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مجلس برای حمایت از دولت سنگ تمام گذاشت

فرصتی برای حل 
ابرچالش های اقتصاد

س��رانجام پس از پنج روز بررس��ی وزیران پیش��نهادی رئیس جمهور در بهارس��تان،  از ترکیب کابینه دوازدهم 
رونمایی ش��د و 16 وزیر پیش��نهادی حس��ن روحانی رأی اعتماد گرفتند. این در حالی بود که باوجود درخواست 
رئیس جمهور از نمایندگان مجلس برای رأی قاطع به هر 17 وزیر کابینه پیشنهادی، اما حبیب اهلل بی طرف، وزیر 
پیشنهادی نیرو از کسب رأی اعتماد باز ماند و با 133 رأی موافق، 132 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 

288 نماینده حاضر نتوانست اعتماد نمایندگان را کسب کند. از همین رو رئیس جمهور باید ...
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نرخ سود سپرده های بانکی ثابت ماند

استرس کارمندان را بکش
زمان خود را مدیریت کنید 

چگونه یک کارمند حرفه ای استخدام کنیم
ایجاد یک تجربه خوب از خرید

نویسندگی تبلیغات و مارکتینگ موفق
نگارش شرح وظایف خالقانه تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سرمایه گذاری یک میلیارد دالری اپل
در تولید برنامه های تلویزیونی اختصاصی

یادداشت

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

افزایش سهم دولت در اقتصاد 
و پیدایش ساختار خصولتی

ام��روز ب��ا چندی��ن پدی��ده 
متناقض روبه رو هس��تیم؛ دائماً 
از کوچ��ک ش��دن دول��ت در 
اقتص��اد صحب��ت می کنیم اما 
هر ساله شاهد بزرگ تر شدن و 
افزایش س��هم دولت در اقتصاد 
از  دیگ��ر  س��وی  از  هس��تیم. 
خصوصی سازی و مردمی کردن 
ش��اهد  اما  اقتص��اد  می گوییم 
در  جدیدی  س��اختار  پیدایش 
اقتصاد هستیم که تحت عنوان 
»خصولتی« هستیم. این بخش 
جدی��د پاس��خگویی در قب��ال 
جامعه را مورد خدشه قرار داده 
اس��ت که باعث ناهنجاری های 
دیگری شده اس��ت. این موارد 

و بی شمار موارد دیگر 
در کشور ...

افالط��ون از تمثیل زیبایی در 
کتاب جمهوری استفاده می کند 
ک��ه بحث ُمُثل خود را ارائه کند. 

در این مث��ال چندین 
زندانی...

مرتضی ایمانی راد
 رئیس مؤسسه مطالعات 

اقتصادی بامداد
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 تمثیل غار افالطون
و اقتصاد ایران
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شـاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز یکشنبه همزمان 

بـا اعـالم رأی اعتماد نمایندگان مجلـس به وزرای 
اقتصادی رئیس جمهور پس از سه سال ...

نماگر بورس پس از سه سال و نیم در کانال 82هزار واحد جای گرفت

لبخند بورس به رأی اعتماد 
کابینه دوازدهم

1- 18  پیشنهاد
1-17  اعتمــاد

جلسات بررسی و رای اعتماد وزرا در مجلس پایان یافت

حبیب اهلل بیطرف به طور قطع به این کش��ور خدمت 
کرده و اش��تباهاتی داشته اس��ت که کوچک و بزرگ 
ب��ودن آنها برای بحث من اهمیت��ی ندارد، صدای پای 
آب امروز در گوش سیاس��ت پیچید و مهم این اس��ت 
که سیاس��ت گذاران از این صدا چه چیزی می فهمند و 
چگونه آن  را راهنمای کار خود خواهند س��اخت. رأی 

اعتماد ندادن به حبیب اهلل بیطرف نشان داد: 
- مسئله محیط  زیست و در رأس آن، مدیریت منابع 
آب از حد مقوله ای فنی، مهندسی و بوروکراتیک فراتر 
رفته و مسئله اجتماعی شده است و از مسیر جامعه بر 

عرصه سیاست تأثیر می گذارد. 
- تالش های فعاالن مدنی، طرفداران محیط  زیست 
و همه آنها که در چند س��ال گذش��ته برای اجتماعی 
کردن مس��ئله آب تالش کرده اند، بی ثم��ر نبوده و به 
خیزش آگاهی در عرصه اجتماعی تبدیل ش��ده است. 
ای��ن همان آگاهی ای اس��ت ک��ه ام��روز رویکردهای 

متفاوت به مسئله آب را دنبال می کند. 
- مسئله آب مهم تر از آن شده است که بشود مسئولیت 
اشتباهات گذشته را نپذیرفت و درباره سیاست ها، برنامه ها 
و اقداماتی که برخی س��عی می کنند آنها را در هاله ای از 
ابه��ام نگه دارند، اظهارنظر صریح نک��رد و در عین حال 
بی توجه به جریان های اجتماعی حساس به مسئله آب، 
مس��یر گذشته را ادامه داد. کسی نمی تواند بگوید »همه 
چیز درس��ت بوده، حاال چند اش��تباهی هم شده است و 
مهم نیست.« اگر همه چیز درست انجام شده بود و فقط 
مسئله چند اشتباه محاسباتی در میان بود، وضعیت آب 

چنین حاد نمی شد. 
- حبی��ب اهلل بیط��رف حتم��ا نس��بت ب��ه آخری��ن 
دوره مدیریتش تغییر کرده اس��ت و من خود ش��اهد 
اظهارنظرهای متفاوت ایشان درباره آب )حداقل در یک 
جلسه کارشناسی( بوده ام. وی اما به درست یا غلط، از 

روز معرفی شدن به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت 
نیرو، به نماد جریان مهندس��ی- بوروکراتیک حاکم بر 
مدیریت منابع آب کشور در پنج دهه گذشته بدل شد. 
بدیهی اس��ت که رأی اعتماد نگرفتن او هم نخس��تین 
مواجهه ج��دی این جری��ان مهندس��ی-بوروکراتیک 
تخصص��ی  جری��ان  ب��ا  فن س��االر(   )هیدروکراس��ی 
رو به  رش��دی است که بر لحاظ کردن ابعاد اقتصادی، 
محیط زیستی، اجتماعی و سیاست گذارانه در مدیریت 

منابع آب تأکید می کند. 
- ممکن است حبیب اهلل بیطرف درست همان فردی 
باش��د که با تجدیدنظر کردن در دیدگاه های گذش��ته 
خود، به دیدگاهی متع��ادل درباره مدیریت منابع آب 
دس��ت یافته بود، اما تاریخ و بار س��نگین آن دست از 
س��ر آدم ها بر نمی دارد. گفته اند »ما ممکن است تاریخ 
را فراموش کنیم، اما تاریخ هرگز ما را فراموش نخواهد 
کرد«.  ش��اید ما به تاریخ نپردازی��م – باالخص تاریخ 
سیاس��ت گذاری و نتای��ج آن– اما تاری��خ به ما خواهد 
پرداخ��ت و م��ا از خیر و ش��ر آنچه کرده ای��م در امان 
نخواهی��م بود. وقت آن اس��ت که سیاس��ت گذاران به 
صراحت و با شجاعت، درباره اشتباهات گذشته، عریان 

سخن بگویند. 
- ص��دای پای آب ک��ه در گوش سیاس��ت پیچید، 
امیدبخ��ش فعاالن مدن��ی، طرف��داران، متخصصان و 
محققان محیط  زیس��ت و حامیان رویکردهای نوین به 
حکمرانی و مدیریت منابع آب نیز اس��ت تا امیدوارانه، 
س��خت کوش و بدون ذره ای خس��تگی و چشم دوخته 
به آینده ای روش��ن تر، علمی تر و ایجابی تر از گذش��ته، 
برای بهبود مدیریت منابع آب و محیط  زیس��ت ایران 
از پای ننشینند. حبیب اهلل بیطرف و همه »بیطرف«ها 
هم می توانند در کنارش��ان باشند، برای ساختن ایرانی 
آبادتر؛ آنها راه های به اشتباه رفته و تجربه های درست 

را می شناسند. 
- سیاس��ت گذاران محت��رم، صدای پ��ای آب را که 
شنیدید، چش��م های تان را نیز بشویید، جور دیگر باید 

دید. 

