباطی میان خدمت گیرنده 
و خدمت دهن��ده جدید باش��یم؛ مانند 118 هر 
کسی ش��ماره تلفنی را می خواهد با این شماره 
تم��اس بگیرد، در س��امانه 193 همی��ن اتفاق 
می افتد با این تفاوت که اصناف درجه می گیرند 

و خدمات بهتری ارائه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نرم افزار، سایت خوش، 
مرکز داده و مرکز تلفنی از جمله زیرساخت های خدمات ویژه شهروندی است. 
ابوالفضل محمدی قدیم نیز با بیان اینکه هدف ما یکپارچه س��ازی خدمات 

است، تصریح کرد: رویکرد خدمات ویژه شهروندی )خوش( با شماره سه رقمی 
193 استفاده از خدمات استاندارد است. 

وی عنوان کرد: در ش��هرها به ویژه کالنش��هرها دغدغه خدمت بهتر وجود 
دارد، اینک��ه منبع��ی برای اع��الم این موضوع 
باش��د و بتواند دسترسی ساده را به شهروندان 
ارائه کند مورد نیاز اس��ت. رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعام��ل گ��روه ش��رکت های همگام��ان 
تأکی��د کرد: با وجود خدمات ویژه ش��هروندی 
و رتبه بندی، خدمات دهنده اگر بداند بازخورد 
کارش در ادامه کار لحاظ می ش��ود خواسته یا 
ناخواسته کیفیت ارتقا پیدا می کند. وی با اشاره 
به پوش��ش خدمات این س��امانه اظهار داشت: 
گستره کار ما به صورت کشوری ارائه می شود، 
حتی پیشنهاد دادیم در بدو ورود به گردشگران 
نیز آشنایی با این س��امانه صورت بگیرد تا در 
صورت نیاز با زمان خود گردشگر راهنمایی الزم 
را دریافت کند. محمدی قدیم با بیان اینکه تماس با سامانه 193 رایگان است، 
گفت: ش��ماره 1633 پشتیبان این سامانه اس��ت که در صورت بروز هر گونه 

مشکلی قابل استفاده خواهد بود. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان ش��رقی در جلسه ای برای 
راه اندازی صنایع فرهنگی دیجیتال با حضور شرکت دانش بنیان »آینده پژوهان 
اب��ر زندگی«، گفت: راه اندازی هر اس��تارتاپ )ش��رکت نوپ��ا در حوزه فناوری 

اطالعات( به طور متوسط برای 5 تا 7 نفر اشتغال 
ایجاد می کند. بهمن حسین زاده افزود: هر اندازه 
این اس��تارتاپ ها در استان از طریق ایجاد مراکز 
ش��تاب ده و شرکت های س��رمایه گذار راه اندازی 
ش��ود، به همان ان��دازه می ت��وان در رونق حوزه 
کس��ب و کار در حوزه ارتباط��ات و فناوری و هم 
اش��تغال موفق شد. وی اظهار کرد: در این راستا 
با دعوت از چند ش��رکت س��رمایه گذار شتاب ده 
به دنبال ایجاد و گسترش یک محتوای دیجیتال 
در حوزه زبان آذری، رونق صنایع گردش��گری و 
ایجاد اپلیکیشن های مربوط به حوزه فرش تبریز 

و حمایت از استارتاپ های این حوزه هستیم. 
مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات 

آذربایجان ش��رقی یادآوری کرد: تالش می ش��ود در حوزه آوا و نوای موسیقی 
آذربایجان نیز محتواهایی ایجاد ش��ود. حسین زاده، ادامه داد: با توجه به وجود 
زیرساخت های الزم در حوزه ارتباطات و شبکه های مخابراتی در استان، نیازمند 

محتوا هستیم. وی یادآوری کرد: جوانان نیز این محتوا را تولید می کنند و باید 
از طریق شرکت های شتاب ده و تجمیع کننده ها راهنمایی شوند. وی با اشاره 
به اینکه یکی از دغدغه های مسئوالن استان ایجاد اشتغال برای جوانان است، 
گفت: از طریق شرکت دانش بنیان آینده پژوهان 
ابر زندگی سه استارتاپ ویکند در زمینه فرش، 
محتوای دیجیتال و گردشگری دیجیتال ایجاد 
می شود. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
آذربایجان ش��رقی اظهار ک��رد: در آذربایجان 
ش��رقی در ح��وزه اینترن��ت بین المللی 190 
گی��گ پهنای باند و در حوزه داخلی 90 گیگ 
پهنای باند وجود دارد که 70 گیگ آن استفاده 
می ش��ود و با توجه به پروژه های در دست اجرا 
به دنبال افزایش پهنای باند هستیم. حسین زاده 
با بیان اینکه کاربران نباید محتواهای خارجی 
استفاده کنند، افزود: برای این منظور به دنبال 
ایجاد محتواهای داخلی برای استفاده کاربران از 
آنها و ارائه خدمات الکترونیک در شبکه تلفن ثابت هستیم. وی گفت: هم اکنون 
11 هزار کیلومتر ش��بکه فیبر نوری و حدود 4هزار کیلومتر زیرس��اخت فیبر 

نوری در استان وجود دارد. 

س��ومین جشنواره ملی اسباب بازی با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 24 تا 28 مردادماه برگزار 
می ش��ود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سومین جشنواره 

ملی اس��باب بازی در هشت بخش اصلی در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران 
برای عالقه مندان، فعاالن و پژوهش��گران صنعت 
اسباب بازی، خانواده ها، کودکان و نوجوانان برگزار 
می ش��ود. »اجرای طرح ایده بازار اس��باب بازی و 
معرفی برترین ها«، »ارزیابی طرح های ثبت شده 
در س��ال 1395 و معرف��ی برترین ها« و »ارزیابی 
اس��باب بازی های مجوز تولیدی در سال 1395 و 
معرفی برترین ها«، از بخش های سومین جشنواره 
و نمایش��گاه ملی اس��باب بازی اس��ت. »برگزاری 
همایش یک روزه در حوزه اسباب بازی و سرگرمی 
ک��ودکان«،  »برپایی نمایش��گاه عرضه و فروش 

اس��باب بازی ها تولید داخلی و خارجی«، »برپایی کارگاه های آموزشی در زمینه 
اسباب بازی و سرگرمی«، »نشست های تخصصی در حوزه اسباب بازی کودکان« 
و »نمایش��گاه اس��باب بازی های بومی و س��نتی« از دیگر بخش های س��ومین 

جش��نواره ملی اسباب بازی به ش��مار می رود. در این رویداد مانند دومین دوره 
جشنواره ملی اسباب بازی، جایزه فناوری از سوی ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت س��از معاونت علمی اهدا خواهد ش��د. این جایزه مطابق با ارزیابی های 
تعریف شده در این ستاد بررسی می شود. در روز 
نخست برگزاری این جش��نواره نشستی تحت 
عنوان »شرکت های خالق و نوآور )استارتاپ( با 
حضور نمایندگان شرکت های نوآور و سخنرانی 
اسماعیل قادری فر، مدیرکل دفتر تجاری سازی 
فناوری معاون��ت علمی و حمی��د زادمهر دبیر 
کارگروه دانش بنیان ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی پذیرای عالقه مندان از 
س��اعت 17 تا 19 خواهد بود. در روز 25 مرداد 
دو نشس��ت برگزار خواهد شد. نخست نشست 
»طراحی، ایده پردازی و زیبایی شناسی محصول 
در صنعت اسباب بازی« با حضور بهزاد سلیمانی، 
مهران هاشمی، مسعود مجاوری آگاه و امیرحسن 
سالم زاده از ساعت 17 تا 19 برگزار می شود. در ساعت 19:30 تا 21 همین روز 
نشستی با عنوان  »طراحی ایرانی« برگزار می شود. سخنرانان این برنامه مصطفی 

میرفندرسکی و صمد خطیبی هستند. 

براس��اس »ط��رح مهارت آم��وزی در محی��ط کار واقع��ی« جوانان 
غیر ش��اغل 15 تا 22 س��ال در کارگاه های مورد نیاز بازار کار به عنوان 

مهارت آموز مش��غول می ش��وند. به گزارش 
امتداد نیوز، ط��رح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی یکی از برنامه های اش��تغال زایی 
دولت در قالب طرح کارانه اش��تغال جوانان 
)کاج( اس��ت که با رویکرد ایجاد بسترهای 
اش��تغال مولد و پای��دار و همچنین تثبیت 
اش��تغال، فرصت های موجود و م��ورد نیاز 
جامع��ه به ویژه مش��اغل خ��رد و خانگی با 
اس��تفاده از ظرفیت بخش ه��ای غیردولتی 
در توس��عه آموزش ه��ای مهارت��ی و نیز به 
کارگیری ظرفیت های آموزش��ی موجود در 
محیط های کارگاهی تدوین ش��ده اس��ت. 
براس��اس برنام��ه اعالمی از س��وی معاونت 

اش��تغال و توس��عه کارآفرینی وزارت کار، در ط��رح مهارت آموزی در 
محی��ط کار واقعی، مهارت آموز پس از کس��ب دانش کافی در یکی از 
حرفه های آموزش��ی مجاز، به منظور کسب مهارت تحت نظارت مرکز 

یادگیری و مطابق مقررات آموزش��ی س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 
در واحدهای مش��مول طرح توسط فردی که تجربه، توان فنی، شغلی 
و مهارت��ی وی مورد تأیید صنف یا صنعت 
مربوطه بوده و در کارگاه نیز شاغل است، 
مش��غول مهارت آموزی می ش��ود. در این 
طرح برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری 
جوانان، ایجاد فرصت های ش��غلی مناسب 
و پایدار جهت رفع مش��کل جوانان عمدتا 
غیردانش��گاهی در گ��روه س��نی 15 ت��ا 
22س��اله در قال��ب دوره مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی در سال 96 طراحی شده 
است. در این طرح جوانان جویای کار 15 
تا 22 سال برای دوره تعیین شده براساس 
تواف��ق کارفرم��ا و فرد آم��وزش گیرنده و 
پرداخت هزینه پوش��ش بیمه مس��ئولیت 
مدنی )س��االنه به میزان یک میلیون ریال برای هر فرد( توسط دولت 
و صدور گواهینام��ه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره وارد 

بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی خواهند شد. 

هر استارتاپ برای 5 تا 7 نفر اشتغال ایجاد می کندافتتاح نخستین پارک کسب و کارهای نوین جزییات طرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار واقعی سومین جشنواره ملی اسباب بازی برگزار می شود

ضرورت تدوین برنامه موفقیت در بازاریابی یک کسب و کار اعم از 
کوچک یا بزرگ نیازمند داشتن برنامه مدون بازاریابی است. نوشتن 
اه��داف و برنامه بازاریابی کمک می کند مقصد کس��ب و کار خود را 
بهتر درک کنیم. نتایج تحقیقات نش��ان می دهد س��ازمان هایی که 
نقش��ه راه دارند و برنامه های بازاریابی رس��می و مکتوبی را تدوین 
می کنند در تصمیم گیری ه��ای تخصصی تر با عملکرد مالی بهتری 

مواجه می شوند. 
یک برنامه خوب بازاریابی می تواند باعث تحقق پنج هدف کلیدی 
و مؤثر شود. تشریح وضعیت حال و آینده سازمان که شامل تحلیل 
وضعیت فعل��ی، SWOT  )به معنی فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و 
ضعف ها( و عملکرد گذش��ته سازمان است، تعیین پیامدهای مورد 
انتظ��ار مطابق با اهداف کالن و کمی به منظور پیش بینی وضعیت 
س��ازمان در پایان دوره برنامه ریزی ش��ده، شفاف سازی اقدامات و 
مش��خص شدن مس��ئولیت هر بخش برای واگذاری و پیاده سازی، 
شناسایی منابع الزم برای اجرای اقدامات برنامه ریزی شده، نظارت 
و کنت��رل اقدام��ات، نتایج حاصل��ه و میزان انطباق آنه��ا با اهداف 

سازمان، گویای اهمیت و تأثیر تدوین برنامه بازاریابی است. 
الزم است بدانید برنامه بازاریابی دارای ساختاری است که فرآیند 
تدوین برنامه را بر مبنای آن باید برنامه ریزی کنید. درس��ت است 

که نوشتن یک برنامه بازاریابی جامع به خصوص برای بار اول، بسیار 
وقت گیر اس��ت و تحلی��ل وضعیت موجود به عن��وان گام اول زمان 
زیادی را می طلبد، اما این کار به هر میزان با قدرت و دقت بیشتری 
انجام ش��ود، درصد موفقیت ش��ما نیز افزایش می یابد. بعد از پایان 
این مرحله، پیش نویس نخست برنامه را برای یک یا چند روز کنار 
بگذارید و ذهن تان را آزاد نگه دارید. سپس برنامه را با نگرشی تازه 
دوباره بازبینی کرده و تغییرات احتمالی را اعمال کنید. دسته بندی 
و جدا کردن اطالعات، کنار گذاشتن استراتژی های ضعیف و بسط 
ی��ک برنام��ه بازاریابی معقول، نکات مهم و ضروری اس��ت که باید 
حتما به آنها توجه داش��ته باشید. خالقیت و تالش برای دستیابی 
به آخرین اطالعات مفید متناسب با نوع کسب و کار نیز بدون شک 

کسب و کارتان را با نتایج موفقی مواجه می کند. 
نکت��ه قابل توجه دیگر آنک��ه به موازات تدوی��ن برنامه بازاریابی 
کس��ب و کار خود، حتما درباره چگونگی پیاده سازی آن تأمل کنید. 
برنامه های خوب بازاریابی آنهایی است که با توجه به منابع سازمان 
واقع گرایانه و عملی باشند، اما این پایان راه نیست؛ بعد از تدوین و 
پیاده سازی، برنامه باید به صورت مرتب با داده ها و اطالعات جدید 
به روزرسانی شود. بسیاری از سازمان ها، برنامه های بازاریابی خود را 
در یک دوره زمانی سه ماهه به روزرسانی می کنند تا مطمئن شوند 
استراتژی بازاریابی کسب و کارش��ان با تغییرات محیط های داخلی، 

خارجی و مشتری سازگار است. 

مدی��رکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری از کس��ب رتبه 
نخس��ت استان در پایش ملی ارزیابی محیط کسب و کار تشکل های 

اقتصادی در سال گذشته خبر داد. 
تهمتن عبداللهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، پایش محیط کسب و کار 
را براس��اس ارزیابی تش��کل های اقتصادی کش��ور طبق 21 مولفه، 
به صورت فصلی انجام می دهد که براساس این ارزیابی در سال 95، 

رتبه نخست به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است. 
وی بی��ان کرد: در این پایش مولفه های ملی محیط کس��ب و کار 
در قالب پرسش��نامه در اختی��ار اتاق اصناف، تع��اون و بازرگانی و 
تش��کل های اقتصادی قرار می گیرد و نتایج آن به صورت رتبه بندی 

استان ها منتشر می شود. 
وی اظهار کرد: کسب این رتبه در فراهم سازی شرایط الزم برای 

ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان تأثیر بسزایی دارد. 

عبدالله��ی ادامه داد: مولفه های محیط کس��ب و کار عواملی نظیر 
ارائه تسهیالت بانکی، دش��واری تأمین مالی، محدودیت دسترسی 
به خدمات آب، برق، گاز، ارتباطات، بی ثباتی قیمت ها، سیاست ها و 
قوانین و مقررات ناظر بر محیط کار را شامل می شود که تأثیرگذار 
در عملک��رد بنگاه ه��ای اقتص��ادی و خارج از کنت��رل مدیران این 

بنگاه هاست. 
وی با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه های کوچک 
و متوسط بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: از آنجا که بنگاه های 
ب��زرگ تا حدودی با صرف هزینه و انج��ام اقداماتی مؤثر در تغییر 
فرهن��گ مصرفی قادر به مهار برخی عوام��ل خارجی تأثیرگذار بر 
عملکرد خود هس��تند، محیط کس��ب و کار عمدتا ب��رای بنگاه های 

کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود. 
به گ��زارش ایرنا، این ارزیابی بین حدود 280 تش��کل اقتصادی 

سراسر کشور انجام گرفته است. 

در دوران کودکی همه ما یک س��وال چالش برانگیز وجود داش��ت: دوست 
دارید در آینده چه کاره شوید؟ 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بسیاری از پدر و مادر ها 
آرزو دارن��د که فرزندان ش��ان دکت��ر، مهندس، خلبان و... ش��وند و اغلب این 
تفکرات را به فرزندان ش��ان هم القا می کنند. ام��ا تقریبا هیچ پدر و مادری را 
پیدا نمی کنید که بگوید دوس��ت دارم فرزندم در آینده کارآفرین شود! امروزه 
به عقیده بس��یاری از متفکران مباحث مربوط به کارآفرینی باید از همان روز 
اول��ی که کودک به کالس درس می رود به او آموزش داده ش��ود. یک تفاوت 
عمده بین آموزش کارآفرینی به یک فرد 20س��اله با یک کودک وجود دارد. 
آموزش کارآفرینی به کودکان باعث می شود این موضوع در وجود آنها نهادینه 
شود و کودکان در سراسر عمر همیشه مانند یک کارآفرین به جهان بنگرند. 
نس��ل جدید کودکان به دنبال یک شغل مطمئن با درآمد ثابت نیستند، آنها 

می خواهند بخشی از یک کار بزرگ باشند که جهان را متحول می کند. 
 »اگر می خواهید فرزندتان در آینده به جای اینکه یک فرد مهم در جامعه 
باش��د یک فرد مؤثر برای جامعه باش��د، امروز یک ذهن کارآفرین به او هدیه 

بدهید.«
درست است که کودکان تمام جزییات راه اندازی یک کسب و کار را نمی توانند 
درک کنند، اما آنها باهوش و خالق هس��تند و پدر و مادرها می توانند به آنها 

رفتارهای کارآفرینانه را بیاموزند و آنها را در این راه تشویق کنند. 
با استفاده از روش های زیر رفتار کارآفرینانه را در فرزندان تان شکل بدهید: 
به آنها بیاموزید که برای رفع مشکالت شان راه حل مؤثر بیابند

امروز مهارت یافتن راه حل را به فرزندان تان بیاموزید تا فردا آنها بتوانند از دل 
هر مشکل یک ایده کسب و کاری بیابند. مثال وقتی آنها در یادگیری درس ها با 
مشکلی مواجه می شوند یک جلسه توفان فکری خانوادگی راه بیندازید و آنها 
را تشویق کنید که راه حل هایی ارائه دهند. به آنها کمک کنید که مشکل را به 
خوبی درک کنند. از آنها بخواهید هر راه حلی را که به ذهن شان می رسد بیان 
کنند، معایب و مزایای هر کدام از راه حل ها را با هم بررسی کنید و در نهایت 

از آنها بخواهید بهترین گزینه را انتخاب کنند. هر چقدر پدر و مادر مسئله را 
برای کودک خود س��اده تر و بیشتر توضیح دهد کودک بهتر می تواند فرآیند 

یافتن راه حل مؤثر را بیاموزد. 