صدای پای آب در گوش سیاست پیچید از کاهش رانت تا جلوگیری از باال رفتن دیوار تعرفه

الزامات یکسان سازی نرخ ارز
یکی از بزرگ ترین لطمات به اقتصاد کشور در صورت 
عدم یکسان سازی نرخ ارز، ارزان سازی کاالهای وارداتی 
و در مقابل افزایش قیمت کاالهای صادراتی است. احمد 
یزدان پن��اه در گفت وگ��و با آنا با بی��ان این مطلب اظهار 
کرد: نرخ ارز یکی از اساس��ی ترین قیمت های نسبی هر 
اقتصادی است و با نرخ های دیگر همانند نرخ تورم، نرخ 
سود بانکی و... همسویی می کند. این چند نرخ هم رفتار 
مصرف کنن��ده و هم تولیدکننده را ش��کل می دهند. وی 
تصری��ح کرد: اگر نرخ ارز به اندازه واقعی تعیین نش��ود، 
راه برای واردات باز می ش��ود، چراکه تفاوت تورم در بین 
کش��ور مبدا و مقصد در نظر گرفته نش��ده اس��ت. بدین 
معنا که میان نرخ ارز اس��می یعنی نرخ مبادله شده در 
صرافی ها و نرخ ارز رس��می که ت��ورم را لحاظ می کند، 
تفاوت ایجاد می شود. یزدان پناه بیان کرد: برای بها دادن 

به تولید و اش��تغال در کشور باید نرخ ارز مطلوب لحاظ 
ش��ود. یکی از ویژگی های نرخ ارز مطلوب هم این است 
که تعدد در آن وجود نداشته باشد. البته نرخ ارز در چند 
سال گذشته به چهار و پنج نرخ هم می رسید، اما حداقل 
اکن��ون دو نرخ برای ارز وجود دارد. وی ادامه داد: تفاوت 
در ن��رخ ارز به معنای رانت اس��ت و یک ارزش بادآورده 
محسوب می ش��ود که طبیعی است عده ای به دنبال آن 
باش��ند تا برای برخی اقالم از بان��ک مرکزی ارز بگیرند 
و به دالیلی آن را وارد بازار کنند. این اس��تاد دانش��گاه 
تأکید کرد: به همین علت اس��ت که یکسان س��ازی نرخ 
ارز از اهم برنامه های اصالح نظام بانکی و حتی به عقیده 
بنده نظام مالی کش��ور محس��وب می شود. وی گفت: اما 
س��وال این است که آیا نرخ رسمی اعالمی از سوی بانک 
مرک��زی یا نرخ بازار آزاد باید به عن��وان نرخ مطلوب ارز 

در نظر گرفته ش��ود؟ این س��وال ساده اندیش��ی اس��ت. 
کارشناس��ان بانک مرکزی باید با مدل سازی های خود و 
در نظر گرفتن شرایط واردات و صادرات، نفت و... تعیین 
کنند که مطلوب ترین نرخ ارز برای کشور می تواند کدام 
باش��د. این معنای صحیح یکسان سازی و مطلوب سازی 
نرخ ارز اس��ت. یزدان پناه بیان کرد: در س��ال های 80 و 
81 توانس��تیم به یکسان س��ازی نرخ ارز دست یابیم اما 
پ��س از آن ن��رخ منحرف و دوب��اره چندنرخی بودن ارز 
مطرح شد. وی با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از رانت 
باید نرخ ارز یکسان س��ازی ش��ود، اظهار کرد: تنها با باال 
ب��ردن تعرفه نمی توان جلوی واردات را گرفت، بلکه باید 
برای جهت دهی مناسب به واردات و صادرات در کشور و 
جلوگی��ری از واردات بی رویه و در نهایت باال رفتن دیوار 

تعرفه نرخ مطلوب ارز را تعیین کرد. 

تأکید وزیر نفت بر جوان گرایی پس از اخذ رأی اعتماد مجلس

زنگنه رکورد وزارت را شکست
س��اختمان قدیم��ی و س��الخورده وزارت نف��ت بار 
دیگر میزبان وزیری با تجربه و کاربلد ش��د؛ فردی که 
از 30 س��الگی بر مس��ند وزارت نشس��ته و با هدایت 
س��کان وزارت نفت در چهار سال پیش رو، بر کارنامه 
کاری اش مهر بازنشس��تگی خواهد خورد. وی که روز 
یکشنبه برای بار دوم به عنوان وزیر نفت برگزیده شد، 
توانس��ت برای دفعه نه��م از نمایندگان مردم در خانه 
مل��ت رأی اعتماد بگیرد و با اخذ این اعتماد همچنان 
رک��ورد بیش��ترین دوران وزارت را در تاریخ ایران بعد 
از انق��الب به خود اختصاص ده��د. زنگنه به طور کلی 
دارای تجربه 26 س��ال وزارت در 3وزارتخانه کلیدی 
و اخ��ذ ۹ ب��ار رأی اعتماد از مجالس اول تا شش��م و 
مجلس نهم اس��ت تا در صورتی که راه چهارس��اله را 
با دولت دوازدهم به پایان برس��اند با 30 س��ال سابقه 
وزارت بازنشس��ته شود. وی در مجلس باز هم بر عقد 
قرارداده��ای جدید نفتی با هدف توس��عه میدان ها و 
جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد اشتغال تأکید کرد 
و گف��ت طبق برنامه ای که تهیه کرده ام 200 میلیارد 
دالر ظرف پنج سال باید سرمایه گذاری انجام شود که 
از ای��ن میزان 120 ت��ا 130 میلیارد آن باید از طریق 
منابع خارجی جذب ش��ود و در این شرایط است که 
می توانیم بخش های باال دستی و پایین دستی را رونق 
دهیم. زمانی که من وارد وزارت نفت ش��دم در س��ال 
76 تولید پتروش��یمی ما یک میلی��ارد دالر بود و در 
س��ال 8۴ این تولید ب��ه چند برابر خود رس��ید و در 
این س��ال ها هم نزدیک به ۹میلی��ون تن به ظرفیت 

پتروشیمی ما اضافه شده است. برای پاالیشگاه ها هم 
پیش بینی ش��ده که از 1.7 میلیون بشکه به 3میلیون 
بش��که برس��یم. وزیر نفت ادامه داد: در سال 8۴ کل 

نیروهای رس��می 120 ه��زار نفر بود ام��ا وقتی بنده 
برگش��تم نیروی انسانی نفت به 220 هزار نفر رسیده 
بود، یعنی 100 هزار نیرو اضافه شده بود بدون اینکه 
کاری انجام شود، لذا حل این معضل کار بزرگی است، 
نیروهای قرارداد م��دت موقت داریم که وضع زندگی 

خوب��ی ندارند. امیدوارم که با کمک ش��ما نمایندگان 
تالش شود تا راه حلی برای مشکالت اینها پیدا کنیم. 

دیدگاه های وزیر نفت پس از کسب رأی اعتماد
وزیر نفت دولت یازدهم با اعالم اینکه نقطه اتکا برای 
توس��عه میادین مش��ترک و افزایش ضریب بازیافت، 
مهندس��ان و مدیران جوان صنعت نفت خواهند بود، 
یادآور ش��د: از این رو تربیت گسترده مهندسان جوان 
در دستور کار قرار گرفته و باید این قفل را که عده ای 
نمی گذارند باز ش��ود بازش کنیم. بیژن زنگنه پس از 
اخذ رأی اعتماد از مجل��س به عنوان وزیر نفت دولت 
دوازدهم، در تش��ریح مهم ترین برنامه های توس��عه ای 
خود در صنع��ت نفت، گفت: افزای��ش ظرفیت تولید 
ب��ا اولوی��ت میادین مش��ترک نفت و به م��وازات آن 
افزایش ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز دو برنامه 

راهبردی من در وزارت نفت دولت دوازدهم است. 
وزیر نفت با اعالم اینکه برنامه دارم تا در طول چهار 
س��ال آینده تکلیف توس��عه تمامی میادین مشترک 
نفتی کش��ور روشن شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر 
ت��ا پایان فعالی��ت دولت دوازدهم وضعیت توس��عه و 
عملیات اجرایی توس��عه میادین مش��ترک نفت و گاز 
کش��ور مشخص شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم 
با تأکید بر اینکه در بخش افزایش ضریب بازیافت بعد 
از انق��الب کار جدی روی مخازن و میادین نفت و گاز 
کش��ور انجام نشده اس��ت، اظهار کرد: افزایش ضریب 

بازیافت در میادین به یک کار جهادی نیاز دارد. 

محمد فاضلی
معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
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احتمال ورود غول نفتی ژاپن به 
بازار انرژی ایران

ورود بزرگ ترین ش��رکت نفت ژاپن��ی به بازار نفت 
ایران، آغاز صدور نفت ایران به روسیه از ماه سپتامبر، 
تصمی��م عراق برای افزایش صادرات نفت و پیش بینی 
افزای��ش مص��رف گاز در چی��ن مهم تری��ن عناوی��ن 
خبرهای جهان انرژی در 24 س��اعت گذش��ته است. 
یک مقام ارش��د ایرانی به روزنامه ژاپ��ن تایمز گفت: 
احتمال می رود شرکت نفتی اینپکس ژاپن در مناقصه 
توسعه میدان نفت آزادگان واقع در جنوب غربی ایران 
ش��رکت کند و برای تکمیل کار توس��عه این میدان با 
دیگر ش��رکت های نفتی خارجی، کنسرسیوم تشکیل 
دهد. به نوش��ته ژاپن تایمز، همزمان با اینکه ژاپن در 
تالش اس��ت ب��ار دیگر در ایران س��رمایه گذاری کند، 
همکاری مجدد اینپکس با ایران برای توس��عه میدان 
نفتی آزادگان، دس��تاوردی برای دولت ایران اس��ت. 
اینپکس در س��ال 2010 به دلیل تحریم های آمریکا 
علی��ه ای��ران، ناچار به ترک ایران و ره��ا کردن پروژه 
توس��عه میدان نفتی آزادگان شد. شرکت اینپکس که 
بزرگ ترین شرکت تولید و اکتشاف نفت ژاپن است، در 
ماه ژوئن 2016  )خرداد-تیر سال 1395( برای انجام 
مطالعات در میدان آزادگان با شرکت ملی نفت ایران 
تفاهم نامه امضا کرد. عالوه بر این شرکت، شرکت های 
توتال فرانسه، شل انگلیسی-هلندی، پتروناس مالزی 
و ش��رکت ملی نفت چین )سی ان پی س��ی( نیز برای 
توسعه میدان نفتی آزادگان تفاهم نامه امضا کرده اند. 

آغاز صدور نفت ایران به روسیه از ماه سپتامبر
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روس��یه گفت که ایران می تواند در ماه سپتامبر  
)ش��هریور-مهر( امسال در قالب برنامه »نفت در مقابل 
کاال«، ص��دور نفت خود به روس��یه را آغاز کند. نواک 
گفت: ما در حال نهایی کردن آخرین جزییات اس��ناد 
قانون��ی این کار هس��تیم و من فکر می کن��م در یک 
ماه آینده بتوانیم به همه س��واالت پاسخ دهیم؛ خرید 
می تواند به صورت فیزیکی یا مبادله کاال صورت گیرد. 

تصمیم عراق برای افزایش صادرات نفت
به گ��زارش رویترز، مناب��ع آگاه از وزارت نفت عراق 
گفتند عراق با یک شرکت کشتیرانی متعلق به اتحادیه 
ع��رب، به منظور نقل و انتقال، ذخی��ره و تجارت نفت 
و فرآورده های نفتی، س��رمایه گذاری مش��ترک انجام 
داده و گروه مش��ارکتی ایجاد کرده است. فعالیت های 
این ش��رکت با نام »العراقیه« ش��امل ص��ادرات نفت و 
فرآورده های نفتی، اجاره کشتی، سوخت گیری کشتی 

)بانکرینگ( و خدمات دیگر دریایی است. 

پیش بینی افزایش مصرف گاز چین در سال 
2017 میالدی

ب��ه گزارش رویت��رز، اداره ملی ان��رژی چین اعالم 
ک��رد که انتظ��ار دارد مص��رف گاز طبیع��ی در این 
کشور در س��ال جاری میالدی با 10 درصد افزایش 
ساالنه به 230 میلیارد متر مکعب برسد. مصرف گاز 
طبیعی چین در نیمه نخست امسال 114 میلیارد و 
500میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به مدت 

مشابه پارسال 15.2 درصد افزایش نشان می دهد. 

انتظار کاهش قیمت نفت در 5 سال آینده
به گزارش ش��بکه خب��ری سی ان بی س��ی آمریکا، 
بانک س��یتی این کشور در تازه ترین پیش بینی خود 
از چش��م انداز قیمت نفت اعالم ک��رد که در صورت 
کاه��ش مجدد تولی��د نفت نیجری��ه و لیبی، قیمت 
نفت به بیش از 70 دالر در هر بش��که تا سال 2022 
میالدی خواهد رس��ید و از س��وی دیگ��ر اگر عرضه 
افزایش یابد و نفت خام بیش��تری روانه بازار ش��ود، 
ش��اهد سقوط قیمت نفت به کمتر از 40 دالر در هر 

بشکه خواهیم بود.
 بانک سیتی، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت 
آمریکا در سال های 2018 تا 2020 میالدی را 40 تا 
55 دالر و تا س��ال 2022 میالدی را 50 تا 60 دالر 
اعالم کرد. این در حالی است که در ماه فوریه امسال 

این رقم 40 تا 65 دالر برآورد شده بود. 

 دست کم یک کشته و 5 مجروح در انفجار 
خط لوله نفت مکزیک

به گ��زارش رویترز، ش��رکت دولتی نف��ت مکزیک،  
»پیمک��س«، خب��ر داد انفجار یک خ��ط لوله نفت در 
ایالت وراکروز در شرق مکزیک که به علت بهره برداری 
غیرقانونی س��ارقان س��وخت از این خط لوله روی داد، 
دس��ت کم یک کش��ته و پنج مجروح دچار سوختگی 

شدید برجا گذاشت. 
س��ارقان س��وخت همواره خطوط لوله نفت متعلق 
به ش��رکت نفتی پیمکس را به طور غیرقانونی س��وراخ 
می کنن��د و میلیون ه��ا لیت��ر س��وخت را در اقدام��ی 

مخاطره آمیز و غالبا مرگبار می ربایند. 

روز  پن��ج  از  پ��س  س��رانجام 
پیش��نهادی  وزی��ران  بررس��ی 
بهارس��تان،  در   رئیس جمه��ور 
مجلس ترکیب کابینه دوازدهم 
را مش��خص ک��رد و 16 وزی��ر 
رأی  روحانی  پیشنهادی حسن 
اعتم��اد گرفتند. ای��ن در حالی 
باوج��ود درخواس��ت  ک��ه  بود 
نماین��دگان  از  رئیس جمه��ور 
مجلس ب��رای رأی قاطع به هر 
17 وزی��ر کابینه پیش��نهادی، 
اما حبی��ب اهلل بی ط��رف، وزیر 
پیش��نهادی نیرو از کسب رأی 
اعتماد باز مان��د و با 133 رأی 
موافق، 132 رأی مخالف و 18 
رأی ممتن��ع از مجم��وع 288 
اعتماد  نتوانست  نماینده حاضر 
نماین��دگان را کس��ب کند. از 
همی��ن رو رئیس جمه��ور باید 
در مهلت قانونی باقیمانده برای 
وزارت نی��رو و همچنین وزارت 
علوم، گزینه دیگری به مجلس 
معرف��ی کن��د و ت��ا آن زم��ان 
ب��رای اداره ای��ن دو وزارتخانه 

سرپرست تعیین کند. 
ام��ا بیش��ترین رأی اعتم��اد را 
امی��ر حاتم��ی، وزی��ر دف��اع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح از 
نماین��دگان مجلس گرفت. او با 
261 رأی موافق و تنها 10 رأی 
مخال��ف از این نظ��ر رکورددار 
محمد ج��واد  همچنی��ن   ب��ود. 

آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با 152 رأی 
مخال��ف،  رأی  و 120  مواف��ق 
ش��کننده ترین رأی اعتم��اد را 
از نماین��دگان مجلس کس��ب 
کرد. نتیج��ه نهایی رأی اعتماد 
نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
پیشنهادی  کابینه  به  اس��المی 
دوازده��م به ترتیب بیش��ترین 

رأی به این شرح است. 
- امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی 
دف��اع و پش��تیبانی نیروه��ای 
مس��لح با 261 رأی موافق، 10 
رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و 

4 رأی باطله. 
قاض��ی زاده  سیدحس��ن   -
پیش��نهادی  وزی��ر  هاش��می، 
بهداش��ت و درمان با 253 رأی 
موافق، 18 رأی مخالف، 14رای 

ممتنع و 3 رأی باطله. 
- س��یدمحمود عل��وی، وزی��ر 
پیش��نهادی اطالع��ات با 252 
رأی مواف��ق، 22 رأی مخالف، 
13 رأی ممتن��ع و ی��ک رأی 

باطله. 
- عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی، 

وزیر پیش��نهادی کشور با 250 
رأی مواف��ق، 25 رأی مخالف، 

13 رأی ممتنع. 
وزی��ر  آوای��ی،  علیرض��ا   -
 244 با  دادگستری  پیشنهادی 
رأی مواف��ق، 18 رأی مخالف، 
23رای ممتنع و 3 رأی باطله. 

- س��یدعباس صالح��ی، وزی��ر 
ارش��اد  و  فرهنگ  پیش��نهادی 
اسالمی با 242 رأی موافق، 25 

رأی مخالف، 21 رأی ممتنع. 
- محم��د ش��ریعتمداری، وزیر 
پیش��نهادی صنع��ت، معدن و 
تجارت با 241 رأی موافق، 25 
رأی مخالف، 20رای ممتنع و 2 

رأی باطله. 
وزی��ر  کرباس��یان،  مس��عود   -
و  اقتصادی  ام��ور  پیش��نهادی 
دارایی با 240 رأی موافق، 31 
رأی مخالف، 15 رأی ممتنع و 

2 رأی باطله. 
وزی��ر  بطحای��ی،  محم��د   -
پرورش  و  آموزش  پیش��نهادی 
ب��ا 238 رأی مواف��ق، 35رای 

مخالف و 13رای ممتنع. 
- محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر 
با  خارج��ه  ام��ور  پیش��نهادی 
26رای  مواف��ق،  236رای 

مخالف، 26 رأی ممتنع. 
- بی��ژن نام��دار زنگن��ه، وزیر 
پیش��نهادی نفت ب��ا 230 رأی 
مواف��ق، 35 رأی مخال��ف، 23 

رأی ممتنع.
- مس��عود س��لطانی فر، وزی��ر 
پیش��نهادی ورزش و جوان��ان 
ب��ا 225 رأی مواف��ق، 39 رأی 
مخال��ف، 20 رأی ممتن��ع و 4 

رأی باطله. 
- علی ربیعی، وزیر پیش��نهادی 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با 
رأی   79 مواف��ق،  رأی   191
مخال��ف، 15رأی ممتن��ع و 3 

رأی باطله. 
وزی��ر  آخون��دی،  عب��اس   -
و شهرس��ازی  راه  پیش��نهادی 
ب��ا 188 رأی مواف��ق، 75 رأی 
مخال��ف، 14 رأی ممتنع و یک 

رأی باطله. 
وزی��ر  حجت��ی،  محم��ود   -
کش��اورزی  جهاد  پیش��نهادی 
ب��ا 164 رأی مواف��ق، 94 رأی 
مخال��ف، 23 رأی ممتن��ع و 7 

رأی باطله. 
محمد جواد آذری جهرم��ی،   -
وزی��ر پیش��نهادی ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات ب��ا 152رای 
موافق، 120رای مخالف، 7رای 