درس گرفتن از شکست را به کودکان تان یاد بدهید
این ش��اید مهم ترین مهارتی باش��د که کودکان در آینده ب��ه آن نیاز پیدا 
می کنند؛ چه کارآفرین بش��وند چه نشوند. کودکان باید یاد بگیرند که تالش 
کنند، شکس��ت بخورند، از شکس��ت خود درس بگیرند و دوباره تالش کنند. 
برای انجام این کار، شما باید درباره عملکرد فرزندتان با او صحبت کنید. مثال 
اگر او مشتاق ساخت کاردستی هنری است، هر بار در کنار تعریف و تشویق 
او، پیشنهادهایی نیز برای بهبود و پیشرفت کارش به او بدهید. گاهی نیز از او 
انتقاد کنید یا بخواهید کاری را که انجام داده یک بار دیگر و با روش دیگری 
انجام دهد و برای آن جایزه ای در نظر بگیرید. اگر کودک تان چند بار شکست 
خورد نگران نشوید، این شکست به او یاد می دهد که موفقیت بهایی دارد که 

باید آن را بپردازد؛ شکست. 

روش مقابله با ترس و تردید را به آنها بیاموزید 
کارآفرینان باید ریسک های بزرگی بکنند. قلمرو کارآفرینی پر از تردیدها، 
عدم اطمینان ها و ترس هاست و کسی که می خواهد وارد آن شود باید تحمل 
همه اینها را داش��ته باشد. زمانی که کودک شما با یک موقعیت پر از ریسک 
مواجه می شود، در ابتدای به او کمک کنید، اما به تدریج او را تنها بگذارید تا 
خودش طریقه مواجهه با ریسک را یاد بگیرد. این کار کمک می کند احساسی 
از قدرت و شجاعت در کودک به وجود بیاید. مثال زمانی که کودک تان نمی داند 
باید در یک مسابقه بزرگ شرکت کند یا نه، ابتدا با او در این باره صحبت کنید 
و به او امید بدهید س��پس او را به حال خ��ود رها کنید تا خودش بر ترس و 

عدم اطمینانش غلبه کند. 
 Entrepreneur :برگرفته از

گوگل برای حفظ موقعیت خود به عنوان موتور جست وجوی پیش فرض 
iOS، باید 3میلیارد دالر تا پایان سال مالی 2017 به اپل پرداخت کند. 

ب��ه گزارش زومی��ت، یک��ی از مزایای اس��تفاده از اکوسیس��تم گوگل، 
وجود س��رویس های فوق العاده این ش��رکت در اکثر دستگاه های هوشمند 
جهان اس��ت. حتی اگر یک تبلت آی پد اپ��ل بخرید، به راحتی می توانید از 
س��رویس های موس��یقی، فیلم، کتاب، مکان یابی و مرورگر گوگل استفاده 
کنید. به عالوه نه تنها آی پدها، بلکه تمام محصوالت مبتنی بر سیستم عامل

iOS، به طور پیش فرض از موتور جست وجوی گوگل استفاده می کنند. 
طبق گزارشCNBC، گوگل در س��ال مالی 2017 بابت برگزیده شدن 
به عنوان موتور جست وجوی پیش فرض درiOS، باید 3میلیارد دالر به اپل 
پرداخ��ت کند. این رقم در س��ال مالی 2014، یک میلی��ارد دالر بود. این 
قرارداد هزینه زیادی برای اپل ندارد و درصد قابل توجهی از س��ود س��االنه 

این شرکت را به خود اختصاص می دهد. طبق گزارش منتشرشده، 5درصد 
از کل س��ود عملیاتی س��االنه اپل به این قرارداد مربوط می ش��ود؛ به عالوه 
25درصد از افزایش درآمد اپل طی دو س��ال گذش��ته، مدیون این قرارداد 
است، اما این موضوع برای گوگل هم مزایای زیادی دارد. 50درصد از درآمد 
جس��ت وجو در دستگاه های موبایل، به دستگاه های مبتنی بر iOS مربوط 

می شود. 
به ج��ز کاربران حرفه ای، اکثر کاربران اهمیت زیادی نمی دهند که موتور 
جست وجوی آیفون شان گوگل باشد یا مایکروسافت، بنابراین با اینکه گوگل 
مبلغ زیادی برای این قرارداد پرداخت می کند، نبود این قرارداد ضربه مالی 
بیش��تری به درآمد گوگل از جس��ت وجو در گوشی های موبایل خواهد زد. 
به نظر می رس��د که این قرارداد برای هر دو ش��رکت یک همکاری برد-برد 

محسوب می شود. 

مدیرعامل بوگاتی، ولفگنگ دورهایمر اعالم کرد که مدل بعدی این کمپانی الکتریکی خواهد بود. 
مدیرعامل خودروساز مشهور بوگاتی، اعالم کرده است که جانشینی برای شیرون خواهد ساخت 
که از انرژی الکتریکی استفاده می کند. 
او گفته است: سال های زیادی تا خودروی بعدی بوگاتی مانده است و با توجه به رشد روزافزون 
تکنولوژی قطعا این کمپانی روند تولید محصوالت خود را تغییر داده و به سمت خودرو های 
الکتریکی خواهد رفت. هر چند زمان برای تولید خودروی کامال الکتریکی بسیار زود است، اما 
الکتریکی سازی رخ خواهد داد. 
او همچنین معتقد است بوگاتی بدون انرژی الکتریکی توان زیادی را تولید می کند و این تا 
سال ها ارزشمند است و تولید شیرون هشت سال ادامه خواهد داشت و می گوید:»ما برای تغییر، به 
خواسته مشتریان مان می اندیشیم. ایده هایی داریم اما زود تصمیم گیری نمی کنیم.«
در زمان توسعه شیرون، شایعات زیادی درباره هیبریدی بودن این خودرو منتشر شده بود اما در 
حقیقت بوگاتی در حال بررسی گزینه های موجود است و با قدرتی که شیرون در حال حاضر دارد 
به نظر نمی رسد بوگاتی برای تولید جانشین آن عجله ای داشته باشد. 
 

ضرورت تدوین برنامه بازاریابی

چهارمحال  و بختیاری رتبه نخست مولفه های ملی 
محیط کسب و کار را کسب کرد

چگونه کارآفرینی را به کودکان آموزش دهیم؟ 

گوگل برای باقی ماندن در iOS، 3میلیارد دالر به اپل 
پرداخت می کند

بوگاتی
الکتریکیمیشود

چهارشنبه8
25 مرداد 1396
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کارآفرینی

دریچه

یادداشـت

خبر

در مراسمی با حضور دکتر حمیدرضا نیکوفر قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار 
ایران، دکتر ابراهیم گشتاسبی راد رئیس دانشگاه شیراز، مهندس بهمن آصفی مدیر کل نوآوری 
و توس��عه کسب و کار همراه اول، دکتر وحید س��هراب پور مدیر مرکز نوآوری دانشگاه شیراز، 
دومین شرکت شتاب دهنده همراه اول با عنوان »هاب شیراز«، در دانشگاه شیراز افتتاح شد. به 
گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در راستای تعامالت علمی 
و پژوهشی بین دانشگاه و صنعت و همچنین با هدف توسعه و شتاب دهی کسب و کارهای نوپا 
و نوآور )اس��تارتاپ ها(، همکاری در تولید محصوالت و خدمات نوآورانه در حوزه ارتباطات و 
فناوری های نوین و تجاری سازی طرح های نوآورانه، دومین شرکت شتاب دهنده مشترک خود 
را با دانشگاه شیراز و با عنوان »هاب شیراز« افتتاح کرد. این مراسم در محل تجهیز شده جهت 

راه اندازی شرکت مشترک هاب شیراز در ساختمان برج فناوری دانشگاه شیراز برگزار شد. 

افتتاح دومین شرکت شتاب دهنده 
مشترک همراه اول و دانشگاه های کشور دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ضمن تشریح فرآیند تبدیل دانش به ثروت، گفت: صنعت 

پویا بوده و متحول می شود، اما کارخانه فقط تجهیزات می خرد و به تولید می پردازد، از 
این رو کیفیت محصولی پس از 10 سال تولید نه تنها بهبود نمی یابد، بلکه ضعیف تر از 
نسخه اولیه نیز می شود. به گزارش ایسنا، سعید سرکار دیروز در پنجمین مجمع اقتصاد 
فناوری نانو با بیان اینکه رکن اصلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان اس��ت، اظهار 
کرد: اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده باالیی دارد و اگر ما مبتنی بر محصوالت پیشرفته 
این اقتصاد را شکوفا کنیم، ایران در مدار دید جهانیان قرار می گیرد. دبیر ستاد توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ملزومات تحقق اقتصاد 
دانش بنیان، افزود: یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان تبدیل ثروت به دانش است که در 
ایران نزدیک به دو دهه روی این مبحث کار کرده ایم. تبدیل ثروت به دانش به این معنا 

است که سرمایه گذاری با هدف تولید دانش انجام شود. 

تبدیل ثروت به دانش

سهیال فالحی



کش��ور ایران به طور قطع برای دستیابی به 
توس��عه پایدار نیازمند آن است که صادرات 
غیرنفتی خود را گسترش دهد و در مبادالت 
جهانی جایگاه خود را باال ببرد. اما گذشته از 
عوامل تکنولوژیکی و تمرکز بر افزایش کیفیت 
محص��والت و لزوم مش��ارکت ب��ا برندهای 
جهان��ی، در خصوص بازاریابی و تبلیغات نیز 
بای��د فعالیت های گس��ترده ای صورت گیرد. 
در مقال��ه حاضر به تبیی��ن این موضوع مهم 

می پردازیم. 
-صادرات با انواع عوامل محیطی، مشتریان و 
رقبایی سروکار دارد که متفاوت با بازار داخلی 
هس��تند. به همین دلیل، صادرات و تبلیغات 
آن، نیازمند مدیریت و روش هایی متناسب با 

بازارهای هدف و مخاطبان آنهاست. 
- »تبلیغات فرامرزی«، نیازمند »تحقیقات 
فرامرزی« اس��ت. شناخت بر مبنای تحقیق، 
ش��ناختی هدفمند، علمی و سیستمی است 
که می تواند زیربنای تبلیغات مناس��ب باشد. 
پیش��نهاد می ش��ود ش��ناخت بازار خارجی، 
شرایط محیطی مش��تریان و رقبا، در حدی 
متناس��ب با میزان و موقعیت صادرات ایران 

صورت گیرد. 
-  هر اندازه حوزه فعالیت صادرات کش��ور 
افزای��ش یابد، ض��رورت و اهمی��ت تحقیق 
و تبلی��غ نیز بیش��تر خواهد ش��د، به همین 
دلیل پیشنهاد می شود سازمان های حرفه ای 
تبلیغاتی و تحقیقات بازاریابی، دامنه فعالیت 
خود را گس��ترش دهند تا به عن��وان عوامل 

اصلی توسعه صادرات، مطرح شوند. 
-  سازمان های تبلیغاتی فعال در صادرات، 
ع��اوه بر ت��اش برای آش��نایی ب��ا فنون و 
فناوری ه��ای جدید تبلیغاتی و اس��تفاده از 
آنها، نیازمند تقویت واحد تحقیقات بازاریابی 
هس��تند. استفاده از کارشناس��ان و مشاوران 
جامعه شناسی، روان شناسی، بازاریابی، تجارت 
و مدیری��ت بین المللی، باع��ث رونق فعالیت 

تبلیغات و صادرات می شود. 
-  تبلیغات ب��رای صادرات، بدون ش��ناخت 
واقع بینانه صادرات، کامل نیس��ت. سازمان های 
تبلیغاتی، ابتدا باید از انتظارات و خواس��ته های 
مش��تریان خارجی، قوت ه��ا و ضعف های رقبا 

در بازاره��ای هدف و عوام��ل محیطی اثرگذار 
ب��ر تبلیغات در کش��ورهای مختل��ف )به ویژه 
عوام��ل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی( 
آگاهی داشته باشند. عاوه بر این، سازمان های 
تبلیغاتی، نیازمند ش��ناخت موقعیت و شرایط 
کااله��ا و خدمات صادراتی ای��ران، به ویژه کاال 
ی��ا خدمتی هس��تند که تبلی��غ آن را به عهده 

گرفته اند. 
- در گذش��ته، تبلیغات در زمینه صادرات، 
بر بنیانی سست اس��توار بود. هیجان، شتاب 
و سراس��یمگی صادراتی و صادرات اجباری و 
اضطراری، باعث ش��ده ب��ود تا هرکس به هر 
دلی��ل، هر نوع کاالیی را به ه��ر بازار و با هر 
شیوه ای صادر کند. گروه های غیرحرفه ای از 
پایه های تبلیغات، یعنی آگاه کردن، معرفی و 
ایجاد تصور، به بدترین شکل و روش استفاده 

کرده اند. 
- سازمان های تبلیغاتی، عاوه بر شناخت 
کاالها و خدمات صادراتی، باید صادرکنندگان 
کشور را نیز بشناسند. عاقه، توانایی و آمادگی 
صادرکنندگان برای صادرات دائمی، همراه با 
درك ض��رورت و اهمیت تبلیغات مناس��ب، 
زمینه خوبی برای همکاری فراهم می آورد. تا 
زمانی که زبان و درك مشترکی بین سازمان 
تبلیغاتی و مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی 
سازمان های صادراتی به وجود نیاید، تبلیغات 

اصولی کمرنگ خواهد بود. 
- با توجه به اهمیت و نقش عوامل گوناگون 
بازارافزای��ی در ص��ادرات و برای نتیجه گیری 
بهتر از این عوامل، پیشنهاد می شود کمیته ای 
متش��کل از دس��ت اندرکاران امور صادرات و 
تبلیغات و کارشناس��ان توانمند و عاقه مند 
تش��کیل ش��ود تا ضم��ن تنظی��م و تدوین 
راهبرد بازارافزای��ی و تبلیغات برای صادرات، 
مشاوره های الزم برای انجام هر یك از عوامل 
آمی��زه بازارافزایی را به س��ازمان های مربوط 
ارائه ده��د و از هرگونه فعالیت های تبلیغاتی 

غیرحرفه ای برای صادرات جلوگیری کند. 
- راهب��رد تبلیغات برای ص��ادرات باید با 
راهبردهای توس��عه صادرات کشور متناسب 
باش��د. به عن��وان مثال، اگ��ر راهبرد گزینش 
بازارهای صادراتی ای��ران، مبتنی بر انتخاب 
بازاره��ای همس��ایه یا فعالی��ت در بازارهای 
معدود و به صورت متمرکز باش��د، الزم است 
تبلیغات نیز با توجه به همین هدف و مرتبط 

با این گونه بازارها شکل گیرد. 
- عاوه بر توجه به تبلیغات برای صادرات 
غیر نفتی، انجام تبلیغات اصولی برای نفت، با 
شیوه های مناسب ضروری است. این همایش، 
فرصت مناس��بی اس��ت برای توجه کردن به 
ض��رورت این نوع تبلیغات که اگر براس��اس 
برنامه ریزی دقیق صورت گیرد، نتایج مثبتی 

در برخواهد داشت. 
- اهمیت دادن به س��ازمان های تبلیغاتی 
کشور و تقویت و حمایت آنها، زمینه مناسبی 
را فراهم می آورد تا این گونه سازمان ها، نه تنها 
در تبلیغات صادرات، بلکه در صادرات خدمات 
تبلیغاتی نیز موفق باشند. شرکت ها و سازمان 
تبلیغاتی و تحقیقاتی ایران می توانند از طریق 
مش��ارکت با س��ازمان های خارج از کش��ور، 
قابلیت و توانمندی های خدمات خود را بهبود 
بخش��ند و در ص��ادرات این گونه خدمات، به 

موفقیت دست یابند. 
- تبلیغ��ات ب��رای ص��ادرات، زمانی موفق 
خواهد شد که با سایر عناصر آمیزه بازارافزایی، 
 یعن��ی فروش��ندگی و فروش��ندگان، عوامل 
انگیزه س��از و محرك های فروش کوتاه مدت 
و فوری و عوامل مرتبط با آوازه سازها و روابط 

عمومی، هماهنگ و مرتبط باشد. 
-  تبلیغات برای صادرات نمی تواند جدا از 
واقعیت ها و ویژگی ه��ای مربوط به محصول 
صادراتی، قیمت گذاری و ش��یوه ها و مجرای 
توزیع و ارتباط با آنها صورت گیرد. به همین 
دلیل، هرگونه برنامه ریزی تبلیغاتی، نیازمند 
همفکری و مش��اوره بین مدی��ران بازاریابی 
بین المللی ش��رکت صادرکننده و س��ازمان 

تبلیغاتی است. 
- هرگونه عاملی ک��ه ارتباط بین صادرات 
و بازاره��ای خارج��ی را به وج��ود می آورد و 
باعث آگاهی و آشنایی، ایجاد انگیزه و گرایش 
مخاطبان به صادرات می شود، نوعی تبلیغ و 

بازارافزایی برای صادرات به شمار می رود. 
- ب��ه منظور تبلیغات مؤثر ب��رای کاالها و 
خدم��ات صادراتی ای��ران، توجه به نکات زیر 

ضروری است. 
- تقسیم بندی کاالها و خدمات صادراتی، با 
توجه به ویژگی ها، جایگاه آنها در بازار هدف، 
مرحله منحنی عمر کاال یا خدمت، مزیت ها و 

امکان تداوم آنها. 
- تقسیم بندی بازارهای هدف و مخاطبان 

بر مبنای اصل »پارتو«، اولویت بندی هدف ها 
و انگیزه ه��ای صادرات��ی از طری��ق ارتباط با 

صادرکنندگان.
- بررس��ی و ارزیاب��ی عوامل و ش��یوه های 
مختلف ارتباط با بازارها یا بازارافزایی، با توجه 
ب��ه نوع محصول، نوع بازار، مخاطبان و رقبا و 

انتظارات، هدف ها و امکانات صادرکنندگان.
- اختصاص بودجه ای مناسب برای تبلیغات 

اصولی.
- ش��ناخت موانع، محدودیت ها، امکانات و 

تسهیات تبلیغات در کشورهای خارجی.
- تبلیغات عمومی برای ایجاد تقاضای اولیه 

برای گروه کاالها و خدمات صادراتی ایران.
- تبلیغ��ات برای ایجاد تقاض��ای ثانویه یا 

تقاضا برای کاالهای خاص.
- تبلیغات گروهی برای صادرات ایران، در 

رشته های مختلف.
- تبلیغ��ات مقایس��ه ای، ب��ه وی��ژه برای 
محصوالت س��نتی و فرش ایران که بازارهای 

خود را از دست داده اند. 
- خصوصی سازی فعالیت های بازارافزایی و 
تبلیغات و واگذاری این گونه فعالیت ها از مرکز 
توسعه صادرات، به س��ازمان های حرفه ای و 

نظارت بر کار آنها. 
- ایج��اد تش��کیل حرف��ه ای در زمین��ه 
فعالیت های بازارافزایی ب��رای صادرات ایران 
تحقیقاتی-تبلیغاتی  ایج��اد تش��کل های  یا 
تخصصی، برای شناسایی بازارها و شناساندن 

کاالها و خدمات صادراتی ایران به دنیا. 
- ایجاد زمینه های همکاری و مشارکت بین 
تشکل های تبلیغاتی-تحقیقاتی ایران با مراکز 
خارج از کش��ور، به منظور توس��عه تبلیغات 

صادرات ایران و فعالیت های بین المللی. 
- درخواس��ت از وزارت فرهنگ و آموزش 
عال��ی ب��رای آم��وزش تحقیق��ات بازاریابی، 
تبلیغات و سایر عوامل بازارافزایی، به صورت 
جام��ع و کارب��ردی، در رده ه��ای مختل��ف 
دانشگاهی در رشته های مدیریت، ارتباطات و 
دیگر رشته های مرتبط علوم انسانی و پرورش 

نیروهای انسانی کارآمد برای آینده. 
- درخواس��ت از وزارت دارای��ی و ام��ور 
اقتصادی ب��رای پذیرش هزینه های تبلیغاتی 
و بازارافزای��ی ص��ادرات و ایجاد معافیت های 
مالیاتی برای سازمان های تحقیقاتی-تبلیغاتی 

فعال در عرصه صادرات. 