ممتنع و 9 رأی باطله. 
 ام��ا تنها وزیری که نتوانس��ت 
از مجلس رأی اعتم��اد بگیرد، 
وزی��ر  بی ط��رف،  حبی��ب اهلل 

پیش��نهادی نی��رو ب��ود ک��ه با 
رأی   132 مواف��ق،  رأی   133
مخال��ف، 18 رأی ممتن��ع و 6 
رأی باطله از راهیابی به پاستور 
باز ماند. نکته جالب اینجاس��ت 
که بیط��رف آخرین وزیری بود 
که کار بررس��ی صالحیتش در 

مجلس انجام شده بود. 
روز  رئیس جمه��ور  ام��ا 
گذش��ته برای دف��اع از وزیران 
پیش��نهادی اش، ب��ار دیگ��ر به 
بهارس��تان رفته ب��ود. روحانی 
ی��ک ب��ار روز سه ش��نبه هفته 
گذش��ته در آغاز به کار بررسی 
صالحی��ت وزیران پیش��نهادی 
ب��ه مجلس رفت و از فهرس��ت 
پیش��نهادی اش دف��اع ک��رد و 
ی��ک ب��ار نی��ز دی��روز پیش از 
ش��روع رای گیری پشت تریبون 
رئیس جمهور  رف��ت.  مجل��س 
صحبت های��ش را با قدردانی از 
نمایندگان مجلس ش��روع کرد 
و کار آنه��ا را حرف��ه ای خواند. 
او س��پس با نام بردن از هر 17 
وزیر پیش��نهادی نقاط مثبت و 
خواس��ته هایش از آنها را مطرح 
ک��رد و وقت��ی به آوای��ی، وزیر 
پیش��نهادی دادگستری رسید، 
گفت که از او جز چند خواسته 
مث��ل حق��وق بش��ر و موضوع 
دیگری  درخواس��ت  تعزی��رات 
ن��دارد و البت��ه می خواه��د که 
روابط سه قوه را نیز صمیمانه تر 
کن��د؛ موضوعی ک��ه خنده او و 
تعدادی از نمایندگان را در پی 
داشت. با این همه، رئیس جمهور 
در حال��ی صحبت های��ش را به 
پایان رس��اند که از نمایندگان 
خواس��ت تا ب��ه ه��ر 17 وزیر 
از 200  پیشنهادی اش بیش��تر 
رأی مواف��ق دهن��د ت��ا عص��ر 
یکشنبه نخستین جلسه هیأت 
تش��کیل شود؛  دوازدهم  دولت 
خواسته ای که البته درباره وزیر 
پیش��نهادی نیرو اجابت نشد و 
حبیب اهلل بی طرف از راهیابی به 

پاستور باز ماند. 

رای باالی نمایندگان به 
کرباسیان 

معاون  کرباس��یان  مس��عود 
رئی��س کل  و  اقتص��اد  وزی��ر 
گم��رک ای��ران ک��ه از س��وی 
تصدی  ب��رای  رئیس جمهوری 
پس��ت وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی به مجل��س معرفی 
ش��ده بود با کس��ب 236 رأی 
مواف��ق، از مجلس رأی اعتماد 
گرفت. وی از مدیران با تجربه 
و کارآمدی اس��ت که در طول 
نزدی��ک به 30 س��ال خدمت 

در نظ��ام جمه��وری اس��المی 
فراوان  خدم��ات  منش��أ  ایران 
در حوزه ه��ای مختل��ف ب��وده 
و اکن��ون ب��ا ق��رار گرفتن در 
مهم تری��ن نه��اد تصمیم گیری 
و سیاس��ت گذاری در مس��ائل 
اقتصادی کش��ور انتظار می رود 
بتوان��د با همکاری و هماهنگی 
را  سایر س��ازمان ها ش��رایطی 
فراهم کند که معضالت بزرگی 
همچ��ون رک��ود فعالیت ه��ای 
تولیدی، بی��کاری، پایین بودن 
میزان سرمایه گذاری، مشکالت 
نظام بانکی و... برطرف ش��ود. 
به گ��زارش تس��نیم، از همین 
با  امروز وزی��ر جدی��د اقتصاد 
چالش ه��ای همه جانبه در این 
وزارتخان��ه عری��ض و طوی��ل 
رو ب��ه رو اس��ت و ب��ا توجه به 
ایش��ان  ش��خصی  روحی��ات 
پیش بین��ی می ش��ود در دوره 
وزارت کرباس��یان باید ش��اهد 
جلس��ات مش��ورتی پی در پ��ی 
و  بخش خصوصی  فع��االن  ب��ا 
مدی��ران ارش��د وزارتخانه های 
اقتصادی باشیم. امروز موضوع 
بدهی 700هزار میلیارد تومانی 
70ه��زار  کس��ری  دولت��ی، 
دولت��ی،  بودج��ه  میلی��اردی 
مش��کالت س��اختاری بانک ها 
و ن��رخ س��ود بانک��ی، بحران 
بازنشس��تگی،  صندوق ه��ای 
رک��ود صنایع تولی��دی، نفتی 
بودن صادرات کشور، از جمله 
اقتصادی به  مش��کالت مهمی 
حس��اب می آی��د. دولت امروز 
عمده کس��ری بودج��ه خود را 
در پی کاهش ص��ادرات نفتی 
اوراق بدهی جبران  از طری��ق 
می کند که ای��ن موضوع فقط 
انباش��ت  منجر ب��ه تأخی��ر و 
می ش��ود.  دولتی  بدهی ه��ای 
یکی  اقتصاد  ب��ودن  نفت محور 
از چالش های همیشگی بودجه 
ب��وده اس��ت که در س��ال های 
اخی��ر گام   ه��ای مثبت��ی برای 
درآمدهای  از  بیش��تر  استفاده 

مالیاتی برداشته شده است. 

افزایش درآمدهای مالیاتی
به نظر می رس��د کرباسیان با 
ادامه مس��یر افزایش درامدهای 
مالیات��ی و مب��ارزه بیش��تر ب��ا 
فراره��ای مالیات��ی می تواند در 
بودجه  وابس��تگی  کاهش  عین 
به درآمدهای نفتی، زمینه س��از 
اقتص��اد  در  ش��فافیت  ایج��اد 
ک��ه هم��واره به عن��وان یکی از 
س��رمایه گذاری  ریس��ک های 
خارج��ی در ایران نی��ز مطرح 
می شود، باشد. از سوی دیگر در 

خأل افزای��ش درآمدهای باالی 
اس��تراتژی های  از  یک��ی  نفتی 
یازدهم  دولت  شکس��ت خورده 
خارجی  سرمایه گذاری  افزایش 
ب��رای خ��روج واقع��ی از رکود 
عنوان ش��ده بود که متأس��فانه 
توفیق چندانی در این خصوص 
کرباس��یان  نیام��د.  به دس��ت 
می توان��د با توجه ب��ه ظرفیت 
مهمی ک��ه در این حوزه وجود 
دارد، کار نیم��ه تم��ام طیب نیا 
را تکمی��ل و اقدامات الزم برای 
رفع س��رمایه گذاری خارجی را 
در وزات اقتصاد پیگیری کند. 

عمق بخشی به بازار بورس
برنام��ه  از س��وی دیگ��ر در 
عمق بخش��ی  روی  کرباس��یان 
ب��ازار ب��ورس تأکید ش��ده  به 
اس��ت. در حال حاض��ر که بار 
80 درص��د تأمی��ن مالی روی 
نظ��ام بانک��ی اس��ت و از طرف 
دیگ��ر کاهش نرخ س��ود بانکی 
به یک��ی از چالش ه��ای دولت 
تبدیل شده است رونق بخشی و 
هدایت سرمایه ها به بازار بورس 
می تواند یکی از اقدامات فوری 
برای زمینه س��ازی کاهش نرخ 
س��ود و هدایت دقیق نقدینگی 
تلق��ی ش��ود. درح��ال حاض��ر 
خص��وص  در  گمانه زنی های��ی 
افزای��ش نرخ ارز در ب��ازار آزاد 
ب��رای جب��ران کس��ری بودجه 
دولت مطرح ش��ده اس��ت. تیم 
اقتصادی دولت خیلی خوب به 
این نکته واقف است که هرچند 
اث��رات  ارز  ن��رخ  افزای��ش  در 
مثبتی ب��رای کاالهای صادراتی 
و کاه��ش قاچاق وجود دارد اما 
این  اث��رات تورمی  از  نمی توان 
تصمیم به س��ادگی عبور کرد. 
تجربیات افزای��ش اجباری نرخ 
ارز در سال های 90 و 91 نشان 
داد اثرات افزایش 200درصدی 
قیم��ت دالر بع��د از دو س��ال 
به ط��ور کامل تخلیه ش��ده و بر 
این اس��اس بروز اثرات ش��دید 
تورمی قابل انتظار است. از این 
حیث این سیاست نمی تواند به 
صورت پایدار برای حل و فصل 
مش��کالت کسری بودجه دولت 
یک راه حل عقالیی تلقی شود. 
فضای س��ازی هایی رسانه ای نیز 
ک��ه در ای��ن خص��وص مطرح 
ش��ده عمدتا با اهداف اقتصادی 
بیرونی ارزیابی می شود و دولت 
نمی توان��د بدون در نظر گرفتن 
تصمیمات��ی  عموم��ی  مناف��ع 
اتخ��اذ کن��د ک��ه در اصطالح 
حس��اب  ب��ه  غیر کارشناس��ی 

می آید.

مجلس برای حمایت از دولت سنگ تمام گذاشت

فرصتی برای حل ابرچالش های اقتصاد
انرژی یادداشت

تمثیل غار افالطون و اقتصاد ایران

افالط��ون از تمثیل زیبای��ی در کتاب جمهوری 
اس��تفاده می کند که بحث ُمُثل خود را ارائه کند. 
در ای��ن مثال چندین زندان��ی روبه روی یک دیوار 
نشس��ته اند و چون در زنجیرند، نمی توانند حرکت 
کنند. در پش��ت س��ر آنها آتش��ی روشن است که 
از نور این آتش رفت و آمدهای انس��ان ها به صورت 
س��ایه روی دیوار نش��ان داده می شود و زندانیان 
تنه��ا می توانن��د این س��ایه را ببینن��د ولی چون 
نمی توانند پشت سرشان را ببینند و تنها سایه ها را 
می بینند، این سایه را به عنوان واقعیت می پذیرند، 

چون واقعیت دیگری برای شان وجود ندارد. 
در اقتصاد ای��ران هم خیلی س��ایه داریم. نظام 
ارزی نامتناسب با رشد اقتصادی، بیکاری جوانان، 
نرخ بهره وری پایین، فس��اد اقتصادی گس��ترده و 
عادت ش��ده، نرخ رشد پایین، حجم پایین تجارت 

با جهان بدون منظور کردن نفت و. . . 
از ط��رف دیگر، ما همیش��ه ع��ادت داریم برای 
مش��کالت اقتصادی راه حل اقتص��ادی پیدا کنیم. 
مثال اگر نرخ ارز یک باره باال می رود، فکر می کنیم 
یک عده س��وداگر وارد بازار ارز شده اند و بازار ارز 
را به هم ریخته اند. یا اگر صادرات محدود اس��ت، 
ب��ا باال بردن ارزش دالر می خواهیم حجم صادرات 

را افزایش دهیم. 
مرتب از این سیاست ها اتخاذ کرده ایم و مرتب به 
نتیجه نرسیده ایم. سوال مهمی که مطرح می شود 
این اس��ت که چرا؟ چرا این ق��در تکرار در اقتصاد 
ایران وجود دارد؟ چرا چندین بار یک سیاس��ت را 
اعمال کرده ایم، شکس��ت خورده است، ولی باز آن 
سیاس��ت یا نوع دیگرش را تکرار می کنیم. به نظر 
می رسد چون به عامل شکل دهنده به اقتصاد ایران 
کم توجهی ش��ده است، ما با س��ایه ها مشغولیم و 
عوامل اساسی شکل دهنده به این سایه ها را نادیده 
گرفته ایم. اینها واقعیات و مبنای اصلی شکل گیری 

متغیرها و ساختارها در اقتصاد ایران است. 
اگر بخواهم واقعیات اقتص��اد ایران را به تمثیل 
غار افالطون تش��بیه کنم، یک س��ری پدیده های 
اساس��ی در اقتصاد ایران وج��ود دارند که به طور 
بنی��ادی ب��ه اقتص��اد ای��ران ش��کل می دهن��د. 
 ای��ن پدیده ه��ا یک س��ری مولفه های ش��ناختی 
)cognitive factors( هس��تند که شکل بندی 
اقتصاد ایران را تعیین می کنند. اینها همانند همان 

آدم های واقعی در مثال افالطون هستند. 
این مولفه های ش��ناختی به ص��ورت انگاره های 
پیش ف��رض )default context( بدون دلیل یا 
با دالیل غیرمس��تند و آزمون نشده توسط شخص 
پذیرفته ش��ده و در بیشتر موارد در ذهن ناهشیار 
ش��خص قرار گرفته اس��ت، در نتیجه خودش هم 
نمی داند که عقیده اش تنها یک امکان اس��ت و نه 

یک واقعیت. 
ب��ه نظر نگارن��ده مس��ئوالن، سیاس��تگذاران و 
مجریان سیاست های اقتصادی در ایران انگاره های 
پیش فرض متعددی درباره اقتصاد ایران دارند که 
به طور اتوماتیک س��اختارهای اقتص��ادی ایران را 
شکل داده است و تا این انگاره ها تغییر نکند، هیچ 
چی��ز در اقتصاد ایران تغیی��ر نمی کند. مثاًل همه 
معتقدن��د که نقش دولت در اقتص��اد باید کاهش 
پیدا کند. در همه سیاس��ت ها گفته می شود و در 
همه س��خنرانی ها مورد تاکید ق��رار می گیرد و در 
برنامه های پنج س��اله برای تحقق آن برنامه ریزی 
می کنند. ولی جالب است که هر سال نقش دولت 
در اقتص��اد بیش��تر می ش��ود. به نظ��ر من همین 

انگاره ها دارند کار می کنند. 
به همین دلیل اس��ت ک��ه متغیرهای اقتصادی 
س��ایه های این انگاره های ش��ناختی اند. ساختارها 
و نهاده��ای اقتص��ادی نیز س��ایه هایی در اقتصاد 
ایران هس��تند. دلیل اینکه به جای معلول از سایه 
اس��تفاده کرده ام، این اس��ت که نمی ت��وان رابطه 
علت و معلولی مشخصی بین انگاره ها و ساختارها 
و نهاده��ا و در مجموع بی��ن متغیرهای اقتصادی 
به دس��ت آورد، ولی می ت��وان گفت که انگاره های 
ش��ناختی منبع  )source( ش��کل بندی اقتصاد 

ایران است. 
این انگاره ها چند ویژگی دارند و به همین دلیل 
تغییر آنها در کوتاه و میان مدت امکان پذیر نیست؛ 
اول، عمدتا در ذهن ناخودآگاه شخص نشسته اند. 
دوم، اگر هم روی آن آگاهی باش��د، در مجموع 

آزمون نشده اند. 
سوم، با تعصب و احساس هم آمیخته شده است. 
 چه��ارم، ف��رد ب��ا ای��ن انگاره ه��ا ه��م هویت

)self-identified( شده است. 
چ��ون این انگاره ها دارند اقتصاد ایران را ش��کل 
می دهن��د، بنابرای��ن ب��رای پی��دا ک��ردن راه حل 
ریش��ه ای نمی توان به سایه ها دل بست، چون آنها 
س��ایه انگاره های سیاس��ی در مورد اقتصاد ایرانند 
و راه ح��ل بنیادی تر کار ک��ردن روی این انگاره ها 
اس��ت. طبیعی اس��ت که عوامل دیگری هم وجود 
دارند که اقتصاد ایران را تغییر و ش��کل می دهند، 

ولی نقش این انگاره ها تعیین کننده است. 
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آغاز ب��ه کار دول��ت دوازده��م با تیم 
اقتص��ادی جدی��د نش��ان از آن دارد که 
راهبرد دولت در چهارس��اله دوم نس��بت 
به دولت یازدهم تغییر کرده اس��ت. تیم 
اقتص��ادی دولت چالش های متفاوت تری 
نس��بت به چه��ار س��ال گذش��ته دارد. 
مشکالت اقتصادی و پیدا کردن راهبردی 
ب��رای حل آنها یکی از مهم ترین نیازهای 
کشور در ش��رایط کنونی است؛ وضعیتی 
که رئیس دولت دوازدهم را ناچار کرد تا 
تیم اقتصادی قبلی خود را کنار گذاشته 
و تیم دیگری را به جای آنان معرفی کند. 
هر چند معرفی تیم اقتصادی متفاوت در 
دول��ت دوازدهم ب��ه معن��ای ناکارآمدی 
تیم قبلی نیس��ت، اما کارشناسان حوزه 
اقتص��اد بر این باورند ک��ه دولت با توجه 
ب��ه مش��کالت اقتصادی و خواس��ته های 
مردم، بای��د راهبرد و برنامه های جدیدی 
در زمین��ه اقتص��ادی ارائه کن��د؛ تغییر 
راهبردی ک��ه نه به معن��ای بازگرداندن 
ثبات اقتصادی چهار سال پیش به کشور، 
بلکه باید در راستای شکوفایی اقتصادی 
و رون��ق تولید ش��کل گیرد ت��ا بتواند در 
میان مدت به کاهش نرخ بیکاری به عنوان 
یک��ی از مهم تری��ن خواس��ته های مردم 
از روحانی منتهی ش��ود.  »س��یدحمید 
میرمعینی« کارش��ناس حوزه بورس در 
گفت وگو ب��ا ایرنا، به تش��ریح مهم ترین 
اولویت های اقتص��ادی دولت دوازدهم و 
بسترهای های الزم برای شکل گیری آنها 

پرداخت. 