صادراتازمسیرتبلیغاتمیگذرد
ارتباط 

 3 قاعده در انجام فعالیت 
روابط عمومی

ی��ا   )Public Relation( عموم��ی  رواب��ط   
ب��ه اختص��ار PR  مفهوم گس��ترده ای اس��ت که 
ش��اید نت��وان آن را در ی��ك جمل��ه تعریف کرد. 
خاصه ترین شکل تعریف روابط عمومی، مدیریت 
جریان اطاعات دوس��ویه میان س��ازمان و افکار 
عمومی اس��ت. به عبارت س��اده تر روابط عمومی 
نوعی اطاع رس��انی در م��ورد محصول یا خدمات 
یك کسب و کار به افکار عمومی با قابلیت سنجش 
و ارزیاب��ی تأثیرگذاری آن اس��ت. آنچه در روابط 
عمومی بس��یار مهم اس��ت و باید مورد توجه قرار 
گیرد این اس��ت که در روابط عمومی، رابطه ایجاد 
ش��ده باید دوس��ویه باش��د و بتوان بازخوردهای 

حاصل را ارزیابی و مورد سنجش قرار داد. 
به گ��زارش هورموند، روابط عمومی بخش��ی از 
یك سازمان است که وظیفه دارد افکار عمومی را 
در مورد صنعت سازمان خود رصد کرده و با بهره 
جس��تن از فرصت های مناس��ب و تعامل دائمی با 
رسانه ها، روی افکار عمومی در مورد محصوالت و 
خدمات سازمان خود تأثیر بگذارد. روابط عمومی 
ابزاری اس��ت برای خلق یك برند جدید. کاری که 
ام��روز روابط عمومی برای خل��ق یك برند جدید 
می توان��د انجام دهد، تبلیغات یا از انجام آن عاجز 
است یا با هزینه ای به مراتب بیشتر می تواند انجام 
ده��د. البته فراموش نکنیم که هر کدام از این دو 
رس��الت خود را بر عهده دارند. روابط عمومی باید 
برن��د جدید را خلق کن��د و تبلیغات پس از آن به 
ثبات و دوام آن برن��د کمك خواهد کرد. با توجه 
به افزایش پیام های تبلیغاتی و معموال یك س��ویه 
ب��ودن این پیام ها در حال حاض��ر، روابط عمومی 
با اس��تفاده از خل��ق پیام های ج��ذاب، متفاوت، 
باورپذیرت��ر برای عموم و پیام های غیر مس��تقیم، 
بسیار کارآمد تر و کم هزینه تر از تبلیغات می تواند 
محص��ول یا خدمتی جدی��د را در افکار مخاطبان 

جا دهد. 
س��ه قاعده ای که باید در انج��ام فعالیت روابط 

عمومی خود در نظر داشته باشیم عبارتند از: 
پیام��ی متفاوت و خاق ایجاد کنیم: عامه مردم 
در حال غرق ش��دن در انبوه پیام ه��ای تبلیغاتی 
و اطاعاتی هس��تند که همه روزه به س��مت آنها 
سرازیر می شوند. پیام ما باید قابلیت این را داشته 
باش��د که از میان این همه از اطاعات سر بیرون 

بیاورد و مورد توجه قرار گیرد. 
اس�تراتژی روابط عمومی ما باید در نهایت 
منجر به افزایش درآمد کس�ب و کار ما شود: 
درغیراین ص��ورت وق��ت و هزین��ه خ��ود را تلف 

کرده ایم. 
ای�ده ابت�کاری ش�ما باید ش�هرت را برای 
س�ازمان ش�ما به همراه بیاورد: این شهرت و 
تعامل مداوم با رس��انه ها برای تقویت و حفظ این 
موقعیت مهم ترین قاع��ده در انجام فعالیت روابط 

عمومی محسوب می شود. 
آنچ��ه باید در انته��ای این مقاله ب��ه آن توجه 
کنید این اس��ت که امروزه یك برنامه استراتژیك 
بازاریاب��ی که اب��زار روابط عمومی در آن نقش��ی 
نداشته باشد یا از کمترین امکانات آن بهره برداری 
کن��د، قطعاً مؤثرترین برنامه بازاریابی نخواهد بود. 
در این برنامه بازاریابی، بودجه بسیار زیادی صرف 
ش��ده و بی ش��ك به اندازه هزینه انجام شده مؤثر 

نخواهد بود. 
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تبلیغات خالق

آگهی باال که برای مجله  TopGear طراحی شده، در مورد خطرهای استفاده از رسانه های اجتماعی در زمان رانندگی هشدار می دهد. در این 
تبلیغ از مفهوم بسیار ساده ای استفاده شده است که نیاز به تفسیر اندکی دارد و این شعار را بیان می کند: »پُل جانسون همین االن در کف 

رودخانه  تِیمز، آنالین شد. رانندگی و رسانه های اجتماعی با هم سازگار نیستند.«

ایستگاه تبلیغات

 تأثیر اینستاگرام در تبلیغات
 و بازاریابی

اینس��تاگرام، یک��ی از پرکاربردتری��ن و قدرتمند ترین 
شبکه های اجتماعی برای معرفی کاالهای صنایع گوناگون 
در سراس��ر دنیا است، البته ش��ایان ذکر است که وسیله 

مناسبی برای برندسازی بر پایه تبلیغات نیست. 
ب��ه گزارش پارك بازاریابی ایران، به طور کلی تبلیغات در 
اینستاگرام یکی از بهترین شیوه های تبلیغاتی در رسانه های 
اجتماعی است و این نوع تبلیغات برای کلیه صنایع بسیار 
مهم و با اهمیت است. سعی کنید کلیه محصوالت تولیدی 
سازمان خود را در اینستاگرام معرفی کنید تا هم محصوالت 
و هم برند ش��ما در این رس��انه اجتماعی تبلیغاتی معرفی 
شود. شبکه اجتماعی اینستاگرام یك زیر مجموعه از شبکه 
اجتماعی فیس بوك به حس��اب می آید و از طریق تبلیغات 
کسب درآمد می کند. حدود سه سال از راه اندازی این شبکه 
اجتماعی می گذرد و برندهای مش��هور جهان نیز به عنوان 
کوتاه ترین و س��اده ترین و البته مؤثرترین شبکه اجتماعی 
ب��رای تبلیغات محص��والت خود از آن اس��تفاده می کنند. 
این ش��رکت ها پس از گذش��ت سه س��ال حضور فعال در 
این رس��انه اجتماعی به صورت میلیون��ی فالوئر دارند و به 
ساده ترین و سریع ترین حالت به معرفی محصوالت جدید 
خود به مشتریان ش��ان می پردازند، البته برندهای کوچك 
نیز از این ش��بکه اجتماعی در خصوص تبلیغات و معرفی 
محصوالت خود نیز استفاده می کنند که بازخورد مناسبی 
را تجربه کرده اند، به طوری که هر یك از کاربران این شبکه 
اجتماعی با یك جس��ت وجوی کوتاه و س��ریع درخصوص 
کاالی موردنیازشان می توانند هم برندهای مشهور و بزرگ 
جهانی و هم برندها و شرکت های تولیدی کوچك را بیابند. 
در ای��ران نیز صنایع گوناگونی از اینس��تاگرام به عنوان یك 
شبکه اجتماعی جهت تبلیغات استفاده می کنند، بنابراین 
با توجه به مطالبی که گفته ش��د حتما برای کس��ب و کار 
خود یك صفحه اختصاصی در اینس��تاگرام درست کنید و 
به معرفی و تبلیغات محصوالت و خدمات خود بپردازید تا 
بتوانی��د برای برند و محص��والت و خدمات خود مخاطبان 

بیشتری را جذب کنید. 
آیا می دانید رس�انه اجتماعی اینس�تاگرام دارای 

300میلیون یوزر فعال است
یک��ی از عوامل��ی ک��ه باعث رون��ق رس��انه اجتماعی 
اینس��تاگرام شد، بی حوصلگی انس��ان ها و بی توجهی آنها 
نسبت به نوش��ته ها بود. افراد توانستند با دیدن عکس ها 
به مواردی که در جست وجوی آنها بودند به خوبی دست 
یابند، بنابراین به این رس��انه روی آوردند، تا جایی که در 
س��ال گذش��ته میادی پرمخاطب ترین و پرطرفدار ترین 
رس��انه اجتماعی ش��ناخته شد. خوب اس��ت بدانید یکی 
از عواملی که در رونق این ش��بکه اجتماعی دخیل بوده، 

فروش این شبکه به فیس بوك بوده است. 
تحلیل نویسنده از استقبال گروه های مختلف مردمی از 
این شبکه اجتماعی این است که کاربران بیشتر عاقه مند 
به دیدن تصاویر هستند و دیگر با شبکه های اجتماعی مثل 
توییتر و فیس بوك که متن های زیادی دارند ارتباط برقرار 
نمی کنند؛  اما مهم ترین موضوعی که در این میان مطرح 

است نحوه استفاده از اینستاگرام برای تبلیغات است. 
نحوه تبلیغات در رسانه اجتماعی اینستاگرام 

۱- فق��ط ب��رای معرفی محص��والت خ��ود از صفحه 
اختصاصی اینستاگرام استفاده کنید و به تبلیغ و معرفی 

برندهای دیگر هرگز نپردازید. 
۲- در صفح��ه اختصاص��ی اینس��تاگرام خ��ود تاریخ 
نمایش��گاه های اختصاصی صنع��ت خود را به اش��تراك 

بگذارید. 
۳- بنری تهیه کنید و در آن آدرس فیس بوك، توییتر و 
لینکدین سازمان خود را در صفحه اختصاصی اینستاگرام 

خود به اشتراك بگذارید. 
۴- از عکس های ج��ذاب برای معرفی محصوالت خود 

استفاده کنید. 
۵- حتما شناسنامه ای کوتاه از محصول معرفی شده در 
پایین عکس مربوط به محصول بنویسید و هرگز گذاشتن 

هشتگ را در این نوشتار فراموش نکنید. 
۶- ش��رکت های مرتبط و مخاطب صنع��ت خود را در 
اینستاگرام خود فالو کرده و عکس های آنها را الیك کنید. 
۷- از لوگوی شرکت خود برای عکس اینستاگرام خود 

استفاده کنید. 
۸- لینك س��ایت خود را در اطاعات پروفایل خود قرار 

دهید. 
حال خوب اس��ت بدانید که چگون��ه می توان به تبلیغ 

محصوالت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام بپردازید. 
همانطور که پیش��تر گفته ش��د، یکی از بهترین مکان ها 
برای تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی اینس��تاگرام است، 
اما چگونگی تبلیغ در این ش��بکه اجتماعی بسیار با اهمیت 
اس��ت؛ به طور کلی تصاویری که در این ش��بکه اجتماعی به 
اش��تراك می گذارید باید جذاب و مورد پسند مخاطبان قرار 
گیرد، بنابراین برای معرفی محصوالت از عکس ها و بنرهایی 
که به ص��ورت اختصاصی ب��ا کیفیت باال ب��رای خود تهیه 
کرده اید استفاده کنید و هرگز برای تهیه این عکس ها و بنرها 
صرفه جویی نکنید زیرا بیشتر از آنچه هزینه کرده اید بازخورد 
خواهید داش��ت و چنانچه از عکس ها و بنرهای نامناس��ب 
اس��تفاده کنید، مطمئنا اثرات مخربی برای ش��ما به همراه 
خواهد داش��ت و از اهمیت برند شما خواهد کاست. بنابراین 
وقتی از عکس ها و بنرهای جذاب استفاده کنید، بازدید کننده 
صفحه ش��ما باال خواهد رفت و شما در میان مخاطبان خود 
جایگاه مناس��بی پیدا خواهیدکرد. ضمنا صفحه اینستاگرام 
خود را در میان صفحات متفرقه و بی ارتباط به صنعت خود 
تبلیغ نکنید. فالوئر بیش��تر و الیك زی��اد تأثیری در معرفی 
برند و محصوالت ش��ما نخواهد داش��ت، بنابراین بازار هدف 

محصوالت خود را بیابید و در آن فعالیت کنید. 

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت گرایش بازاریابی
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بر کسی پوشیده نیست که فروش به 
کسب وکارهای دیگر، مهارت های خاص 
 B2B خودش را می طلب��د. اگر فروش
را همان گون��ه که هس��ت نبینید، هرگز 
نمی توانی��د در آن موفق ش��وید. فروش 
B2B فروشی در میزان باالست که در 
مقایسه با فروش مس��تقیم به مشتری، 

مستلزم رویکردی کاماًل جدید است. 
به گزارش س��ایت chetor زمانی که 
فروش B2B به درس��تی انجام ش��ود، 
می تواند به شدت س��ودآور و فوق العاده 

باشد. 
هشت اس��تراتژی فروش که در ادامه 
بیان می ش��وند، توصیفات��ی کاربردی از 
متخصصان��ی هس��تند که به ط��ور دائم 
فروش ه��ای B2B ب��زرگ و موفق��ی 
دارند. ش��ما می توانید با پیاده سازی این 
رویکردی  مش��تری محور،  توصیه ه��ای 
ایج��اد کنی��د ک��ه در عمل��ی ک��ردن 
فروش های B2B بیشتر به شما کمک 

کند. 
1- مـــستــقـیـم ســراغ 
تصمیم گیرندگان اصلی بروید

بیش��تر کس��ب وکارها، خری��داران و 
مدی��ران خریدش��ان را در خ��ط مقدم 
فرآیند خری��د قرار می دهند، اما درواقع 
آنها کسانی نیستند که صالحیت کافی 
را ب��رای تصمیم گی��ری درب��اره خرید 

داشته باشند.
 ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که بیش��تر 
فروش��ندگان موفق B2B از این افراد 
به س��رعت عب��ور می کنند و مس��تقیما 
سراغ تصمیم گیرندگان اصلی می روند. 

زم��ان خود را برای س��اختن رابطه با 
خریداران ی��ا مدیران خرید تلف نکنید. 
مه��م نیس��ت ک��ه ای��ن رواب��ط چقدر 
متقاعد کننده باش��ند یا احساس راحتی 
به ش��ما بدهن��د؛ آنها بودج��ه یا قدرت 
کافی را برای س��رمایه گذاری واقعی در 

محصول یا خدمات شما ندارند.
 به جای این کار محصول خود را فقط 
به ذی نفعان رده باال بفروش��ید، چرا که 
آنها بودجه و قدرت واقعی را برای گفتن 

بله به شما دارند. 

۲- نتایج و خروجی های واقعی 
کسب وکار را بفروشید

ب��ه محصول  کس��ب وکارها عالقه ای 
یا خدمات ش��ما ندارند، بلک��ه به دنبال 
نتایج و خروجی هایی هس��تند که شما 
می توانید در به دست آوردن شان به آنها 

کمک کنید. 
در گذشته فروشنده ها می توانستند با 
معرفی ویژگی ها و مزایای محصول شان، 
در فروش های B2B  نیز موفق باشند، 
اما ام��روزه این امکان وجود ندارد. حال 
اگ��ر می خواهی��د در رقابت های فروش 
B2B موف��ق باش��ید بای��د روی نتایج 
ملموس و تاثیر آنها بر درآمد کسب وکار 

تمرکز کنید. 
۳- درمورد 

گــزاره 
ارزش تان کامال 

شفاف باشید
است  قرار  اگر 
تجارت��ی چن��د 
میلی��ون دالری 
دهی��د،  انج��ام 
آماده  الزم است 
باش��ید تا گزاره 
را  ارزش ت��ان 
به سرعت و کامال 

شفاف بیان کنید. بسیاری از فروش های 
B2B تنها به این دلیل ناموفق هستند 
ک��ه فروش��نده ها نمی توانن��د چیزی را 
ک��ه باعث متمای��ز شدن ش��ان از دیگر 
رقب��ا می ش��ود، به ط��ور روش��ن بیان 
کنن��د. ای��ن آمادگی برای پی��روزی در 
تجارت ه��ای بزرگ کلیدی اس��ت و به 
شما کمک می کند در مقایسه با گذشته 
فروش هایی با سود بیشتر داشته باشید. 
۴- با تصمیم گیرندگان اصلی رو در 

رو مالقات کنید
پی��ش از این درباره فروش مس��تقیم 
ب��ه تصمیم گیرندگان اصل��ی و عبور از 
خری��داران و مدی��ران خری��د صحبت 
کردیم. اکنون نوبت آن رس��یده اس��ت 
ت��ا توضی��ح دهی��م ک��ه چگون��ه باید 
محصول تان را به این تصمیم گیرندگان 

بفروشید. 
پاسخ ساده است؛ در هر زمان ممکن، 
محص��ول را ش��خصا به آنها بفروش��ید. 
سوار قطار بش��وید، وارد اتوبوس شوید، 
پ��روازی را رزرو کنی��د یا چند س��اعت 
رانندگی کنید. هر کاری که الزم اس��ت 
انج��ام دهی��د ت��ا در هر کس��ب وکاری 
ک��ه قرار اس��ت فروش را انج��ام دهید، 
به ص��ورت  را  اصل��ی   تصمیم گیرن��ده 

رو در رو مالقات کنید. 
هنگام��ی که محص��والت یا خدمات 
گران قیمتی می فروش��ید ک��ه نیازمند 
س��رمایه گذاری باالی��ی هس��تند، باید 
مسافت زیادی را طی کنید تا مشتری 
بالقوه تان را به صورت رو در رو مالقات 
بسیاری  کنید. 
از رقبای ش��ما 
می کنند  تالش 
تا از پشت تلفن 
 B2B معامل��ه
دهند.  انجام  را 
یک سفر سریع 
تفاوت  می تواند 
برن��ده  می��ان 
یا  فروش  شدن 
از دس��ت دادن 
آن را رقم بزند. 
۵- از قیمت اولیه خود پایین نیایید

س��ود ده  و  موف��ق  کس��ب وکارهای 
اهمیت��ی ب��ه قیم��ت ش��ما نمی دهند، 
درواقع آنها تنها به ارزشی که برای شان 
فراهم می کنید و نتایجی که در به دست 
آوردن شان به آنها کمک می کنید، توجه 

دارند.
 اگ��ر هن��گام ف��روش محصول تان به 
کسب وکارها قیمت تان را کاهش دهید، 
تنه��ا مش��تری های بالق��وه ای را جذب 
می کنید که نمی توانند روی راه حل های 

ارزشمند سرمایه گذاری کنند. 
برای بهبود بخش��یدن به فروش های

B2B، از قیم��ت اولیه تان پایین نیایید، 
به این ترتیب مشاهده خواهید کرد که 
فروش های بزرگ تری انجام می دهید و 

مشتری های بهتری پیدا می کنید. 