اشتغال و رونق تولید با اصالح نظام 
بانکی

میرمعینی با دس��ته بندی چالش های 
پیش روی تیم اقتصادی دولت دوازدهم 

گفت: اگ��ر بخواهیم مس��ائل اقتصادی 
دول��ت جدید را دس��ته بندی کنیم باید 
مش��کالتی مانند اش��تغال، تولید، سود 
بانکی، رکود، اوراق مش��ارکت، بورس از 
طرفی و ضرورت یکپارچگی و همفکری 
تی��م اقتص��ادی دولت تدبی��ر و امید را 
م��ورد واکاوی قرار دهیم. وی با اش��اره 
ب��ه وضعیت کنون��ی کش��ور در زمینه 
اش��تغال به ویژه اشتغال فارغ التحصیالن 
گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن برنامه هایی 
که از نخس��تین روزه��ای دولت تدبیر 
و امی��د باید در دس��تور کار این دولت 
ق��رار گیرد، مس��ئله اش��تغال و کاهش 
نرخ بی��کاری اس��ت که خ��ود نیازمند 
بسترهای فراوان اس��ت. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینک��ه تولید در ایران 
در ش��رایط مناس��بی قرار ندارد، گفت: 
اگر بخواهی��م رونق را به تولید کش��ور 
بازگردانیم الزم است نخست زمینه های 
رون��ق تولید و خ��روج از رکود را فراهم 
س��ازیم تا بتوانیم ش��اخص بیکاری در 
کش��ور را کاهش دهیم؛ »در این زمینه 
می طلبد برای تش��ویق تزریق نقدینگی 
ب��ه حوزه اش��تغال، ن��رخ س��ود بانکی 
اصالح ش��ود، زیرا تا زمانی که نرخ سود 
بانکی در کش��ور اصالح نش��ود به یقین 
سرمایه دار ریسک را نخواهد پذیرفت و 
در این ش��رایط است که رکود در تولید 
و نرخ بیکاری همچنان باالست، هرچند 
که کابین��ه اعتدالی روحان��ی در دولت 
یازدهم توانست اقدامات فراوانی در این 
زمینه انج��ام دهد اما اس��تمرار پاره ای 
از مش��کالت به ویژه درحوزه اش��تغال و 
تولید موجب ش��ده تا مسئله اشتغال و 
رکود که رابطه مس��تقیمی با هم دارند 

به خواسته نخست تبدیل شود.« 

تأکید دولت بر برنامه هماهنگ 
اقتصادی 

برنامه های اجرایی تیم اقتصادی تدبیر 
و امی��د یکی دیگر از دغدغه هایی بود که 
میرمعینی بر آن تأکید داشت. وی با اشاره 
ب��ه مش��کالت اقتصادی کش��ور و برنامه 
اجرایی دولت های پیش��ین در این زمینه 
گف��ت: واکاوی برنامه ری��زی دولت ه��ای 
گذشته و دولت یازدهم نشان از آن دارد 
که ش��کل برنامه ریزی و نحوه اجرای آن 
با مش��کالت فراوانی روبه رو بوده تا جایی 
که می ش��ود ادعا کرد در دولت های قبل 
برنام��ه چندان��ی برای اص��الح اقتصادی 
وجود نداش��ته اس��ت و برنامه های دولت 
یازده��م نیز به صورت کامل اجرا نش��د. 
ای��ن وضعی��ت موجب ش��د در یک دهه 
اقتصاد ایران بدترین ش��کل ممکن خود 
را تجربه کند. وی در پاس��خ به پرسشی 
در زمینه تغیی��ر در تیم اقتصادی دولت 
گفت: تغیی��ر راهبرده��ای مختلف یکی 
از مهم تری��ن وظایف دولت اس��ت. دولت 
یازدهم زمانی تی��م اقتصادی خود را در 
سال 92 تعیین کرد که سیاست، کنترل 
تورم و سروسامان دادن به مشکالتی بود 
که از دولت پیشین به جا ماند. نگاهی به 
تیم اقتصادی دولت نش��ان از آن دارد که 
تفاوت در تیم اقتصادی تفاوت در اس��م 
و افراد اس��ت، زیرا کس��انی که در دولت 
دوازدهم برای سکانداری بخش اقتصادی 
معرف��ی ش��دند از دل دول��ت یازدهم و 
بخشی از کارگزاران این دولت بودند پس 
نمی توان ادعای تغییر گس��ترده داش��ت. 
این کارشناس اقتصادی در زمینه چرایی 
این تغییرات گفت: نمی توان به طور قطع 
و یقین ادعا کرد که دلیل تغییر در بخش 
اقتص��ادی ناهماهنگی یا تغیی��ر راهبرد 

دولت اس��ت، اما هر آنچ��ه از ذات چنین 
تغییراتی ممکن اس��ت برداشت شود این 
اس��ت که دولت دوازدهم اولویت خود را 
بر برنامه هایی غیر  از کنترل تورم گذاشته 
و در پی آن اس��ت که ش��رایط اقتصادی 
را با راهبرد ه��ای متفاوتی پیگیری کند. 
میرمعین��ی گفت: هر چن��د موارد مطرح 
ش��ده می تواند اولویت دول��ت دوازدهم 
باش��د اما با ش��رایط کنونی و بسترهای 
موجود ایجاد تغییر کار س��ختی اس��ت. 
برای ایج��اد تغییرات گس��ترده نیازمند 
به کار گی��ری نقدینگی در بخ��ش تولید 
و س��رمایه گذاری خارجی هس��تیم. اگر 
چنین ش��رایطی ش��کل نگی��رد به یقین 
تیم کنونی ه��م در راهبرد های اقتصادی 
خ��ود ب��ا مش��کل مواج��ه خواهد ش��د. 
براس��اس آنچه گفته شد دولت دوازدهم 
در زمینه های اقتصادی نیاز بیش��تری به 
فعالی��ت نس��بت به دیگ��ر حوزه ها دارد؛ 
ح��وزه ای که به صورت مس��تقیم تمامی 
اف��راد جامعه با آن مواجهند و هر کدام از 
شهروندان بر اساس نیازها، خواسته هایی 
از دولت دارند. هر چند برخی کارشناسان 
رأی مردم به روحانی و نه به ش��عارهای 
اقتصادی رقیب وی را به گونه ای تفس��یر 
می کنند ک��ه اقتصاد اولویت اصلی دولت 
دوازده��م نیس��ت اما باید گف��ت میزان 
ب��االی ن��رخ بی��کاری در کش��ور، رکود 
صنای��ع و اص��الح نظام بانک��ی ضرورتی 
اس��ت که نمی ت��وان از آن چشم پوش��ی 
ک��رد. الزم اس��ت دولت دوازده��م فارغ 
از تمامی دس��ته بندی های سیاس��ی تیم 
هم��راه و همفکری از اقتصاددانان جامعه 
را در کابین��ه دوازدهم قرار دهد تا بدون 
دغدغه سیاس��ی یا کارشکنی های حزبی 

به مشکالت مردم فکر کنند. 

چالش ها و راهبردهای پیش روی تیم اقتصادی دولت

شکوفاییاقتصادیورونقتولیددرصدراولویتها
خبر

تجارت

صنعت و معدن

حمل و نقل ریلی

معاونت اقتصادی رئیس جمهور بعد از 
2 دهه احیا شد

حسن روحانی، رئیس جمهوری پس از رأی اعتماد مجلس 
به 16وزیر پیشنهادی، با صدور احکامی، برخی از پست های 
کلیدی نهاد ریاس��ت جمه��وری را تعیین تکلیف کرد. در 
همین ارتباط، وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که 
در دولت یازدهم ریاس��ت دفتر رئیس جمهوری را برعهده 
داشت، با حکم جدید، معاون اقتصادی رئیس جمهور معرفی 
کرد. پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال 
معرف��ی نهاوندیان برای تص��دی وزارت اقتصاد جدی بود. 
ش��رح وظایف محمد نهاوندیان به عن��وان معاون اقتصادی 
رئیس جمه��ور با توجه به حضور مس��عود کرباس��یان در 
سمت وزیر اقتصاد و مس��عود نیلی در سمت های دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی 

اقتصادی هنوز مشخص نیست. 

کرباسیان و شریعتمداری مورد 
حمایت پارلمان بخش خصوصی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران در خصوص رأی اعتماد شریعتمداری 
و انتخ��اب او به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ت��ا قبل از معرفی ایش��ان به مجل��س ات��اق بازرگانی به 
رئیس جمهور پیشنهاد داده بود که بهترین انتخاب در حال 
حاضر برای این وزارتخانه ش��ریعتمداری است. خوانساری 
ادامه داد: ش��ریعتمداری فردی است که به واگذاری امور 
به بخش خصوصی اعتق��اد دارد و در زمان وزارت خود نیز 
بدن��ه وزارتخانه را کوچک کرد، ب��ه همین لحاظ بهترین 
گزینه برای فعاالن بخش خصوصی ایش��ان هس��تند. وی 
تصریح کرد: مسعود کرباسیان نیز که به عنوان وزیر اقتصاد 
رأی اعتماد گرف��ت دارای روحیه همکاری و همفکری با 
بخش خصوصی است. ضمن آنکه از قدرت تعامل خوبی با 
سایر وزارتخانه ها، خصوصا با آقای شریعتمداری برخوردار 
اس��ت. از این جهت مسعود کرباسیان گزینه مورد تأیید و 
تأکید اتاق بازرگانی برای وزارت اقتصاد اس��ت. خوانساری 
در پایان ابراز امی��دواری کرد که با انتخاب وزیر اقتصاد و 
استفاده از توان کارشناسی و بازوی مشورتی اتاق بازرگانی 
در چهار س��ال آینده که سال های س��ختی برای اقتصاد 
کشور است، بیشترین بهره وری را برای ایجاد رفاه و رونق 

اقتصادی کشور، کسب کنیم. 