۶- چالش ها را به دقت بررسی کنید
در  ک��ه  کنی��د  بررس��ی  به دق��ت 
کس��ب وکاری ک��ه می خواهی��د به آن 
چیزی بفروش��ید، چه اتفاقاتی می افتد. 
آنه��ا با چه مش��کالت اساس��ی روبه رو 
هس��تند؟ این چالش ها  به ط��ور ماهانه 
چقدر هزینه برای کسب وکارها به همراه 

دارند؟ هزینه های ساالنه چقدر است؟ 
پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ها می تواند 
استراتژی فروش B2B شما را به گونه ای 
پیش ببرد که از حد تصورتان سودده تر 

باشد، درست به همین سادگی! 
۷- احساسات خود را کنترل کنید

ف��روش به کس��ب وکارهای موفق کار 
دشواری است.

 معامل��ه کردن به ش��کلی مس��تقیم 
ب��ا تصمیم گیرن��دگان قدرتمند در این 
کس��ب وکارها حتی از آن هم دش��وارتر 
اس��ت و به همین دلیل است که یکی از 
 B2B توصیه های کلیدی در فروش های
کنترل احساسات است. مسائل را بیش 
 از حد ش��خصی نکنی��د. آرامش خود را 
حفظ کنید و زمانی که با یک مش��تری 
قدرتمند روبه رو می ش��وید نترسید. اگر 
آنها احس��اس کنند که شما مضطرب یا 

هراسانید، کارتان تمام است. 
۸- در پیشنهاد های B2B خود سه 

گزینه ارائه کنید
ارائه تنها یک گزینه در پیشنهادهایی 
ک��ه ب��ه مش��تری های B2B می دهید، 
اشتباهی مرگبار است. اگر چنین کاری 
انج��ام دهی��د، تصمیم گیرندگان مصمم 
می شوند تا در بازار بگردند و گزینه هایی 
بهت��ر و ب��ا قیمت مناس��ب تر و خدمات 
متفاوت پی��دا کنند. به ج��ای این کار، 
به هر کسب وکار س��ه گزینه با قیمت و 
ارزش متفاوت ارائه بدهید. بگذارید آنها 
خودش��ان انتخاب کنند که کدام گزینه 
برای بودجه  ش��ان مناسب  تر است و بهتر 
می تواند نیازهای ش��ان را ب��رآورده کند. 
چیزی که باعث شگفتی شما خواهد شد 
این اس��ت که عده بس��یار زیادی از آنها 
گران ترین گزینه را انتخاب خواهند کرد. 
hubspot :برگرفته از

B2B بازاریابی استراتژیک در تولیدنگاهی به ۸ استراتژی فروش

بازاریابی مقدمه ای اس��تراتژیک برای فروش هر کاال یا 
خدماتی است. این مس��ئله در فرآیندهای برنامه ریزی و 
اجرای تولیدکنندگان اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که 
بازاریابی و فروش ارتباط مس��تقیمی با پارامترهایی نظیر 
تأمین و پوشش عمده هزینه ها، حقوق پرسنل و سوددهی 
دارد. اگر تولیدکننده این مس��ئله را به خوبی درک نکند، 
نه به صورت ناگهانی که به ش��کل تدریجی دچار مشکل 
می شود؛ مشکالتی از قبیل کاهش تولید، کاهش درآمد، 

تعدیل کارکنان و. . . و در نهایت توقف کامل. 
مس��ئله بازاریاب��ی در تولی��د کااله��ای مواد غذایی و 
فساد پذیر اهمیت بیش��تری دارد، چرا که مدیریت زمان، 
تعیین کننده اثربخشی کلیه امور است. یک تولیدکننده گز 

را در نظر بگیرید. به این فرآیندها نگاهی بیندازیم: 
1- تأمین ماده اصلی و پایه گز

2- خرید افزودنی ها
3- هزینه های جاری

4- حقوق و بیمه پرسنل
5- سود خالص جهت تزریق به سیستم و ادامه کار.

حاال تصور کنید مدیرعامل مجموعه فردی غیرمتخصص 
را برای مدیریت واحد تولیدی خود تعیین کند؛ چه اتفاقی 

می افتد؟ 
یک اتفاق محتمل این خواه��د بود که تیم بازاریابی و 
فروش این تولیدی در پخش محصوالت به موفقیتی دست 
پی��دا نمی کنند؛ این در حالی اس��ت که پخش از مراحل 
اولیه یک بازاریابی برنامه ریزی ش��ده برای دسترس��ی به 

مشتریان نهایی است. 
اتفاق دیگر، خریدهای نقدی بابت مایه اصلی غذایی گز 
و افزودنی های آن از جمله پسته خواهد بود. توجه داشته 
باش��ید در مقابل، این تولیدی یک فروش نس��یه ای را در 

عمل انجام می دهد. 
چه اتفاقی می افتد؟ سرمایه در گردش آرام آرام کاهش 
یافت��ه و در نهای��ت مدیرعامل مجموعه ب��ه این نتیجه 
می رس��د که نه تنها حقوق پرس��نل را نمی تواند پرداخت 
کند که در تأمین هزینه های اولیه نیز ناتوان است. به این 
ترتیب فرآیند تولید آرام آرام کند می ش��ود و در نهایت از 

حرکت می ایستد. 
داستان باال، حکایت بسیاری از تولیدکنندگان در کشور 
ما اس��ت که فارغ از مسائلی نظیر تحریم ها، به عدم توجه 
به مس��ئله بازاریابی و فروش مربوط می شود. در این بین 
تولیدکنندگان تیزهوش با درک این مسئله، از متخصصان 
مربوطه در جایگاه های مختلف س��ازمان خود به صورت 
حرفه ای و تمام وقت کمک می گیرند و پیش از آنکه بسیار 

دیر شود، ابتکار عمل را به دست می گیرند. 

چند نکته مهم برای تولیدکنندگان
1- آموزش کارمندان، بازاریاب ها، مس��ئوالن پخش و 
همکاران خود در فروشگاه ها و مراکز توزیع را بسیار جدی 
بگیرید. از آموزش های منسوخ همایشی و تجاری به شدت 
دوری کنی��د و برای دریافت اطالعات مفید از مدرس��ان 

متخصص و باتجربه بازاریابی و فروش کمک بگیرید. 
2- تحلیل رقبا و اهمیت تحقیقات بازار در یک سیستم 

تولیدی بسیار اهمیت دارد. 
هم اکنون چند رقیب در ش��هر ش��ما وجود دارد؟ چه 
محصوالتی به محصوالت شما غلبه دارند؟ امتیازات شما 
در ارتباط با مشتریان چه مواردی هستند؟ سیستم توزیع 
ش��ما جوابگوی چ��ه میزان از حداقل فروش شماس��ت؟ 
فرآیندهای برنامه ریزی و اجرا در مجموعه را چگونه تعریف 
کرده اید؟ وضعیت سلیقه مشتریان شما در رده های سنی 
مختلف برای خرید محصوالت تان چیس��ت؟ و س��واالت 

متعدد دیگر. 
3- روابط عمومی س��ازمانی خود را بررسی کنید. دقت 
داشته باشید روابط عمومی، یکی از ارکان مهم پشتیبانی 

و اجرایی بازاریابی و فروش شماست. 
4- وضعی��ت برند خود را با کمک متخصص توس��عه 
بازار، به صورت مداوم بررس��ی کنید. این جایگاه در نحوه 
برنامه ریزی بازاریابی و میزان فروش قطعی ش��ما اهمیت 
بسزایی دارد. توجه داشته باشید که قرار نیست شما الزاما 
یک برند مانند سامس��ونگ یا اپل باش��ید! برند برای هر 

محصول با توجه به وضعیت ویژه خود تعریف می شود. 
5- تحلیل اجزای سیستم کسب وکار را جدی بگیرید. 
س��ازمان های غیرکارآمد، آس��یب های س��نگین و بعضا 
جبران ناپذی��ری را به مناب��ع وارد می کنند. از جمله آنها، 
مناب��ع انس��انی غیرمتخصص و به خص��وص غیرمتعهد 
اس��ت. سازمان غیرکارآمد، اثربخشی ندارد و فعالیت فاقد 
اثربخش��ی، در برنامه ریزی ه��ای بازاریابی و فروش ش��ما 

به شدت تأثیرگذار و مخرب است. 

نتیجه
بازاریابی استراتژیک در یک فعالیت تولیدی، برنامه ای 
جامع برای پوش��ش کلیه نیازمندی هاس��ت؛ از جذب و 
آم��وزش یک ویزیتور یا بازاریاب تلفنی گرفته تا صادرات. 
بس��یاری از تولیدکنندگان کشور ما در این بخش ضعف 
دارند و به شدت آسیب دیده اند. در این بین شخصیت های 
حقیقی و حقوقی فراوانی نیز وجود دارند که بدون داشتن 
تخص��ص واقعی بازاریاب��ی و فروش، از ای��ن آب گل آلود 
ماه��ی گرفته و تحت عناوینی نظیر م��درس بازاریابی و 
فروش، مش��اور، همایش و. . . اقدام به خالی کردن جیب 
تولیدکنندگان می کنند. به یاد داش��ته باشید راهکارهای 
عملی افزایش فروش از فرآیندهای صحیح بازاریابی نشأت 
می گیرد. همین امروز متخصص مورد نظر را به کار بگیرید. 
madiseh@elenoon.ir :ارتباط با نویسنده

بازاریابی رویدادی چیست؟ 
 در می��ان هزاران روش بازاریاب��ی آنالین و آفالینی که 
امروزه پدید آمده اند، برخی روش ها از بازگش��ت س��رمایه 
بس��یار باالیی برخوردار هستند. امروزه بسیاری از افراد به 
روش ها و تاکتیک های بازاریاب��ی اینترنتی روی آورده اند، 
چون برای بسیاری از کسب  وکارها نتیجه بخش بوده است. 
با این حال، یک اس��تراتژی صحی��ح بازاریابی ترکیبی از 

استراتژی آنالین و آفالین را استفاده می کند. 
به گ��زارش ibazaryabi بازاریابی روی��دادی یکی از 
بهترین انواع بازاریابی آفالین اس��ت که برندها از آن برای 
تبلیغ محصول یا خدمات ش��رکت خ��ود بهره می گیرند. 
رویداد در واقع به جمع ش��دن تع��دادی از افراد کنار هم 
و صحبت حول یک موضوع خاص گفته می ش��ود. برندها 
می توانند میزبان رویداد، شرکت کننده یا حامی رویدادها 

باشند.
 چرا شرکت ها از بازاریابی رویدادی استفاده می کنند؟ 

همانطور که گفتیم یک اس��تراتژی صحی��ح بازاریابی 
ترکیبی از اس��تراتژی های بازاریابی آفالین و آنالین است. 
کسب وکارها سعی می کنند از هر راهی شده، رشد و توسعه 
پیدا کنند. بازاریابی رویدادی نقش بسیار مؤثری در رشد 
کسب وکارها دارد، بنابراین شرکت ها عالقه مندند که از آن 
بهره مند شوند. در ادامه برخی از مزایای بازاریابی رویدادی 

را می خوانید. 
برندینگ و افزایش آگاهی از برند

یکی از بزرگ ترین دالیل ش��رکت ها برای میزبانی یک 
رویداد ایجاد و ساخت هویت تجاری شان است. 

شما با بازاریابی رویدادی قادر خواهید بود خود را از سایر 
رقبا متمایز و شناخته شده تر کنید. 

74درصد از ش��رکت کنندگان رویداده��ا معتقدند که 
شرکت  آنها، برند و خدمات پس از رویداد آنها توسعه یافته 
اس��ت. بیایید نگاهی به چند رویداد مهم در سراسر جهان 

بیندازیم و ببینیم چرا برندها در آنها شرکت می کنند؟ 
-هفته مد: یک برند سبک زندگی که می خواهد لوکس 

به نظر برسد.
- س��وپرباول: برندهایی که می خواهند نام شان در کنار 
بزرگ ترین برندهای جهان دیده شود و به سیل مخاطبان 

آنها دست پیدا کنند. 
- رویدادهای خیریه: برندهایی که می خواهند مسئولیت 
اجتماعی قبول کنند و دوس��ت دارند از خیریه ها حمایت 

کنند. 
- رویدادهای کارآفرینی: برندهایی که می خواهند نشان 

دهند برای رشد جامعه تالش می کنند. 
هنگامی ک��ه می خواهید رویدادی را میزبانی کنید، باید 
به این موضوع فکر کنید که مشتری شما کیست و حدس 

می زنید در چه رویدادهایی حضور پیدا کند؟ 
یک��ی دیگر از راه ها، ارتباط با خبرنگارانی اس��ت که در 
رویداده��ا حضور دارند. آنها می توانند س��روصدای زیادی 

ایجاد کنند و توجهات را به سمت شما جلب کنند. 
افزایش تعامل با مشتری با بازاریابی رویداد

هم اکنون بسیاری از برندها از طریق وبالگ ها و شبکه های 
اجتماعی با مشتریان خود در ارتباط هستند. همانطور که 
می دانید هیچ روش ارتباطی نمی تواند جایگزین ارتباطات 
رو در رو ش��ود. بازاریابی رویدادی این امکان را برای شما 
و مشتریان تان فراهم می کند تا از نزدیک با هم در ارتباط 
باشید و مسلما تأثیر بسیار مثبتی در ذهن مشتری خواهد 
گذاشت. براساس تحقیقات، افزایش تعامل با مشتری منجر 
به افزایش پنج برابری وفاداری مشتری و حفظ و نگهداری 

آنان می شود.
تولید سرنخ های بازاریابی

امروزه هیچ کدام از روش های بازاریابی به انداز ه بازاریابی 
دهان به دهان مؤثر و تأثیرگذار نیس��ت. بازاریابی رویدادی 
باعث سروصدای زیادی می شود و هر کسی که بخواهد در 
رویداد شرکت کند، مسلما به دنبال همراه است. 79درصد 
از بازاریابان آمریکایی مش��تریان بالق��وه خود را از رویدادها 
جذب می کنند. شما باید اطالعات کسانی که در رویداد شما 
ش��رکت کرده اند را ثبت کنید. اطالعاتی را که جمع آوری 
می کنید باید سطح ارتباط مشتری با برند شما نشان دهد. 
بدین ترتیب شما می توانید مشتریان بالقوه را از بین تعداد 
زیادی از افراد ش��رکت کننده شناس��ایی و با پیگیری های 

بعدی، آنها را به مشتریان دائمی خود تبدیل کنید. 
آموزش از طریق بازاریابی رویداد

65 درص��د از برندها معتقدن��د رویدادها به آنها کمک 
می کنند نس��بت به محص��والت و برنده��ا درک بهتری 
داشته باشند. آنها معتقدند رویدادها )آفالین و آنالین مثل 
وبینارها( روش مناسب تری نسبت به تبلیغات تلویزیونی 
و س��ایر انواع تبلیغات هستند. آموزش در رویداد به طرق 
مختلف��ی می تواند صورت بگی��رد؛ اگر نحوه اس��تفاده از 
محصول ش��ما پیچیده است، می توانید وبینارهایی برگزار 
کنید و نحوه اس��تفاده از آن را آموزش دهید یا می توانید 
غرفه ای در یک نمایشگاه مشهور اجاره کنید و به آموزش 
کس��ب وکار خود بپردازید. همه چیز به ایده های ش��ما و 

مشتریان تان بستگی دارد. 
افزایش مشتری از طریق بازاریابی رویداد

رویدادها بس��یار اعتمادساز هستند. در واقع، رویدادها 
نقش اساس��ی در اعتمادس��ازی ایفا می کنن��د. مردم به 
برندهایی که از نزدیک با آنها آشنا هستند بیشتر اعتماد 
می کنن��د. این نکته را هم فرام��وش نکنید که رویدادها 
می توانن��د آنالین هم ش��کل بگیرند، مث��ل وبینارهایی 
که این روزها تعداد آنها بس��یار زیاد ش��ده اس��ت. حتی 
وبینارهای آنالین هم ک��ه اغلب با هدف آموزش صورت 
می گیرند، منجر به افزایش اعتماد می شوند. اعتماد باعث 
می شود تعداد مشتریان شما روز به روز افزایش پیدا کند 
زیرا مشتریان وفادار بهترین مبلغان برند شما خواهند بود. 
instapage :منبع

کارگاه بازاریابیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

در مسابقات جایزه کسب وکار ثبت نام کنید - اگر شما برنده شوید، یک نشان در وب سایت خود کسب می کنید و فروش بیشتری در 
 آینده خواهید داشت. حتی اگر برنده نشوید، با انتشار مشارکت خود هنوز هم می توانید تبلیغات زیادی برای خود راه بیندازید.