حمایت صندوق ضمانت صادرات 
ایران از صادرات به عمان

مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران گفت این 
صن��دوق از ص��ادرات به کش��ور عمان حمای��ت می کند.  
سیدکمال س��یدعلی روز یکش��نبه در جلسه مشترک با 
رئیس ات��اق بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی ایران-

عمان از آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای پشتیبانی 
بیمه ای از صادرات به عمان خبر داد. وی با تشریح خدمات 
جدید صندوق که به صورت مش��ترک با صندوق ضمانت 
صادرات عمان طراحی ش��ده، خاطرنشان کرد: با اجرایی 
ش��دن این توافق ها، بخشی از مش��کالت صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات کاال در عمان 
رفع خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، پوشش اتکایی 
متقابل، براساس این توافق ها امکان پذیر خواهد شد. در این 
جلسه محسن ضرابی، رئیس اتاق ایران-عمان نیز خواستار 
ایجاد بستر مناسب همکاری برای استفاده بیشتر تجار دو 
کشور از خدمات صندوق به ویژه در زمینه پوشش اعتبارات 
اسنادی بانک های ایرانی و سرمایه گذاری در کشور عمان 

شد. 

افزایش 3 برابری صادرات ریلی از 
زاهدان به کویته

فرص�ت امروز: مدی��رکل راه آهن جنوب ش��رق گفت 
ص��ادرات کاال از طری��ق خ��ط ریل��ی زاهدان ب��ه کویته 
پاکس��تان از دی ماه س��ال 9۵ تا خرداد ماه س��ال جاری 
 نس��بت به س��ال قبل از آن سه برابر ش��ده؛ به طوری که
گ��زارش ب��ه  اس��ت.  داش��ته  رش��د  درص��د   ۳۰۴   
 »فرصت امروز« به نقل از روابط عمومی ش��رکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران؛ مجید ارجونی در ارتباط با حوزه 
ب��ار و ترانزیت، اظهار داش��ت: از اول دی ماه س��ال 9۵ تا 
خ��رداد ماه س��ال 96، 1۴ هزار و 9۵9 ت��ن کاال از طریق 
این خط ریلی به پاکس��تان صادر ش��ده که نس��بت به ۳ 
هزار و ۷۰۳ تن س��ال قبل از آن، سه برابر شده است. وی 
افزود: همچنین میزان واردات کاال از پاکس��تان به ایران از 
طریق این خط ریلی از ۴ هزار و ۵۵۴ تن سال 9۵ با رشد 
6۵درصدی به ۷ هزار و ۴9۸ تن در ش��ش ماهه )اول دی 
ماه 9۵ تا خرداد ماه س��ال 96( رس��ید. وی تصریح کرد: 
میزان ترانزیت نیز از ۳ هزار و ۸2 تن در سال 9۵ با رشد 
۷۵ درص��دی به ۵ ه��زار و ۳۸2 ت��ن )اول دی ماه 9۵ تا 
خرداد ماه س��ال 96( رسید. مدیرکل راه آهن جنوب شرق 
بیان کرد: س��یمان، قیر، گوگرد، گل س��رخ و فوتس اویل 
عمده کاالهای صادراتی توسط این خط ریلی به پاکستان 
به ش��مار می روند. وی ادامه داد: همچنین عمده کاالهای 
وارداتی در این مسیر شامل برنج خوراکی و کنجد و عمده 

کاالهای ترانزیتی شامل گوگرد خام می شود. 

یادداشت

افزایش سهم دولت در اقتصاد و 
پیدایش ساختار خصولتی

امروز با چندین پدیده متناقض روبه رو هستیم؛ دائماً 
از کوچک ش��دن دولت در اقتصاد صحبت می کنیم اما 
هر س��اله ش��اهد بزرگ تر ش��دن و افزایش سهم دولت 
در اقتصاد هس��تیم. از س��وی دیگر از خصوصی سازی 
و مردم��ی کردن اقتصاد  می گوییم اما ش��اهد پیدایش 
س��اختار جدیدی در اقتصاد هس��تیم که تحت عنوان 
»خصولت��ی« از آن ی��اد می کنی��م. ای��ن بخش جدید 
پاس��خگویی در قبال جامعه را مورد خدش��ه قرار داده 
اس��ت که باعث ناهنجاری های دیگری شده است. این 
موارد و بی شمار موارد دیگر در کشور ما طنزهای واقعی 
اما تلخی هستند که هر روز شاهد افزایش آنها در اقتصاد 
هستیم. امروز اینها واقعیت های تلخ اقتصاد ما است که 
دیگ��ر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذش��ت. امروز 
بخش خصوصی وظیفه خود می داند به این مسائل توجه 
کند و با صراحت بیش��تری درباره آنها سخن بگوید. از 
جمله مش��کالت بزرگ در اقتصاد می توان به اشتغال، 
بدهی های دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران آب و 
محیط زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت اشاره 
کرد. دیگر ن��گاه جزیره ای به این مش��کالت نمی تواند 
راهگش��ا باش��د. امروز راهکارهای عملی برای حل این 
مشکالت مورد تقاضاست و نه راهکارهای کوتاه مدت و 
مسکن گونه. باید پرسید چه بخشی از جامعه باید پیشتاز 
مس��یر توسعه باش��د؟ بخش دولتی و بخش  خصوصی 
بای��د دوب��اره تعریف ش��وند و در همیاری ب��ا یکدیگر 
شاهد رسیدن به اهداف توسعه ملی باشیم. ما خواستار 
وزرایی هستیم که هوشمندانه عمل و دولت را چابک و 
کم هزینه کنند. زمان آن رس��یده که بخش  خصوصی و 
دانشگاهیان مستقل در مناسبات مختلف نقش آفرینی 
کنند. درخواس��ت ما از وزرای اقتصادی این اس��ت که 
به جایگاه واقعی بخ��ش  خصوصی توجه کنند. جایگاه 
واقعی بخش  خصوصی در جامعه صرفاً نباید محدود به 
جلس��ات مشورتی اقتصاد باش��د. این چه معنا دارد که 
از بخش  خصوصی در مناس��بت های مختلف نام ببریم 
اما در برنامه ریزی ها نقشی برای آن قائل نباشیم؟! ما از 
تالش های دولت سپاسگزاریم و به تنگناهای دولت نیز 
واقف هس��تیم. بخش  خصوصی آماده است که در کنار 

دولت قرار بگیرد و در پیشبرد اهداف آن یاری رساند. 

چرا بهارستانی ها به بیطرف رأی 
اعتماد ندادند؟ 

نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی روز یکش��نبه 
 1۷ مخال��ف،  رأی   1۳2 مواف��ق،  رأی   1۳۳ ب��ا 
رأی ممتن��ع و 6 رأی باطل��ه از مجم��وع 2۸۸ رأی 
ماخ��وذه، به حبی��ب اهلل بیطرف به عن��وان وزیر نیرو 
رأی اعتماد ندادند. از میان 1۷ وزیر پیش��نهادی که 
رئیس جمه��وری به مجلس معرفی کرد، بیطرف تنها 
وزیری بود که نتوانس��ت رأی اعتماد بهارستانی ها را 
کس��ب کند و مابقی وزیران پیش��نهادی با اخذ رأی 

اعتماد، به هیأت دولت دوازدهم راه یافتند. 
 محمد خالدی سردش��تی، نماینده ل��ردگان در این 
ارتباط گفت: وزیران پیشنهادی برای جلب رأی اعتماد 
نمایندگان سعی می کنند در جلسه های فراکسیون ها، 
کمیسیون های تخصصی و گروه های استانی، خودشان 
را نش��ان دهن��د. وی ادامه داد: به نظر می رس��د آقای 
بیطرف در کمیسیون های تخصصی و استانی نتوانست 
پاسخ های قانع کننده به پرسش های نمایندگان بدهد. به 
گزارش ایرنا، نماینده لردگان بحث انتقال آب را از دیگر 
دالی��ل رأی ندادن نمایندگان به این وزیر پیش��نهادی 
عن��وان کرد و افزود: در پاس��خ به س��واالت انتقال آب، 
بیط��رف خوب دفاع نک��رد. »احمد صف��ری« نماینده 
کرمانش��اه نیز در این ارتباط گف��ت: برخی نمایندگان 
اس��تان های زاگرس نشین با توجه به س��ابقه و رزومه 
کاری آق��ای بیطرف در موضوع انتق��ال آب، معتقدند 
با ورود بیطرف به س��اختمان شیش��ه ای وزارت نیرو و 
تصدی این وزارتخانه، ط��رح انتقال آِب غرب و جنوب 
به مرکز تسریع می شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
اضافه کرد: این نمایندگان از اینکه بیش از این با بحران 
کم آبی مواجه شوند، معتقد بودند نباید به بیطرف رأی 
داد تا از اجرای سیاست های انتقال آب جلوگیری کرد. 
 »س��الم امینی« نماینده مردم ایالم نیز در تش��ریح 
دالیل موفق نبودن وزیر پیش��نهادی نیرو در اخذ رأی 
اعتماد گفت: بخش��ی از موفق نبودن آقای بیطرف به 
نح��وه  »تعامل« وی برمی گردد. وی با اش��اره به اینکه 
برنامه های وزیر پیشنهادی چندان اشکال نداشت، بلکه 
در ج��ا انداختن برنامه مش��کل داش��ت، گفت: به نظر 
می رس��ید آقای بیطرف انگیزه خاص��ی برای اخذ رأی 
نماینده ها نداش��ت؛ برداشت تعدادی از نمایندگان این 
بود که وی وزیر شدن خود را تضمین شده می دانست و 
فکر می کرد به طور قطع وزیر می شود. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس ادامه داد: هیچ کدام از وزیران پیشنهادی 
به اندازه زنگنه زیر سوال نرفت، اما او توانست خوب دفاع 
کند؛ به شکلی که حتی با دفاع خود خیلی ها را بدهکار 
ک��رد؛ اگر آقای بیطرف در س��ابقه کاری قبلی خود در 
سدها و مهار آب ها کار کرده، باید با قدرت از خود دفاع 

می کرد، نه اینکه موضعی منفعالنه بگیرد. 
 