ارائه تنها یک گزینه در 
پیشنهادهایی که به مشتری های 
B2B می دهید، اشتباهی مرگبار 

است. اگر چنین کاری انجام دهید، 
تصمیم گیرندگان مصمم می شوند 
تا در بازار بگردند و گزینه هایی 

بهتر و با قیمت مناسب تر و 
خدمات متفاوت پیدا کنند

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی و فروش



از منظر عموم خارج شوید
فرصت امروز: میل به دیده ش��دن امری است 
ک��ه در همه اف��راد وج��ود دارد. درواقع این میل 
چندان هم بد نیس��ت اما نباید رنگ افراطی گری 

به خود بگیرد. 
پست مدیریت به علت حساسیت هایی که دارد، 
ش��غلی مهم محسوب می شود و الزم است در آن 

فرد نهایت تمرکز را داشته باشد.
 با این حال اگر دیده شدن به مشغله وی تبدیل 
ش��ود، تمرکز الزم در وی از بی��ن خواهد رفت و 
به اصطالح به حاش��یه رانده خواهد ش��د. با این 
حال دیده ش��دن فرصتی را ب��رای افراد به وجود 
می آورد تا بتوانند خودش��ان را بهتر به س��ایرین 

معرفی کنند. 
به همین خاطر نباید خود را در محل کار حبس 

کرد و از انظار عمومی دور ماند. 
با این حال در این رابطه شما نیاز به یک تعادل 
یا برنامه مشخص دارید تا درگیر حواشی نشوید.

 ب��دون ش��ک اگر خودت��ان برای خ��ود برنامه 
نریزی��د، دیگران ای��ن کار را انج��ام خواهند داد 
و ای��ن امر بدون ش��ک ضربه ای جدی به ش��ما و 
ش��رکت تان خواهد زد. یکی از دالیل عمده ای که 
مدیران متمایل به دیده ش��دن دارند این اس��ت 
که در فضای رقابتی خود را به نس��بت س��ایرین 
در م��کان باالتری قرار بدهند، ک��ه در این رابطه 
نبای��د فراموش ک��رد که این ام��ر در صورتی که 
برنامه ریزی و هدف مش��خصی پش��تش نباش��د، 
ممکن اس��ت زندگی ش��خصی و کاری ش��ما را 

به شدت تحت تأثیر قرار دهد. 

ایده
مارش��ال گلداس��میت، یکی از مربیان برجسته 
اجرایی است. وی همواره بیان می کند که مدیران 
نیاز به دیده شدن دارند تا بتوانند استحقاق خود 
را برای مقام شان نش��ان دهند. این امر نه تنها بد 
نیست بلکه از الزامات مدیریت محسوب می شود. 
تمامی افراد در درون شرکت باید بدانند که از چه 
کسی و با چه میزان توانایی هایی رو به رو هستند. 
در غیر ای��ن صورت مدیریت ش��ما ب��ه جایگاهی 

تشریفاتی تبدیل خواهد شد.
 در خارج از شرکت نیز افراد باید بدانند که چه 
کس��ی مدیر شرکتی اس��ت که از آن قصد خرید 
دارند. این امر در اعتماد س��ازی مشتری و کسب 
اطمینان بیش��تر، بس��یار مفید خواهد بود. با این 
حال همواره دیده ش��دن خوب نیس��ت و ممکن 
اس��ت برای ش��ما مشکالت بس��یاری را به وجود 
بی��اورد خصوصاً زمانی که بخواهید خود را فراتر از 

آنچه هستید نشان دهید.
 ای��ن امر خصوصاً در فضای کس��ب و کار جدید 
بس��یار اتفاق می افتد و باور اکث��ر مدیران در این 
رابطه این اس��ت که برای کس��ب موفقیت بیشتر 
نی��از ب��ه انجام چنی��ن کاری دارند. ب��ا این حال 
موردی که فراموش می ش��ود این است که وقتی 
ش��ما خود را فردی بهتر از آنچه هس��تید نش��ان 
می دهی��د، میزان توقعات نیز ب��ه همان میزان یا 
حتی بیش��تر، افزایش خواهد یاف��ت. اگر نتوانید 
براس��اس توقعات جلو بروید، به ش��دت زیر سوال 
خواهید رفت و دیگر کس��ب اعتماد مجدد تقریباً 
غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر الزم اس��ت 

هموراه خودتان را نشان دهید. 
بدون ش��ک این صداقت ش��ما از نظر سایرین 
دور نخواهد ماند و این امر ش��ما را از آسیب های 
احتمال��ی در ام��ان نگ��ه خواهد داش��ت. با این 
حال اگر س��طح توانایی های فعل��ی خود را کافی 
نمی دانی��د، بهتر اس��ت به فکر ارتقا و پیش��رفت 
هم��ه جانب��ه خود باش��ید و فرام��وش نکنید که 
مدیران متولد نمی ش��ود بلکه ساخته می شوند و 
مهم نیس��ت در حال حاضر در کجا قرار دارید اما 
ضروری است که بدانید در آینده به چه جایگاهی 

می خواهید دست پیدا کنید. 
نکته دیگری که باید نسبت به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که اگر خود را در باالترین حد 
از توانایی نشان دهید، عالوه بر مشکالتی که ذکر 
ش��د، فرصت پیشرفت را از خود خواهید گرفت و 
در بهترین حالت رون��دی ثابت را تجربه خواهید 
کرد که این بدون ش��ک برای شما و شرکت مضر 
خواه��د ب��ود. به همی��ن خاطر اگ��ر توانایی های 
خ��ود را ناکافی می دانید بهتر اس��ت خ��ود را از 
موقعیت هایی که ممکن است شما را مجبور سازد 
ت��ا خود دیگری را به س��ایرین معرفی کنید، دور 
س��ازید و تمرکز خود را روی کار و پیشرفت خود 

قرار دهید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- قبل از آنکه وارد رقابت با شخصی شوید، بهتر 
اس��ت از میزان توانایی های خود اطمینان حاصل 
کنید تا بدانید در صورتی که با وی رو به رو شوید، 
حرف��ی برای گفتن دارید یا بازنده از پیش تعیین 

شده خواهید بود. 
- اگ��ر در زمینه ای توانای��ی و اطالعات کافی را 
ندارید، بهتر اس��ت در آن رابطه اظهارنظر نکنید. 
اگرچه مح��دوده توانایی باال از ویژگی های مثبت 
برای هر مدیری است اما اگر تنها در ظاهر خود را 
ایده آل نشان دهید، خیلی زود افراد به این دروغ 

شما پی خواهند برد. 
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در بخ��ش اول مقال��ه حاضر که 
دیروز منتشر ش��د، 7عادت جالب 
کارآفرینان جهانی مورد بررسی قرار 
گرف��ت. در ادام��ه 10 عادت بعدی 

ارائه می شود. 
8- آنها از توانایی های منحصر 

به فرد خود استفاده می کنند
به عقیده مارک کوبان )میلیاردر 
آمریکایی( برای کسب درآمد حتما 
نیازی نیس��ت که انس��ان سرمایه 
کالن اولیه در اختیار داش��ته باشد. 
درواقع کافی است فرد استعدادهای 
خود را شناسایی کرده و به پرورش 
و تقویت آنها بپ��ردازد. با این اقدام 
ف��رد می توان��د با تکیه ب��ر همین 
استعداد خود در عرصه کسب وکار 
موف��ق ظاهر ش��ود. همچنین وی 
عقی��ده دارد ک��ه خالق ب��ودن و 
برخ��ورداری از توانایی شناس��ایی 
فرصت ه��ا س��ریع تر از س��ایرین، 
دقیقا همان چیزی اس��ت که افراد 
را تبدی��ل به کارآفرین می س��ازد. 
این امر از ویژگی های ارزش��مند و 
از مش��خصه های کارآفرینان بزرگ 
است. یکی از راهکارهای شناسایی 
اس��تعدادهای خود این اس��ت که 
بدانید به س��مت چ��ه موضوعات و 
مس��ائلی کش��ش دارید و از انجام 
آن احس��اس خوبی به شما دست 
می دهد. ب��دون تردید هنگامی که 
از کاری که انجام می دهید احساس 
رضایت داشته باشید، با سختی های 
آن کار بهت��ر کن��ار خواهید آمد و 
هم��واره رو ب��ه جل��و گام خواهید 

برداشت. 
9- آنها خود را در منظر عموم 

قرار می دهند
یک��ی از اش��تباهات کارآفرینان 
جوان این اس��ت که اقدامات خود 
را از سایرین پنهان می سازند با این 
تصور که این امر باعث خواهد ش��د 
تا در آرامش بیشتر و تمرکز بهتر به 
کار خ��ود ادامه دهند. در این رابطه 
برخ��ی نیز بر این باور هس��تند که 
مخفی س��اختن خود باعث خواهد 
ش��د از کپی برداری از اقدامات آنها 
جلوگیری ش��ود. با ای��ن حال این 
امر یک واقعیت است که افراد تنها 
هنگامی محصول شما را خریداری 
می کنن��د که به حداق��ل اعتمادی 
نسبت به برند شما دست پیدا کرده 
باشند. به همین خاطر الزم است با 
دیده ش��دن، به میزان شهرت خود 
بیفزایید. ب��ا این حال در این رابطه 
الزام��ی وجود ندارد ک��ه از تمامی 
اقدامات خود به عنوان ابزار تبلیغاتی 
اس��تفاده کنید. بدون شک برخی 
تصمیمات و متقابال اقدامات ش��ما 
جزو اسرار ش��رکت محسوب شده 
و افش��ای آن تنها به ضرر ش��رکت 
خواهد بود. با این حال الزم اس��ت 
به ه��ر طریقی که خودت��ان بهتر 
می دانید همواره در چشم مخاطب 
باش��ید. به عقیده لورنس برادفورد 
بزرگ ترین  آمریکای��ی(  )کارآفرین 

ضع��ف ی��ک کارآفرین این اس��ت 
که خ��ود را از منظر عموم دور نگه 
دارد. ای��ن خصوص��اً در درازمدت 
موجب فراموش شدن شما خواهد 
شد و الزم است اقدامات خود را به 
نحوی صحی��ح در معرض نمایش 

قرار دهید. 
10- آنها تنها کارهایی را انجام 
می دهند که بیشترین احساس 

تعلق را نسبت به آنها دارید
جه��ان امروز به ق��دری متنوع و 
گوناگون اس��ت که اگ��ر بخواهید 
هم��ه چی��ز را حتی فق��ط یکبار 
امتحان کنید، بدون ش��ک حتی تا 
پایان عمر خود موفق نخواهید شد 
ک��ه به نقطه پایان آن دس��ت پیدا 
کنید. به همین خاطر الزم اس��ت 
در ای��ن دریای متنوع م��واردی را 
گلچین کنید و س��ایرین را به طور 
کامل کن��ار بگذارید. برای مثال در 
صورتی که شما عالقه مند به حوزه 
تکنولوژی هستید، برای موفقیت در 
این امر الزم اس��ت زم��ان زیادی را 
صرف کنید. دستیابی به این هدف 
در صورتی که خود را درگیر لیست 
بلندباالی��ی از عالی��ق خ��ود کرده 
باش��ید، بدون تردید عملی نخواهد 
ب��ود. در همین راس��تا توصیه اکثر 
کارشناسان این است که افراد باید 
روی مواردی که بیشترین عالقه را 
نسبت به آنها دارند، سرمایه گذاری 
کنند. بدون ش��ک با قدم نهادن در 
عرصه ای که نس��بت به آن گرایش 
دارید از ش��انس به مراتب باالتری 
ب��رای موفقیت برخ��وردار خواهید 
ش��د. مثال ب��ارز این امر ش��رکت 
روزنامه نگاری آمریکایی اس��ت که 
به وسیله آریانا هافینگتن تأسیس 
ش��د. اگرچه این شرکت در ابتدای 
کار خ��ود مورد انتقاد جمع کثیری 
از نوس��یندگان و خبرن��گاران قرار 
گرفت با این حال به علت اعتقادی 
که موس��س آن به کار خود داشت 
باعث شده است امروزه این شرکت 
به شهرتی جهانی دست پیدا کند. 

11- آنها به طور همزمان تنها روی 
یک استراتژی متمرکز هستند

اگرچه همواره توانایی انجام چند 
کار یک مزیت محسوب می شود با 
این حال در زمینه استراتژی این امر 
کامال متفاوت است. در اقع زمانی که 

ش��ما بتوانی��د چن��د کار را به طور 
همزمان انجام دهید به شرطی که 
از کیفیت کار ش��ما کاسته نشود، 
می توانی��د در رقاب��ت با س��ایرین 
پیشگام باشید. با این حال استراتژی 
ش��ما برای به نتیجه رس��یدن نیاز 
به زم��ان دارد و انجام چندگانه آن 
باع��ث تداخل در یکدیگر ش��ده و 
ای��ن امر نتیجه مطلوب��ی را در پی 
نخواهد داش��ت. ب��ه همین خاطر 
اس��ت که کارآفرینان حرفه ای تنها 
یک اس��تراتژی را پیاده سازی کرده 
و ب��رای اجرای اس��تراتژی دیگر تا 
پایان یافتن نتایج آن صبر می کنند. 
نویس��نده روزنامه نیویورک تایمز، 
آقای جان آفوف بر این باور اس��ت 
که الزم اس��ت کار درست را انجام 
دهید و نه صرفا کارهای زیاد و این 
امر موردی اس��ت که افراد حرفه ای 

همواره رعایت می کنند. 
12- آنها قبل از اقدام دس�ت 

به یادگیری می زنند
افراد تنها زمانی می توانند به طور 
موف��ق عمل کنند ک��ه در رابطه با 
موضوعی ک��ه قص��د کار روی آن 
را دارند، پش��توانه علمی خوبی در 
اختیار داشته باش��ند. بدون دانش 
بدون شک اقدامات با خامی مواجه 
خواه��د ش��د و تحت این ش��رایط 
درص��د خطا و اش��تباه ب��ه مراتب 
افزایش پیدا خواهد کرد. در همین 
راستا الزم اس��ت قبل از شروع هر 
کاری و به مرحله عملی رس��اندن 
هر اقدام��ی، ابت��دا مطالعات خود 
را در رابط��ه ب��ا آن افزایش دهید. 
اگرچه برخی این کار را به مشاوران 
خ��ود واگذار می کنند با این حال با 
توجه به این امر که تصمیم گیرنده 
نهایی شما هستید، در صورتی که 
از موضوع��ات مرتبط آگاهی کافی 
نداشته باشید، در امر تصمیم گیری 
با مشکل جدی مواجه خواهید شد 
که این خ��ود می توان��د باعث زیر 
س��وال رفتن صالحیت شما از نظر 
س��ایرین ش��ود. به عقیده کارولین 
بیتون )نویس��نده مطرح در زمینه 
روان شناس��ی محیط کار( اش��تباه 
کارآفرینان این اس��ت ک��ه قبل از 
گذراندن مرحله یادگیری وارد عمل 
می ش��وند. برای مثال ممکن است 
قصد تأس��یس یک شرکت مشاوره 

کسب وکار را داش��ته باشید، با این 
حال در صورتی که زمانی را جهت 
مطالعه و دانش اندوزی در این رابطه 
صرف نکرده باشید، حتی اگر در امر 
مشاوره خبره باشید، با توجه به این 
امر که با جو حاکم بر کس��ب وکار 
مکان فعالیت خود آش��نا نیستید، 
خیلی زود با مشکالت جدی مواجه 

خواهید شد. 
13- آنها وقت و ان�رژی خود را 
صرف اقدامات کم اهمیت نمی کنند

یک شرکت مجموعه ای از افرادی 
است که هر یک وظایف مشخصی 
دارن��د. ب��ا ای��ن حال در بس��یاری 
از موارد مش��اهده ش��ده است که 
مدی��ران، عالقه مند ب��ه دخالت در 
کار تیم خود هس��تند. اگرچه شما 
به عنوان باالترین فرد ش��رکت باید 
نس��بت به همه امور آگاهی داشته 
باشید با این حال این امر بدین معنا 
نیس��ت که خود را مستقیما درگیر 
همه کارها کنید. درواقع تنها کافی 
است شما ناظر بر عملکرد سایرین 
باشید. بدون تردید در جایگاه یک 
مدی��ر و کارآفری��ن ش��ما کارهای 
زی��ادی را برای انجام دادن خواهید 
داش��ت و همین امر به اندازه کافی 
وقت شما را خواهد گرفت. به همین 
خاطر ضروری اس��ت وقت خود را 
برای موارد کم اهمیت هدر ندهید. 
14- آنه�ا بی�ن کار و زندگی 

خود تعادل ایجاد می کنند
دس��تیابی به موفقیت در زمینه 
کاری بدون تردی��د از اهداف مهم 
هر کارآفرینی اس��ت. ب��ا این حال 
ای��ن امر در صورت��ی که در زندگی 
ش��خصی خود نیز نتوانی��د موفق 
عم��ل کنید، ب��دون ش��ک ناقص 
خواه��د بود. درواق��ع کار و زندگی 
دو بخش کاماًل مهم هر فرد اس��ت 
و ب��ه همی��ن خاطر الزم اس��ت به 
نحوی مدیریت روی آن انجام گیرد 
که به هیچ کدام لطمه ای وارد نشود. 
اگرچه ممکن اس��ت ش��ما نتوانید 
در بهتری��ن حالت ممک��ن تعادلی 
منطقی بین ساعت های حضور خود 
در مح��ل کار و خانه ایجاد کنید، با 
این ح��ال می توانید کیفیت حضور 
خود در جمع خانواده را به راه های 
مختلف افزایش دهید، به نحوی که 
حضور حتی یک س��اعته ش��ما در 

کان��ون خانواده کام��ال تأثیر گذار و 
مفید باش��د. جانز کسلر )بنیانگذار 
و مدیرعامل شرکت Bizzy معتقد 
است که سالمت روانی افراد در گرو 
داشتن آرامش در زندگی شخصی 
اس��ت. به همین خاطر الزم اس��ت 
ب��ه آن توجه ویژه ای ش��ود و هیچ 
بهانه ای نباید فرد را نس��بت به آن 

غافل سازد. 
15- آنها اف�رادی انتقادپذیر 

هستند
اگرچه ذاتا هیچ کس نس��بت به 
انتقاد از خود واکنش خوبی نش��ان 
نمی دهد، با این ح��ال کارآفرینان 
جهانی ب��ه این باور رس��یده اند که 
تعری��ف تنها مش��وق آنه��ا خواهد 
بود، ب��ا این حال از انتقاد می توانند 
چیزهایی یاد بگیرند. این امر نه تنها 
به ش��خصیت ش��ما وجهه خوبی 
می دهد، بلکه باعث خواهد ش��د به 
ای��رادات خود پی ببرید. با این حال 
الزم است برای خود مرز مشخصی 
بین انتقاد درست و نادرست تعیین 
کنید تا هر گفته ای برای شما مهم 

تلقی نشود. 
16- آنه�ا ب�ه دنب�ال اهداف 

بلندمدت هستند
یکی از ویژگی های افراد پخته و 
موفق این است که برنامه ریزی های 
بلندمدت دارند. درواقع آنها نه تنها 
برای حال بلکه برای آینده خود نیز 
برنامه دقیقی دارند و همواره اهداف 
بلندمدت را ب��ه کوتاه مدت ترجیح 
می دهند. ایجاد یک چشم انداز برای 
چندس��ال آینده یک��ی از اقدامات 
کارب��ردی در این رابطه اس��ت که 
اقدامات ش��ما را به بهترین صورت 
ممکن شکل می دهد و باعث خواهد 
ش��د همواره در مس��یری که برای 
خود تعیین کرده ای��د گام بردارید. 
بدون ش��ک موفقیت امری زمانبر 
اس��ت و اگ��ر خواهان آن هس��تید 
الزم است برای آن برنامه بلندمدت 
داشته باشید و فراتر از حال حاضر 

را مدنظر خود قرار دهید. 
اقدامات  آنه�ا هم�واره   -17
خود و رقبای اصلی خود را مورد 
تحلیل و بازنگری قرار می دهند

هیچ ف��ردی را نمی ت��وان پیدا 
ک��رد ک��ه در ط��ول زندگی خود 
دچار اش��تباه نشده باشد. این امر 
یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت 
و ب��ه همی��ن خاطر الزم اس��ت 
همواره تصمیمات خ��ود را مورد 
بازبین��ی قرار دهید. ب��ا این اقدام 
شما خواهید توانست نقاط ضعف 
و قوت خود را شناس��ایی کرده و 
در تصمیم های آین��ده به مراتب 
بهتر عمل کنید. ب��ا این حال در 
راس��تای رقابتی جانانه الزم است 
هموراه نس��بت به کارهای رقابی 
اصلی خود نیز آگاه باشید و آنها را 
مورد بررسی قرار دهید. با این کار 
خواهید توانس��ت اقدامات بعدی 

آنها را نیز پیش بینی کنید. 
 www. thebalance. :منبع
com
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کارتابل دریچه

آیا کسب و کارتان در نسل بعدی 
زنده باقی می ماند؟ 

ایجاد یک کس��ب و کار خانوادگی، تحقق رویای 
بس��یاری از کارآفرین��ان اس��ت ک��ه می خواهند 
کسب و کارش��ان را در دس��تان نس��ل آینده رشد 

دهند.
 اما آمار نشان می دهد که این جانشینی به دلیل 
وج��ود چالش هایی می تواند نادیده گرفته ش��ود. 
فقط حدود 30 درصد از کسب و کارهای خانوادگی 
به نس��ل بعدی انتقال می یابد. ب��ه گزارش مدیر 
اینفو، وندی س��ج هیوارد، مشاور خانواده ونکوور 
می گوید: اگرچه بسیاری از خانواده ها ممکن است 
بخواهند کسب و کار ش��ان را به  نس��ل بعد منتقل 
کنن��د، اما اغلب فرآیند جانش��ینی به اندازه کافی 

مؤثر نخواهد بود. 

بیش از حد کنترل نکنید 
بنیانگذاران به طور ذاتی تمایل به کنترل دارند. 
این بدان معناس��ت ک��ه به فرزندان ش��ان اجازه 
اظهار نظر یا س��رمایه گذاری کافی در کسب و کار 
را نمی دهن��د. اندیش��مندان بس��یاری معتقدند 
»کارآفری��ن معموالً ش��خصیت کنترل گرا دارد.« 
تمایل کارآفرینان به اس��تقالل و اعمال مستبدانه 
زیاد اس��ت و می خواهند دقیقا همان کاری انجام 

شود که انتظارش را دارند.
 این ویژگی ها ش��اید به ص��ورت یکجانبه باعث 
موفقیت کارآفرین ش��ود اما در جریان ارتباط فرد 
با نس��ل بعد در شرکت خانوادگی موجب اختالل 

خواهد شد. 

انتظارات خود را برای نسل بعد روشن کنید 
کارآفرین��ان بای��د انتظارات ش��ان را در رابط��ه 
با چگونگی حض��ور افراد در ش��رکت خانوادگی، 
مش��خص کنند. ب��رای مثال اغلب افراد تش��ویق 
می ش��وند که در خارج از ش��رکت ب��رای تجربه 
کاری و کسب آموزش شرکت کنند تا بتوانند این 

تجربیات را به کسب و کار خانوادگی بازگردانند. 

مجموعه مهارت های نسل بعدی را ایجاد 
کنید 

در  ک��ه  اش��تباهاتی  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
کس��ب و کارهای خانوادگ��ی دیده می ش��ود این 
اس��ت که بنیانگذاران مشغول کار کردن و توسعه 
کسب و کار خود بوده اند، در نتیجه زمانی را صرف 
پرورش مجموعه مهارت ها و تعامل با نسل بعدی 
نکرده اند. اندیش��مندان معتقدن��د »کارکردن در 
کسب و کار به این معنی است که شما نسل بعدی 
را توس��عه می دهید، آنها را ج��ذب می کنید و به 
آنها کم��ک می کنید تا مهارت ه��ا و توانایی هایی 
را که می خواهید به دس��ت بیاورن��د.« نظارت بر 
حف��ظ و نگه��داری از اعضای خان��واده به معنای 
برگزاری جلس��ات خانوادگی برای مشارکت دادن 
س��ایر اعضای خانواده در گفت وگوها است تا آنها 
بتوانند در درک نکات و مزایای کس��ب و کار توانا 
شوند. توجه داشته باشید این عامل بسیار کلیدی 

و مهم است. 
در نظر بگیرید که نسل بعدی بخواهد بخشی از 
کسب و کار باشد؛ گاهی اوقات بنیانگذاران، رویای 
ملحق ش��دن فرزندان شان به کسب وکار را دارند 
اما معم��والً فرزندان به راحتی جذب کس��ب و کار 
خانوادگ��ی نمی ش��وند. این حالت اغل��ب زمانی 
اتفاق می افتد که بنیانگذار، خانواده را از تعامالت 
روزمره کسب و کار جدا می کند یا به شدت مشغول 
ایجاد و توس��عه کسب وکار است و وقتی را صرف 
خانواده اش نمی کند. در نتیجه فرزندان آموزش��ی 
در رابطه با کسب و کار نمی بینند و عالقه ای نیز به 

آن نشان نمی دهند. 
مش��ارکت فرزندان در کس��ب و کار در س��نین 
نوجوان��ی به ش��یوه ای مثبت، بهتری��ن راه برای 
اطمینان از این اس��ت که  آنها برای پیوس��تن به 

کسب و کار در آینده انگیزه خواهند داشت. 
داش��تن بحث در مورد اینکه آرزوهای کودکان 
چیست و چگونه کس��ب و کار خانوادگی می تواند 
آنها را برای رس��یدن به اهداف ش��ان کمک کند، 
نیز مهم اس��ت. »برنامه ریزی جانشینی یک اتفاق 
نیست؛ یک روند است .« این فرآیند از سن خیلی 
پایین آغاز می ش��ود که در نهای��ت موجب ایجاد 
اخالق کار، درک کس��ب و کار و س��اختار ذهنیت 

خواهد شد. 

آماده باشید که بروید 
نبش قبر یکی از بدترین اش��تباهاتی اس��ت که 
کارآفرینان وقتی کسب و کارشان را به نسل بعدی 

منتقل می کنند، انجام می دهند. 
تالش ب��رای ایجاد س��اختارهایی که کنترل را 
برای نس��ل بعدی افزایش می دهد به جای اجازه 
دادن به نسل بعدی برای اداره شرکت تنها باعث 
ایجاد ابهام رهب��ری و خلق محیط کاری پرتنش 

برای اعضای خانواده می شود.
 بنیانگ��ذاران باید از لحاظ احساس��ی و ذهنی 
آماده باشند تا زمانی که، زمان انتقال نسل به طور 

کامل فرا رسد. 
 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

تست نرم افزارها و اپلیکیشن ها - هیچ سازمانی نمی خواهد اپلیکیشن یا نرم افزاری را راهی بازار کند که ناقص یا نامناسب است. از 
این رو عالقه نسبت به افرادی که این نرم افزارها و اپلیکیشن ها را آزمایش می کنند رو به افزایش است، زیرا درخواست نرم افزارها 
نیز رو به افزایش است. برای انجام این کار باید تا حدودی با برنامه نویسی آشنا باشید. باید با ساختار و عملکرد انواع مشخصی از 

سازوکارها آشنا باشید.

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد - مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دومین برنامه از جنگ لبخند 
آب در خمینی ش��هر که باحضور ش��هردار برگزارشد گفت: در سال 
89 مصرف سرانه آب در اصفهان 186 لیتر در شبانه روز بوده و این 
رقم در سال گذشته به حدود 150 لیتر کاهش یافت اما با توجه به 
برنامه جامع راهبردی مدیریت مصرف آب شرب خانگی در اصفهان 
باید این رقم در افق سال 1400 به 115 لیتر به ازای هر نفر در روز 
کاهش یابد. س��یداکبر بنی طبا با ابراز خرسندی از حضور شهردار و 
بیش از 3 هزار نفر شهروند خمینی شهر در برنامه جنگ لبخند آب 
اظهار داشت: بسیار خرسندم که برنامه جنگ لبخند آب با استقبال 
مس��ئولین و شهروندان خمینی ش��هر روبرو شد این برنامه با هدف 
مصرف صحیح آب در دس��تور کار قرار گرفت و س��عی بر این است 
که در این سلسله برنامه های جنگ لبخند آب با استفاده از ظرفیت 
هنرمندان و با بکارگیری از ابزارهای گوناگون هنری مصرف صحیح 
آب به تمامی شهروندان آموزش داده شود تا بهینه مصرف کردن آب 
ن��زد تک تک مردم نهادینه گردد به گونه ای که با مصرف صحیح از 
سوی مشترکین شاهد کاهش 35 لیتری مصرف سرانه آب در اصفهان 

باشیم. وی با بیان اینکه هم اکنون یکی از دغدغه های اصلی مسئولین 
مدیریت مصرف اس��ت عنوان کرد: باتوجه به اینکه کاهش بارندگی 
و وقوع خشکس��الی در طی 8 و 9 س��ال گذشته محدودیت شدید 
منابع آبی را رقم زده اس��ت و از س��ویی طی این سالها بیش از 500 
هزار انشعاب به مشترکین آبفا افزوده شده است. مدیریت مصرف تنها 
راه تأمین پایدار آب ش��رب مردم است پس باید مردم اگر تا به امروز 
آب را بهتر مصرف نمی کردند از این به بعد در صدد مصرف صحیح 
آب برآیند تا آب ش��رب مورد نیاز همیش��ه در دسترس باشد. مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

خطاب به شهروندان خمینی شهر عنوان کرد شهرستان خمینی شهر 
تحت پوش��ش طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ قرار دارد که از طریق 
سامانه باباشیخعلی تأمین می شود در حقیقت آب شرب 56 شهر و 
300 روستا استان وابسته به رودخانه زاینده رود است پس باتوجه به 
اینکه اصفهان بعد از تهران با بیش از 2 میلیون و 50 هزار انش��عاب 
بیشترین انشعابات آب را در کشور دارد باید مشترکین درصدد کاهش 
مصرف س��رانه آب باشند که این مهم با مصرف صحیح بدست می 
آی��د. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب 
 به حضور گسترده خانم ها و کودکان در برنامه جنگ لبخند آب در 
خمینی شهر اشاره کرد و گفت: بسیار خوشحال هستیم که بیشتر 
حضار در این برنامه خانم ها و کودکان و نوجوانان هستند چرا که این 
خانم ها به عنوان مدیر خانه و کودکان و نوجوانان که آینده س��ازان 
کشور هستند از بهترین گروههای هدف آبفا استان اصفهان در زمینه 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بشمار می آیند. امید است که بتوانیم 
با برگزاری چنین برنامه هایی در س��طح استان بتوانیم تمامی اقشار 
مختلف جامعه را به مصرف بهتر آب رهنمود کنیم که این مهم یکی 

از اهداف کالن مسئولین بشمار می آید.

تبریز - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
 ش��رقی گفت: حل مش��کالت کارگری را اصلی تری��ن اولویت خود 
می دانیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید شبستری در دیدار با 
اعضای هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان با اشاره به 
مهم ترین اقدامات انجام شده برای رفع مشکالت کارگری استان بعد 
از استقرار دولت تدبیر و امید، گفت: رسیدگی به مشکالت کارگران و 
رفع کامل آن یک��ی از اصلی ترین اولویت ها و دغدغه های مدیریت 
ارشد اس��تان و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی است. وی افزود: 
از روزی که مس��ئولیت خود در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری 
را آغاز کردم پیگیر رفع مشکالت کارگران و کارخانه ها بودم و حتی 
اولین روز خدمت من در استانداری با تجمع اعتراضی کارگران شرکت 
ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی مصادف بود. شبستری با بیان اینکه 
تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی در مقایسه 
با استان های دیگر بسیار زیاد است، تصریح کرد: به گفته مدیران وقت 
اس��تان، قبل از روی کار آمدن دول��ت یازدهم، 10 هزار و به تعبیری 
دیگر 12 هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان وجود داشت ولی پس 
از اجرای طرح پایش از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در این دولت، مش��خص شد که تنها س��ه هزار و 400 واحد فعال در 
استان وجود دارد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین گفت: متاسفانه در همان سال ها، بسیاری از افراد، مجوزهای 
صوری گرفته و بر اس��اس همین مجوزهای صوری، اقدام به دریافت 
تس��هیالت بانکی کردند؛ بسیاری از واحدهای تولیدی در این ایام در 
اثر سوء مدیریت، تعطیل ش��د ولی صدای کسی درنیامد. شبستری 
ادامه داد: در طول دولت گذش��ته در استان از سال 84 تا 92 نه تنها 
شغل جدیدی در اس��تان ایجاد نشد بلکه از مجموع شاغالن استان، 
35 هزار نفر نیز کاس��ته شد؛ این موضوع به مثابه فاجعه ای خاموش 

برای استان بود که مسئوالن وقت به آن توجه نکردند. وی ادامه داد: 
در س��ال های گذشته، بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی استان به 
افرادی واگذار شد که مفهوم صنعت و تولید را نمی دانستند و استان 
را دچار فاجعه کردند. به عنوان مثال، کارخانه بلبرینگ سازی که یکی 
از برندهای معتبر و درخشان استان است را به یک راننده تریلر واگذار 
کردند، البته شاید برخی دست های پشت پرده نیز در این قضیه دخیل 
ب��ود. وی با بیان اینکه اگر این کارخانه ها را به حراج می گذاش��تند 
وضعیت بهتری داشتند، اظهار کرد: افرادی که در این زمینه کوتاهی 
کرده اند در پیش��گاه آیندگان، مردم، خداوند و شاید دستگاه قضایی 
 مسئول باشند. شبستری با بیان اینکه رفع مشکل کارگران را یکی از 
مه��م ترین اولویت ه��ای خود می دانیم، افزود: بر این باور هس��تیم 
که اعتراض های کارگری نباید با نگرش امنیتی نگریس��ته شود بلکه 
تمام تالش خود را در کمیس��یون کارگری اس��تان به کار می گیریم 
تا این قضیه را به عنوان مش��کلی اجتماعی حل کنیم. وی با اش��اره 
به مش��کالت اخیر پیش آمده در کارخانه بلبرینگ س��ازی تبریز نیز 
 گفت: مدیر فعلی این مجموعه باید پاسخگوی تاراج خود باشد چرا که 
کارخانه ای س��رحال و فعال را تحویل گرفته و انتظار داریم دستگاه 
قضایی در این مورد نیز همچون سایر موارد پیش آمده، همکاری خوبی 

داشته باشد. وی با بیان اینکه نباید صدای اعتراض کارگران از طریق 
تجمع به گوش ما برسد، ادامه داد: نقش تشکل های کارگری در چنین 
مواردی بیش از پیش احساس می شود و از جامعه کارگری استان می 
خواهیم که به تش��کل های کارگری اعتماد کرده و مشکالتشان را از 
این طریق به گوش مس��ئوالن برسانند. وی خطاب به اعضای شورای 
اسالمی کار استان گفت: به جامعه کارگری استان بگویید که مطمئن 
باش��ند ناراحتی آنان را ناراحتی خودمان می دانیم و حتی به قیمت 
آبرویمان هم ش��ده باشد برای رفع مش��کالت آنان تالش می کنیم. 
ما نسبت به حل مش��کالت این قشر، بی تفاوت نیستیم و از تمامی 
راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق کارگران و احیای جایگاه صنعت 
و تولید استان استفاده می کنیم چرا که رسیدگی به مشکالت اقشار 
مختلف مردم را در درجه اول، وظیفه شرعی، اخالقی و دینی خود می 
دانیم. مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری نیز در این جلسه به ارائه 
گزارش برخی از اقدامات انجام شده توسط کمیسیون کارگری استان 
در ارتباط با حل مشکالت کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان پرداخت. رضا استادرحیمی همچنین از انجام بازدیدهای سرزده 
از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف بررسی مشکالت موجود 
در آن ها و پیشگیری از افزایش مشکالت در این حوزه خبر داد. رئیس 
هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان نیز در این جلسه 
با تقدیر از زحمات و تالش های معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی در حوزه رس��یدگی به مش��کالت کارگران گفت: 
مکاتبات الزم برای فعالیت شورای کار در کارخانه های استان از سوی 
فرماندار تبریز انجام شده است ولی متاسفانه برخی از مدیران کارخانه 
ها نس��بت به این امر بی تفاوت هستند. در پایان این نشست اعضای 
هیأت مدیره کانون هماهنگی شورای کار استان با اهدای لوح سپاس 

از معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کردند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- اکبر حسن بکلو مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی ب��رق آذربایجان غربی با اش��اره به آخرین 
وضعیت شبکه های اس��تان گفت : این شرکت با 281۷ روستای 
برقدار، 14935 کیلومتر ش��بکه 20کیلوولت و 118۷8 کیلومتر 
ش��بکه 400 ولت، وظیفه خدمات رسانی به 1182839مشترک 
را بر عهده دارد . مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی اظهار داش��ت :  به منظور احداث ش��بکه فشارضعیف برای 
تامین برق متقاضیان جدید، کاهش تلفات، احداث روشنایی معابر، 
ظرفیت سازی چاههای آب کشاورزی، اصالح و ساماندهی شبکه، 
احداث شبکه فشار متوسط، تامین برق مساکن مهر، احداث فیدر، 
احداث خط 20 کیلوولت هوایی و زمینی، برق رسانی به روستاها، 
احداث ش��بکه دومداره،  پست هوایی و کابل کشی فشار متوسط 
تعداد 2۷ پروژه برقرسانی با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد تومان در 
هفته دولت مورد بهره برداری ق��رار خواهد گرفت . وی افزود : در 
هفته دولت کار بهره برداری از پروژه های احداث ۷ کیلومتر شبکه 
فشارمتوس��ط فیدر اف 6 سیلوانادر جاده زیوه، تامین برق مسکن 
مهر تعاونی43 و قطعه پنجم ابرار در طرزیلو-گلشهر، احداث شبکه 
روشنایی معابر روستای بند، احداث شبکه روشنایی معابر جاده دریا 
حد فاصل میدان خاتم االنبیاء تا شرکت پاکدیس به طول 1569 و 
احداث فیدر ۷ ش��ورکند به طول 21۷8 به صورت دو مداره جهت 

رینگ با فیدر یک ش��ورکند با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و شش��صدمیلیون تومان در شهرس��تان ارومیه آغاز خواهد شد . 
مهندس حسن بکلو اظهار داش��ت : همچنین ۷۷ دستگاه پست 
هوایی، 25 کیلومتر شبکه فشارمتوسط هوایی و 31 کیلومتر شبکه 
فش��ارضعیف هوایی جهت تامین برق متقاضیان جدید در سطح 
استان احداث ش��ده و 6 دستگاه پست هوایی،3/2کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف هوایی و 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی اصالح و 
ساماندهی شده است ایشان با تاکید بر اهمیت کاهش تلفات میزان 
اعتبار صرف شده برای پروژه های کاهش تلفات که در هفته دولت 
مورد بهره برداری قرار می گیرد را 15 میلیارد تومان اعالم نمود و 
افزود : از دیگر پروژه های مورد افتتاح ش��رکت در هفته دولت می 
توان به برق رسانی به روستاهای خواره میر سردشت، قوچ کندی 

میاندوآب و چورس چایپاره، تامین برق مساکن مهر سیدآباد مهاباد 
و 3 و ۷ و فاز دو شماره یک نقده، احداث خط 20 کیلوولت هوایی 
جهت رینگ فیدرهای 10 و 11 مهاباد به طول 10 کیلومترمابین 
روستاهای اوزن دره و گردبران مهاباد، احداث شبکه روشنایی معابر 
در ش��هرک آیدین، لیالنچای و مسکن مهر هنرمندان میاندوآب، 
ظرفیت سازی چاههای آب کشاورزی با احداث خط فشار متوسط 
ب��ه طول 5 کیلومتر در حد فاصل روس��تای قازانل��و و حاجی آباد 
شاهین دژ، احداث خط 20 کیلو ولت هوایی جهت رینگ فیدرهای 
10 و 11 مهاب��اد به طول 10 کیلومترمابین روس��تاهای اوزن دره 
و گردب��ران مهاباد، احداث خط 20 کیل��و ولت زمینی خروجی از 
پست 20/132 بطول 250 مترو همچنین احداث خط 20 کیلوولت 
هوایی و پست هوایی کلینک تخصصی بیمارستان به طول 294 متر 
در جاده قزل آباد اشنویه، احداث شبکه روشنایی معابر شین آباد و 
کوی کارکنان پیرانشهر، احداث شبکه روشنایی معابر مسکن مهر 
فرهنگیان )192و 60 واحدی( مسیر جاده بیجار و جنب ترمینال 
تکاب، احداث روش��نایی معابر روبروی پایه های موجود در مسیر 
گلزار ش��هداء چایپاره، احداث شبکه دو مداره دیزج دیز )فیدرهای 
35 و 36 (به طول ۷600 متر خوی و کابلکشی فشارمتوسط جهت 
توسعه فیدر و راه اندازی پست زوال به طول 1260 متر پست زوال 

سلماس اشاره نمود .

تبریز - اسلد فلالح- به مناس��بت روز حمایت از صنایع 
کوچک، جلس��ه کارگروه اقتصاد مقاومتی اس��تان آذربایجان 
شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئوالن 
دستگاه های اجرایی در شهرک صنعتی شهید سلیمی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم سیدمحمدعلی 
آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این جلسه 
صنایع کوچک و متوس��ط را س��تون فقرات اقتصاد کشورهای 
 توس��عه یافته خواند و گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط 
می تواند موجبات رونق اقتصادی کشور را فراهم کند. امام جمعه 
تبریز با اش��اره به نقش صنایع کوچک در برنامه های توس��عه 
صنعتی و اقتصادی، تأکید کرد: باید با حمایت از صنایع کوچک 
و متوس��ط زمینه برای اشتغال زایی جوانان فراهم شود. وی با 
اشاره به اینکه تولید کنندگان و فعاالن صنعتی مجاهدان عرصه 
اقتصادی اند، گفت: اقتصاد کشور و مدیریت واحدهای صنعتی 
و تولیدی را باید به دس��ت کسانی بدهیم که از توان مدیریتی 

باالیی برخوردار هستند. حجت االسالم آل هاشم با اشاره به اینکه 
 اقتصاد مقاومتی یعنی داش��تن فکر اقتصادی، گفت: با تکیه بر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، می توان بیکاری را ریشه کن کرد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم در 
این نشست گفت: در قالب طرح رفع موانع و رونق تولید 20 هزار 
میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی کشور اختصاص یافته که 
س��هم آذربایجان شرقی از این اعتبار 4 درصد است. علی نواداد 

اظهار کرد: همچون س��ال گذشته سایت بهین یاب برای ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی در استان فعال است و واحدهای 
تولیدی متقاضی می توانند ثبت نام کنند. وی خاطرنشان کرد: 
سال گذشته در کل کشور در قالب طرح رفع موانع و رونق تولید، 
16 هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی کشور تسهیالت 
ارائه ش��د و سهم آذربایجان شرقی از این تسهیالت 4.3 درصد 
بود. نواداد با بیان اینکه حمایت از صنایع کوچک، هدف اصلی 
ارائه تسهیالت در سال جاری است، اعالم کرد: اعتبار 10 هزار 
میلی��ارد تومان نیز برای نوس��ازی و به روزرس��انی تجهیزات و 
ماشین آالت صنایع و واحدهای تولیدی کشور تخصیص یافته 
است و واحدهایی که درصدد به روزرسانی تجهیزات خود هستند 
می توانند در سایت بهین یاب ثبت نام کنند. نماینده ولی فقیه 
در استان و معاون اقتصاد استاندار آذربایجان شرقی پیش از این 
نشست از چند واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید 

سلیمی بازدید کردند.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان در خمینی شهر اعالم کرد 

مصرف سرانه آب شرب خانگی باید به 115 لیتر به ازای هر نفر در روز کاهش یابد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

به قیمت آبروی مان هم شده باشد برای رفع مشکالت جامعه کارگری تالش می کنیم 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
در هفته دولت، ۲۷ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی، می توان بیکاری را ریشه کن کرد 

توسط معاون استاندارو فرماندار شاهرود وهیات همراه صورت گرفت
دیدار از دفترسرپرستی روزنامه فرصت امروز در استان سمنان

سمنان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس هاشمی معاون استاندار وفرماندارشاهرود 
، شعبانعلی آش��وری رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شاهرود وهیات همراه دردفتر 
سرپرستی روزنامه فرصت امروز استان سمنان حضوریافتند . دراین دیدار مهندس هاشمی 
فرماندارشاهرود ضمن خداقوت وتبریک روزخبرنگار، حسین بابامحمدی سرپرست روزنامه 
فرصت امروز اس��تان سمنان را  ازخبرنگاران س��خت کوش، پرتالش وصادق نامید. وی 
درادامه گفت :خبرنگاران  پل ارتباطی بسیارارزشمندی بین مردم ومسئولین می باشند 
واززحمات علی اکبر بابامحمدی که دارای بیش از60 س��ال س��ابقه کار مطبوعات می باشد و پیشکسوت مطبوعات شاهرود و پدر 
سرپرس��ت روزنامه می باشند نیز تجلیل کرد. شعبانعلی آشوری رییس اداره فرهنگ وارشاداسالمی نیز دراین دیدار اززحمات این 
سرپرس��تی قدردانی نمود و سرپرس��ت روزنامه فرصت امروز را شخصی س��خت کوش وپیگیر خطاب نمود . رییس اداره فرهنگ 

وارشاداسالمی شاهرود گفت: امیدوارم همواره درراه اعتالی اهداف مقدس جمهوری اسالمی موفق باشید.

دکتر یخکشی، مدیرعامل آب منطقه ای مازندران : 
نیازمند مشارکت بیشتر بهره برداران در امر مدیریت تقاضا و مصرف آب هستیم

ساری - دهقان - آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به 
کاهش آبدهی رودخانه ها و ذخیره سدها و تاسیسات آبی گفت: امروز مدیریت عرضه به تنهایی کافی 
نیست و بهره برداران نیز باید توجه و مشارکت بیشتری در امر مدیریت تقاضا و مصرف داشته باشند.   
وی با بیان اینکه به زیرکش��ت بردن اراضی زراعی باید مدیریت شده و بر اساس الگوی کشت انجام 
شود تصریح کرد: منابع آب ما چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی محدود است 
و کشاورزان باید بر اساس میزان آب موجود برنامه ریزی نمایند. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با 
اشاره به انجام کشت مجدد از سوی برخی کشاورزان تاکید کرد: مجوزی که برای بهره برداری از آب زیرزمینی برای مالکین چاهها 
صادر شده فقط برای یک کشت بوده و اضافه برداشت موجب وارد آمدن خسارت جدی به آبخوان ها می گردد. رئیس هیات مدیره 
آب منطقه ای مازندران در پایان میزان آب موجود در سدهای استان را کمتر از 115 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: در مقایسه 

با سال گذشته این رقم 4۷ درصد کاهش نشان می دهد که در دو دهه گذشته این کاهش کم سابقه بوده است.

برگزاری جلسه هم اندیشی ناظرین فنی روستایی شهرستان علی آباد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، جلسه هم اندیشی 
ناظرین فنی - روستایی شهرستان علی آباد با حضور مهندس جعفری، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان برگزار گردید.در این جلسه 
ناظرین به بیان نظرات خود در خصوص مشکالت و نواقص موجود در مسیر نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و ارائه پیشنهادات 
جهت رفع موانع موجود پرداختند.مهندس جعفری در این جلسه با بیان اینکه طبق سرشماری سال 90 از مجموع 16 هزار واحد 
مسکونی موجود در سطح شهرستان، 96۷6 واحد مسکونی )حدود 5۷ درصد( غیر مقاوم هستند ابراز داشتند: تا کنون روند احداث 
6030 واحد مسکونی از محل طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سطح شهرستان آغاز گردیده که از این تعداد، 5 هزار 

واحد آن به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل گازگلستان:
 باهدف تقویت فشارگازمورد نیازمشترکین،ایستگاه تقلیل فشار 

مهترکالته شهرستان کردکوی تعویض شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه اطالع رسانی گازگلستان گفت:با هدف 
تقویت گاز،ایستگاه تقلیل فشار روستای مهترکالته شهرستان کردکوی تعویض شد تا نگرانی مردم منطقه درتامین گازمرتفع شد.  وی 
افزود:باتوجه به اینکه تعداد مشترکین گازدرکلیه شهرستانها افزایش یافته بنابراین نیاز بود ظرفیت ایستگاههای تقلیل فشار گاز که 
درمناطق مختلف نصب شده مورد بازنگری قرارگرفته و چنانچه نیازبه تعویض داشته باشد برنامه ریزی واقدام شود.   مهندس جمال 
لیوانی تصریح کرد:این کارتوسط واحدهای ذیربط بررسی شد وایستگاههای مورد نظرشناسایی وبرخی  ازآنها درگذشته تعویض شده 
و تعدادی نیز دردست تعویض وبرنامه ریزی می باشد تا انشاءا...خللی درتامین مستمر گاز مشترکین بوجود نیاید.مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان اذعان داشت:درحال حاضر با تعویض ایستگاه روستای مهترکالته شهرستان کردکوی ظرفیت آن دو برابر شده و از 
10  به 20 هزارمتر مکعب برساعت افزایش یافت تا مردم شریف منطقه وصنایع مسیرمشکلی درتامین سوخت مورد نیاز نداشته باشند. 
وی گفت:ایستگاه مذکورترکیبی بوده و درحال حاضر منفک شده وبصورت جداگانه یک ایستگاه سی جی اس با ظرفیت 20 هزارو 
یک ایستگاه تی بی اس با ظرفیت 10 هزارمترمکعب برساعت نصب شد تا قابلیت ایستگاه افزایش یابد.   جمال لیوانی درخاتمه اظهار 

داشت:درمجموع بابت اجرا وخرید ایستگاه ، تجهیزات وکاالهای مورد نیازافزون بر 3 میلیارد ریال هزینه شده است .

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
تعویض کلیدهای قدرت ۴00 و 13۲ کیلوولت در پست های امیدیه دو و َکُرنج 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: نصب و راه اندازی 
پنج دستگاه کلید قدرت 400 کیلوولت در پست های امیدیه دو و یک دستگاه کلید قدرت 132 کیلوولت در پست ُکرنج با موفقیت 
به انجام رسید.  محسن علی پناهی افزود: پست امیدیه دو با سطح ولتاژ 400 کیلوولت و پست کرنج با سطح ولتاژ 33/132 کیلوولت 
از پست های مهم و با اهمیت امور بهره برداری ناحیه شرق هستند.  وی ادامه داد : با توجه به وجود کلیدهای فرسوده در این پست ها 
و مشکالت ناشی از فرسودگی کلیدهای مذکور و اهمیت و لزوم پایداری شبکه، با همکاری و هماهنگی واحدهای مختلف مجموعه 
معاونت بهره برداری و شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو اقدام به دمونتاژ کلیدهای قدیمی که از نوع نیمه روغنی HLR بوده و 
مرتب دچار اشکال شده و در برق رسانی وقفه بوجود می آوردند، گردید.  علی پناهی اضافه کرد: سپس کلیدهای جدید قدرت که از 
نوع گازی بوده جایگزین آنها شده و این کار تاثیر بسزایی در کاهش حوادث و صرفه جویی در امر تعمیرات این کلیدها و همچنین 
پایداری شبکه خواهد داشت. وی اظهارداشت : سال گذشته سه دستگاه کلید قدرت 132 کیلوولت قدیمی مشابه کلیدهای فوق الذکر 
در پست های ُکرنج و آغاجاری با کلیدهای گازی جدید تعویض شد که موجب بهبود شرایط بهره برداری،کاهش حوادث خصوصاً 

حوادث تکراری در این پست ها و کاهش هزینه های تعمیراتی این کلیدها گردید.

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان:
اگر اولویت ما ایمني است پس جاده ها باید بخشنده باشند 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- اولین جلسه مدیرکل با روساي ادارات راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانهاي تابعه 
در سالن کنفرانس اداره کل برگزار گردید . دراین  جلسه ابتدا عملکرد چهارماهه حوزه راهداري توسط رئیس ایمني راهها منجمله 
حریم جاده ، مدیریت راههاي دسترسي واهمیت خط کشي جاده ها ونصب عالئم وحفظ حریم راهها ، ایمن سازي شیب حاشیه راهها 
واعالم ابالغیه ودستورالعملهاي جدید سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشورکه بعداز ادغام تغییر کرده  ارائه شد وسپس روساي 
ادارات شهرستانها بطور جداگانه به طرح اقدامات صورت گرفته پس ازادغام پرداختند .  عباس شرفي درادامه جلسه به سواالت روساي 
ادارات پاسخ دادند ودر قبال درخواست هاي آنها گفت : درسنوات گذشته در قبال تفویض اختیار تعمیرات ماشین آالت راهداري 
به ادارات شهرستانهاسیاستهاي متفاوتي را تجربه کردیم  که هم اکنون معتقدم تعمیرات جهت استفاده از شرکتهاي تخصصي مادر 
واورهال نمودن ماشین آالت موجود باید توسط اداره نگهداري ماشین آالت دراستان صورت پذیرد .ولي درراستاي شناسایي نقاط 
حادثه خیز وپروژه هاي ابنیه فني درصورتي که روساي ادارات شهرستاهاي تابعه پذیراي پیش آمدن هرگونه تبعات کاري احتمالي 
باشند با واگذاري کارها وتفویض اختیار به آنها با صالحدید مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مشکلي نخواهیم داشت .  
در ادامه باقر جوان مدیر کل ضمن خدا قوت به همه کارکنان این بخش گفت:  بنده واقف هستم که کار در استان هرمزگان کاری 
بسیار دشوار و پرحجم می باشد و اگر کاری انجام می گیرد نشان از مجاهدت و تالش کلیه کارکنان است و در استانی که پیشینه 

حمل و نقلی دارد باید گام های بلندتری درراستاي ارتقاء امنیت جاده ها برداشته شود که همگان از  تاثیر ات آن بهره مند گردند. 

سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استان مرکزی برگزار شد
اراک- خبرنگار فرصت امروز- مصطفی آمره مدیر عامل شرکت در جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استانی مرکزی 
با اش��اره به عملکرد س��ال 95 این ش��ورا گفت: سال گذش��ته 4 هزار و ۷۷2 نفر به صورت مجازی و 198 نفر حضوری دوره های 
تخصصی ترویج فن بازار و دارایی های فکری را در استان فرا گرفتند. وی افزود: شش نمایشگاه تخصصی با مشارکت فن بازارها سال 
گذشته برپا شده و 356 کاربر جدید به جمع بانک اطالعاتی فن بازار های استان اضافه کرده که این تعداد در مجموع به 800 داده 
معتبر رسیده است. وی تاکید کرد: در سال 95 همچنین 13 طرح سرمایه گذاری در بخش فن آورانه در استان مرکزی، 6 مورد 
تور صنعتی و فناوری داخلی، 4 جلسه هم افزایی با دستگاه های مرتبط با بحث فن بازار ها و بستر سازی و شبکه سازی متناسب 
با هدف اصلی مراکز فن بازارها انجام شده است. وی عقد قرارداد برای بازاریابی شرکت های فن بازار برای بهبود تولیدات صنعتی و 
فروش آنان،شناسایی و استاندار سازی نیاز های فن آوری صنایع و آموزش تخصصی 600 نفر ساعت رااز دیگر اقدام های این شرکت 
در سال 95 عنوان کرد. آمره در ادامه با اشاره برنامه های سال جاری مرکز فن بازار استان گفت: با برنامه ریزی انجام شده در راستای 
بازاریابی و فروش محصوالت فن بازار ها 12 قرارداد برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان منعقد شده که باید اجرایی گردد. وی 
در پایان اظهار داشت: مدیران صنایع و بنگاه های تولیدی می بایست برای افزایش بازده کار ،و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 

تولیدی ، رقابت پذیری و صادرات محوری تولیدات از ظرفیت فن بازار ها به عنوان بازوی فکری نهایت استفاده را داشته باشند.



هنگام شروع کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی 
برای آن تعیین کنیم، چراکه: 

اه��داف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت 
ش��خص را ب��رای انج��ام دادن آن متمرک��ز خواهد 

ساخت. 
ب��دون اهداف روش��ن، احتمالش وج��ود دارد کار 
کاماًل به طریقی غیر  از آنچه منظور بوده است، تمام 
ش��ود. اگر فرد با افراد مطلع نباش��ند که از آنها چه 
انتظار می رود، نمی توانند برای انجام دادن یک طرح، 

انگی��زه پیدا کنند، آنان بای��د بدانند که چرا کاری را 
انج��ام می دهن��د و در صورت موفق ش��دن در کار، 

چگونه با آنها رفتار خواهد شد. 
ویژگیهایهدفدرکسبوکار

۱- مش��خص )Specific(: ه��دف نباید عمومی و 
مبهم، بلکه باید روشن و واضح باشد. 

۲- قابل اندازه گیری  )Measurable(: مشخص 
و کمی باشد. 

زی��اد  ن��ه   :)Achievable( وص��ول  قاب��ل   -۳
خوش��بینانه و نه زیاد بدبینانه، مشکل و سخت ولی 

دست یافتنی باشد. 

و  ماوراء الطبیع��ه   :)Realistic( ۴-واقع بینان��ه 
نامتعادل نباشد. 

 :)Time bounded( ۵- محدوده زمانی مشخص
پریودی در جهت رسیدن به اهداف مشخص باشد. 

)Clear(  ۶- شفاف
)Written(  ۷- مکتوب

)Challenging(  ۸- ایجاد رقابت کند
)Agreed(  ۹- مورد پذیرش و مقبول باشد

)Consistent(  ۱۰- سازگار باشد
)Worth While(  ۱۱- با ارزش باشد

 )Participate Active(  ۱۲- مشارکتی باشد

چرابایددرکسبوکارهدفرامشخصکرد؟

نوشدارو

ابررایانه اچ پی در فضا

چراکارمندانبهراحتیعقیده
خودراابرازنمیکنند

فق��دان فرهن��گ آزادی بیان در هر ش��رکتی، 
ع��الوه ب��ر اینک��ه باع��ث دلس��ردی کارمن��دان 
 می ش��ود، مشکالت بنیادین را هم پنهان و ناگفته 

نگه می دارد. 
به گزارش زومیت، یکی از توصیه های همیشگی 
مشاوران و کارشناسان کسب وکار به مدیران برای 
بهبود پروس��ه های ش��رکت، این است که فضایی 
مهیا س��ازند ت��ا کارمن��دان در آن آزادانه نظرات 
خ��ود را بیان کنند. اگ��ر می خواهیم همه اعضای 
ش��رکت خودشان را به کار متعهد بدانند و نسبت 
به وظایف خود مس��ئولیت پذیر باشند، باید کاری 
کنیم که خودش��ان باش��ند و بدانند که ایده های 

آنها برای شرکت باارزش است. 
اثر مستقیم مشارکت و اعتمادبه نفس کارمندان 
در فرآینده��ای ش��رکت بر فروش و س��ودآوری، 
مش��خص و بدیه��ی اس��ت. پس چ��را کارمندان 
حاضر نیستند به راحتی با مدیر یا سرپرست خود 

صحبت کنند و عقایدشان را به زبان بیاورند؟ 
دالیلاصلیعدماظهارنظرکارمندان

۱-ت�رسازتالفییاتحقیرش�دن: ممکن 
اس��ت کارمندان به خاطر ضع��ف اعتمادبه نفس، 
از این بترس��ند که انتقاد ی��ا دیدگاه صریح آنها با 
واکنشی انتقام جویانه پاسخ داده شود. درعین حال 
ممکن است کارمندان واهمه داشته باشند که اگر 
ایده ه��ای خود را با دیگران به اش��تراک بگذارند، 
ناکارآمد و ناالیق به نظر برسند؛ به ویژه هنگامی که 

از اطالعات خود اطمینان کامل ندارند. 
۲-اقت�دارچالشبرانگی�ز: ممک��ن اس��ت 
کارمندان به ش��یوه ای تعلیم دیده باشند که فکر 
کنند نباید هرگز نیروی مافوق را زیر سوال ببرند. 
به همین دلیل آنها فکر می کنند بهترین سیاست 
این است که همیشه با رئیس خود موافقت کنند. 
۳-تجربیاتبدگذش�ته: اگ��ر کارمندان در 
گذشته سرپرست بی کفایتی داشته اند یا کسی که 
از آنها بازخورد می گرفته، هرگز به این بازخوردها 
عمل نکرده اس��ت؛ احتماالً فک��ر می کنند تالش 

برای اظهار حقیقت، ارزشی نخواهد داشت. 
۴-بیتجربگ�یدرمعاش�رتهایاداری:
کارمندان��ی ک��ه تجرب��ه ای از ارائه بازخ��ورد به 
ش��یوه های صحی��ح، محترمان��ه و قاب��ل  اعتماد 
ندارند، ممکن است نگران باشند که اظهارات آنها 

بی ادبانه یا ناخوشایند تلقی شود. 
۵-ش�ماواقع�ًااهمیتیبهنظ�رکارمندان
نمیدهی�د: اینکه ش��ما از کارمن��دان بخواهید 
ایده ه��ا و بازخوردهای خود را مطرح کنند، با این 
موضوع که ش��ما واقعاً در دسترس باشید متفاوت 
است. اطمینان حاصل کنید که درهای اتاق شما 
همیش��ه به روی آنها باز اس��ت. حتی بهتر است 
به جای تکرار عباراتی نظیر»ما همیشه از انتقادات 
اس��تقبال می کنیم«، این موض��وع را در عمل به 

کارمندان نشان دهید. 
موض��وع هرچه باش��د، بهت��ر اس��ت رهبران و 
سرپرس��تان تی��م را ط��وری آم��وزش دهید که 
ش��نوندگان خوبی باش��ند. خودتان هم باید برای 
آنه��ا الگویی باش��ید تا فضایی بر ش��رکت حاکم 
ش��ود که در آن کارمن��دان به راحتی قادر به بیان 

ذهنیات خود باشند. 
چندروشبرایتشویقکارمندانبهصحبتو

تعاملبیشتر
- ب��ه افرادتان بگویید که از آنها انتظار بازخورد 
داری��د و ای��ن خواس��ته را باره��ا تک��رار کنی��د. 
مثال های��ی عمومی و واضح از احت��رام به نظرات 
مختلف بیاورید؛ به طوری که آنها باور کنند ش��ما 
ب��ه نظ��رات و پیش��نهاد ات آنها نی��از دارید و در 
ضمن اعتماد کافی برای مراجعه به شما به دست 

بیاورند. 
- اص��ول گ��وش دادن مؤث��ر از جمل��ه تک��رار 
بخش هایی از صحبت اف��راد را تمرین کنید. این 
کافی نیس��ت که منتظر شوید تا نوبت به صحبت 

کردن خودتان برسد! 
- هنگام گفت وگو با کارمندان، تلفن همراهتان 

را کنار بگذارید و لپ تاپ خود را ببندید. 
- به شیوه ای روشن و صحیح با کارمندان ارتباط 
برق��رار کنید. مزایا و محاس��ن این فرآیند را برای 
آنه��ا توضیح دهید و مراقب باش��ید عکس العملی 

نشان ندهید که آنها احساس بی ارزشی کنند. 
- حتی اگر به زمانی برای فکر کردن نیاز دارید، 
باز هم س��عی کنی��د در کوتاه تری��ن زمان ممکن 

پاسخ آنها را بدهید. 
- در دس��ترس باش��ید. اگر مدیری باشید که 
هیچ وقت در دفتر کارش حضور ندارد، همیش��ه 
در جلسه اس��ت یا درهای اتاقش به روی کسی 
باز نیس��ت، نمی توانید انتظ��ار دریافت بازخورد 
داش��ته باش��ید. همه افراد باید دلگرم باشند که 
می توانند به هر وس��یله ای، از ایمی��ل گرفته تا 
تلف��ن یا حتی مراجعه حضوری، با ش��ما تماس 

داشته باشند. 
وقت��ی فرهن��گ آزادی بیان را در ش��رکت تان 
توس��عه می دهید، به کارمندان خاطرنشان کنید 
که مطرح کردن مش��کالت ش��رکت نش��انه ای از 
ق��درت و پنهان کردن آنها نقطه ضعف تیم ش��ما 

است. 
هرچه بیش��تر ب��ه کارمندان تان گ��وش دهید، 
بهتر متوجه می شوید که به چه افرادی می توانید 
اعتم��اد کنی��د و هنگامی که کاره��ا خوب پیش 
نمی روند، از چ��ه افرادی می توانید کمک بگیرید. 
به این ترتیب کس��ب وکار ش��ما پیش��رفت بهتری 

خواهد داشت. 

مدرسهکسبوکار

ناماستارتاپ:هایفیت
hifitapp.ir:وبسایت

سالتأسیس:۱۳۹۶
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حس�ین اس�تارتاپ: صاح�ب ن�ام
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توضی�ح:تیمهایفیتمتش�کلاز
چندنفراستکهتوحوزهفیتنسو

تناسباندامفعالیتمیکنند.

هایفیت

معرفیاستارتاپ

 »اچ پی انترپرایز« با ناس��ا تیم مشترکی را برای راه 
ان��دازی ابررایانه ای در فضا تش��کیل دادن��د تا راه برای 

ارتباطات با مریخ راحت تر شود.
ب��ه موس��وم  ابررایان��ه  خبرآنالی��ن،  گ��زارش   ب��ه 
 Spaceborne Computer از مرکز فضایی کندی 
در فلوریدا با فضاپیمای SpaceX CRS-12، توس��عه 
یافته توس��ط تیم ایالن ماس��ک برای نصب در البراتوار 

ملی ایس��تگاه فضایی بین الملل��ی به فضا پرتاب خواهد 
شد.

از ای��ن ابررایان��ه ب��رای مطالعه نحوه رفت��ن به مریخ 
استفاده خواهد شد. برای فضانوردان در مریخ ۴۰ دقیقه 
وق��ت برای ارس��ال و دریافت پیام صرف خواهد ش��د و 
ای��ن زمان برای رخدادهای پیش بینی نش��ده در مریخ 
م��ی تواند خطرناک باش��د. کوتاه تر ک��ردن زمان برای 

 تبادل پی��ام از طریق ابررایانه مس��تقر در فضا می تواند 
گره گشا باشد.

سیس��تم  بس��ازد  اس��ت  ق��رار  پ��ی  اچ   آنچ��ه 
HPE Apollo 40 class system اس��ت ک��ه در 
برابر متغیرهایی مانند تابش، ش��عله های خورش��یدی، 
میکرومت��ری، انرژی ناپایدار و نامنظم ش��دن سیس��تم 

خنک کننده مقاومت دارد.

برایمطالعه7۶۱پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خکارش�ناس: مدی��ر متخص��ص و باتجربه 
موفق ت��ر از مدی��ر غیر متخص��ص و بی تجربه اس��ت. 
پیش��نهاد ما این اس��ت در کاری که تخصص و تجربه 
ندارید مس��ئولیت نپذیرید زیرا در اداره شرکت ناگزیر 

به انتخاب تصمیات نادرست می شوید. 
انتخاب ه��ای غیر تخصصی منجر ب��ه زیان های مالی 
می ش��ود و شرکت را در آستانه س��قوط قرار می دهد. 

ب��ه دلیل اینک��ه تجربه و تخصص ندارید در س��ازمان 
شما ارزش کار سقوط می کند و شایسته ساالری جای 
خود را از دست می دهد. چون تخصص و تجربه ندارید 
نمی توانی��د آدم های متخص��ص از غیر متخصص را از 
هم تش��خیص دهید و طبعا افراد متخصص و باتجربه 
در ش��رکت شما به حاش��یه می روند و جمعی از افراد 
نات��وان مدیریت بخش های میانی ش��رکت را بر عهده 
می گیرند. ش��ما اگر مدیری بی تجربه و غیر متخصص 
باش��ید بهروری خالقانه و ماهرانه در س��ازمان ش��ما 

از بین می رود و برای رش��د و توس��عه ش��رکت ناگزیر 
می ش��وید از تبلیغات و هیاهوه��ای تبلیغاتی به جای 

واقعیت های ارزش آفرین استفاده کنید. 
پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه اف��رادی مدیریت یک 
سازمان یا شرکتی را بر عهده گیرند که صاحب تجربه 
و تخصص باشند زیرا مدیران متخصص و باتجربه زمان 
را برای ایجاد بازدهی مناس��ب مالی کاهش می دهند 
و در کوتاه م��دت می توانند س��ازمان را به س��وددهی 

برسانند. 

پذیرفتنشغلتخصصی

پرس�ش:کاندیدایمدیریتیکشرکتبزرگحملونقلبینالمللیهس�تماماتجربهوتخصصیدرزمینهحملونقل
ندارم.پیشنهادشمابرایپذیرفتناینمسئولیتچیست؟ کلینیککسبوکار

واکسی
بهکارتانعشقبورزید

نخستین بار توی خیابون کریم خان دیده بودمش. 
جوانی بیس��ت و چند س��اله. قدی متوسط داشت با 
موهای مجعد س��یاه. کمی س��یه چرده بود و بسیار 
خوش زبان. فوق دیپلمش رو که گرفت وارد بازار کار 
شد. تجربه کارهای مختلفی رو داشت؛ از عملگی تا 
فروش��ندگی در مترو و ویزیتوری برای یک شرکت 

الکتریکی. 
ی��ک روز به صورت اتفاقی در حال تماش��ای یک 
فیلم خارجی چش��مش به پس��ر واکس��ی افتاد که 
کفش های آدم ه��ای خوش  پوش را برق می انداخت. 
همین فیلم جرقه ای ش��د تا گم شده اش را پیدا کند 

و وارد کار واکسی شود. 
هم��ون روز اول ک��ه دیدمش از لح��ن و کالمش 
فهمی��دم کارش رو دوس��ت دارد. ی��اد جمله ای از 
اس��تادم افتادم که می گفت: مردان موفق کس��انی 
هستند که به کارشان عشق می ورزند و همیشه این 
آویزه گوش��م بود. چون کسانی که از همان ابتدا به 
پول فک��ر می کنند کمتر موفق می ش��وند اما وقتی 
کس��ی کارش رو دوست داش��ته باشه سعی می کنه 
اون کار رو به بهترین ش��کل انجام بده و طبعا وقتی 
کارش خوب باش��ه مشتری هم براش پیدا می شه و 

به دنبالش پول هم به دست می آد. 
علی واکس��ی دقیقا مصداق هم��ون نظریه ای بود 
که اس��تادم می گفت و من همیش��ه تو ذهنم مرور 
می کردم. اون کارش رو دوست داشت و می خواست 
بهترین واکس��ی دنیا بشه. وقتی روز اول کفش هامو 
واک��س می زد اون قدر با عش��ق ای��ن کار رو انجام 
م��ی داد که آدم ل��ذت می برد. می خواس��ت کارش 
بی عیب و نقص باش��ه. وقتی به��ش گفتم: علی آقا 
چرا واکس؟ س��رش را بلند کرد و با چش��مان نیمه 
ب��از نگاهی ب��ه من انداخ��ت و گفت: مهم نیس��ت 
چ��ه کار می کنی. مه��م اینه در کارت اول باش��ی. 
بالفاصله گفتم. تو االن در کارت اولی؟ مکثی کرد و 
درحالی که مشغول واکس زدن بودن گفت: من قصد 
دارم در کارم نخس��تین و بهترین باشم. برای همین 
از هر وسیله و امکانی برای رضایت مشتری استفاده 
می کن��م. گفتم: اینکه به ت��و پیامک بزنند و تو بری 
در دفتر کار کفش هاش��ونو واکس بزنی، می صرفه؟ 
لبخندی زد و گفت: ب��رای من کار مهمه. برای من 
در وهل��ه اول این مهمه که مردم من��و به عنوان یه 
کاسب حرفه ای بشناسن. وقتی کاسب حرفه ای بشم 
پول هم به دس��ت میاد. حرفاش منو یاد حرف های 
استادان کالس های بازاریابی می انداخت. درحالی که 
لنگ��ه دیگری از کفش��م رو واکس می زد با دس��ت 
اش��اره ای به یه ماکت کوچولوی کفش کرد و گفت: 
اینو می بینی؟ با س��ر تأیید کردم و گفتم: بله. گفت: 
ای��ن یه ماکت برای اتاق واکس من اس��ت. می خوام 
بدم اینو بس��ازنند. با تعجب پرسیدم: عجب چه کار 
خالقان��ه ای. این اتاق کاماًل ش��بیه یک لنگه کفش 
اس��ت. وقتی خوب به��ش نگاه کردم دی��دم نه تنها 
وس��ایل کارش همه درجه یکه، بلکه مشتری براش 
خیل��ی مهم��ه. دو تا صندلی تاش��و خیلی قش��نگ 
کنارش بود با دمپایی های تمیز و شیک. جعبه لوازم 
واکس رو که باز می کرد یه موس��یقی مالیم پخش 
می شد تا دقایقی که مشتری ها منتظرند از شنیدن 

موسیقی لذت ببرند. 
در حال��ی که کفش ه��ا تقریباً آماده ش��ده بودند 
کس��ب و کارت  آرزوی  بزرگ تری��ن  ت��و  پرس��یدم: 
چیه؟ بی درن��گ گفت: من می خ��وام بزرگ ترین و 
معروف ترین واکس��ی دنیا بش��م. گفتم: عالیه، دیگه 
چ��ه آرزوی��ی داری؟ گف��ت: یک��ی از آرزوهای من 
اینه که کفش های سیاس��تمداران و ورزش��کاران و 
هنرمندان ب��زرگ ایران و جهان رو من واکس بزنم. 
درحالی ک��ه در دلم به او آفری��ن می گفتم لبخندی 
زدم و گفتم: کاری هم ک��ردی؟ نگاهی مهربانانه ای 
بهم کرد و گفت: یه روز رفتم دم وزارت امور خارجه 
و گفتم: من واکسی هستم و دوست دارم کفش های 
وزیر امور خارج��ه و همکارانش رو من واکس بزنم. 
اول من��و زیاد ج��دی نگرفتند اما وقت��ی اصرار منو 
دیدن��د راهنمایی کردند و قرار ش��د فعاًل ماهی یک 

بار این کار رو بکنم. 
 درحالی که اشک شوق در چشمانم جمع شده بود 
و در دلم به این جوان کاسب هزاران آفرین می گفتم 
اسکناس رو در دستش گذاشتم و اون هم یه کارت 
ویزیت خیلی قشنگ که کاماًل مربوط به کار واکس 
ب��ود به من داد. ازش خداحافظی کردم و به س��مت 

ماشینم رفتم. 
 ام��روز دلم می خواد یه بار دیگه این جوون رو در 
اوج موفقیتش ببین��م و باهاش باز هم حرف بزنم و 
ان��رژی بگیرم که ب��ا هیچ به دنبال فت��ح همه چیز 

است. 

آدابکسبوکار

امیرقمصری

پارساامیری
کارشناسفروش 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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