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

نیرو

رکود چندین ساله مسکن، آن چنان بر 
اقتصاد کش��ور تأثیر گذاشته که بسیاری 
از کارشناس��ان و م��ردم، تنها راه عبور از 
مش��کالت اقتصادی را به ایجاد رونق در 
این بخش گ��ره می زنن��د. البته خالصه  
ک��ردن تنها ش��اهراه ش��کوفایی، رونق و 
پیش��رفت اقتصادی ب��ه این ح��وزه نیز 
چندان منطقی و علمی به نظر نمی رسد، 
اما با این وجود، تردیدی وجود ندارد که 
در ص��ورت رونق در این حوزه حس��اس، 
زمین��ه و بس��تر حل و فصل مش��کالت 
اقتص��ادی به نح��و شایس��ته تری فراهم 
خواهد ش��د. ارتب��اط تنگاتن��گ صنعت 
مس��کن با بس��یاری از صنوف و خدمات، 
ای��ن واقعی��ت را به اثبات می رس��اند که 
رک��ود در بخ��ش مذک��ور، نتیجه ای جز 
مختل ش��دن کسب و کار مش��اغل دیگر 
در پ��ی نخواهد داش��ت. در گفت وگوی 
باش��گاه خبرنگاران جوان با کارشناسان 
و صاحب نظ��ران اقتص��ادی، انتظارات و 
ضروری��ات حوزه مس��کن و شهرس��ازی 
کش��ور در دولت دوازده��م مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 

تسهیالت مسکن متناسب با واقعیت های 
اقتصادی کشور تعریف شود

روح اهلل افراش��ته، محقق و پژوهش��گر 
 اقتص��ادی ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم توج��ه 

هر چه بیشتر به بخش اقتصاد مسکن در 
دس��تگاه ها و نهادهای باالدس��تی، اظهار 
داش��ت: تأثیرگ��ذاری مس��کن در فراز و 
نشیب های اقتصادی غیرقابل انکار است و 
ب��ه اعتقاد بنده باید مجموعه ای تخصصی 
برای اقتصاد مس��کن راه اندازی شود و با 
آسیب شناسی دقیق و تعریف راهکارهای 
ب��رای  الزم  تدابی��ر  مقتض��ی،  س��ازنده 
بهره گیری هر چه بیش��تر از ظرفیت های 
بالقوه این بخش در اقتصاد کش��ور اتخاذ 
ش��ود. وی اف��زود: تعری��ف برنامه ه��ای 
بلندم��دت  و  میان م��دت  کوتاه م��دت، 
ضروریات��ی  از  اشاره ش��ده  عرص��ه  در 
اس��ت که تحقق آن در دول��ت دوازدهم 
اجتناب ناپذیر اس��ت. افراشته عنوان کرد: 
یکی از معضالت فعلی مسکن به نامتوازن 
بودن ضریب عرض��ه و تقاضا باز می گردد 
و بالطبع در ش��رایطی که تقاضا بر میزان 
عرضه غلبه می کند، افزایش قیمت ها نیز 
غیرمنتظ��ره نخواهد بود که البته این امر 
عمدتاً در بخش اجاره مس��کن مشهود و 
ملموس اس��ت، زیرا رکود جاری و ساری 
در این بخ��ش آن چنان عمی��ق و جدی 
است که خوش��بختانه یا متأسفانه امکان 
جهش قیمت��ی در بخ��ش خریدوفروش 
مس��کن را س��لب کرده اس��ت. محقق و 
پژوهش��گر اقتص��ادی گف��ت: جامع��ه از 
وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم 

انتظار دارد در بخش مس��کن نیز همانند 
حوزه راه ها و ن��اوگان حمل و نقل هوایی، 
 تدابیر س��ازنده و مقتض��ی را لحاظ کند 
درغیر این  ص��ورت با اس��تمرار وضعیت 
موجود ش��اهد تح��ول چندانی در صحنه 
اقتصادی کش��ور نخواهیم بود. وی افزود: 
در دول��ت یازده��م، طرح های��ی همچون 
پس انداز یکم تعریف و اجرایی شد، اما به 
دلیل لحاظ کردن برخی ش��رایط خاص، 
امکان حصول توفیق از آن بس��یار ضعیف 
است، زیرا اقش��ار کم درآمد و آسیب پذیر 
جامع��ه، توان پرداخت اقس��اط س��نگین 
تس��هیالت مذک��ور را ندارن��د. افراش��ته 
گف��ت: به واق��ع در سیاس��ت گذاری ها و 
تعریف طرح ه��ا و پروژه ه��ای اینچنینی 
باید واقعیت های اقتصادی کش��ور مدنظر 
قرار گیرد و بر اس��اس و مبنای اقتضائات 
حاکم بر جامعه، نسبت به تدوین طرح ها 

و اجرایی ساختن آنها اقدام شود. 

نگاه ویژه به بخش خصوصی
امی��ر محب��ی، یک��ی از فع��االن حوزه 
ساخت مس��کن در غرب اس��تان تهران 
با اش��اره به نق��ش تعیین کنن��ده جذب 
س��رمایه گذاری ها در پویای��ی و بالندگی 
هرچه بیشتر مس��کن گفت: در شرایطی 
ک��ه رک��ود چندین س��اله دامنگی��ر این 
بخش ش��ده، اقب��ال به س��رمایه گذاری 

در ای��ن حوزه نیز کم رنگ می ش��ود. وی 
اف��زود: هر آنچه برای رف��ع رکود از بازار 
مسکن تالش شود به همان میزان فضای 
مناس��ب برای ج��ذب س��رمایه گذاری ها 
فراهم می ش��ود که قطع��اً در این میان، 
تقویت ضریب مش��ارکت بخش خصوصی 
با ایجاد طرح های تش��ویقی و انگیزشی، 
ثمربخ��ش خواه��د ب��ود. این فع��ال در 
عرص��ه ساخت و س��از مس��کن در غ��رب 
اس��تان تهران گفت: صنعت مسکن یکی 
در صحن��ه  اش��تغال زا  ظرفیت ه��ای  از 
اقتصادی کشور محسوب می شود و بدون 
تردی��د حصول رون��ق در آن، بخش قابل 
توجهی از مش��کالت جوین��دگان کار و 
اصناف را حل و فصل خواهد کرد و بالطبع 
در ص��ورت بهره من��دی از ظرفیت ه��ای 
بالق��وه موج��ود در این بخ��ش، معضل 
بیکاری نیز با کاهش چش��مگیری مواجه 
خواهد شد. محبی در خاتمه یادآور شد: 
توج��ه مضاعف به مس��کن و تالش برای 
برون رف��ت از بن بس��ت های موج��ود در 
ای��ن عرصه در تس��هیل و تس��ریع روند 
تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نیز 
مؤثر اس��ت و امید آن م��ی رود در دولت 
دوازده��م ن��گاه ویژه تری ب��ه این حوزه 
حساس )مسکن( شود که قطعاً بازخورد 
و بازتاب سازنده آن در بخش های متعدد 

اقتصادی ملموس خواهد بود. 

مشارکت فعاالنه بخش  خصوصی راهگشا خواهد بود

چالش مسکن در دولت دوازدهم چگونه مدیریت خواهد شد؟ 

گزارش2



رئیس کل بانک مرکزی ب��ا تاکید بر لزوم 
رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای 
پول و اعتبار در ش��بکه بانکی گفت: این نرخ، 
حداکثر س��ود علی الحساب است که براساس 
پیش بینی بازده��ی فعالیت ه��ای اقتصادی 
محاس��به می ش��ود. به گزارش ایرنا،  ولی اهلل 
س��یف در جلس��ه با مدیران عام��ل بانک ها 
گفت: این رقم براس��اس مصوبه شورای پول 
و اعتبار برای س��پرده های یک س��اله حداکثر 
15درصد و برای تس��هیالت عقود مشارکتی 
و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18درصد در 
نظر گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی 
در این نشس��ت درباره مفهوم سود بانکی در 
بانکداری بدون ربا گف��ت: در بانکداری بدون 
ربا، بانک، وکیل سپرده گذار بوده و مبلغ سود 
در نظر گرفته ش��ده در زم��ان عقد قرارداد با 
مشتری، س��ود علی الحساب است. وی یادآور 
ش��د: این رقم، در واقع بخش��ی از رقم س��ود 
واقعی پیش بینی ش��ده برای آخ��ر دوره مالی 

است و نمی تواند باالتر از آن باشد. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار، ن��رخ تورم را 
ش��اخصی برای نرخ س��ود بانکی عنوان کرد و 
گفت: براس��اس رابطه بین ش��اخص نرخ تورم 
و نرخ س��ود و ب��ا فاصله یک��ی دو درصد، نرخ 
سود می تواند منطقی باشد. سیف در خصوص 
برنامه های بان��ک مرکزی در ایجاد اش��تغال، 
افزایش رش��د اقتصادی و رونق تولید تصریح 
کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه ها، لزوم رعایت 
دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص 
حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی 
اس��ت که با توجه به بازده��ی بخش تولید در 
نظر گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی 
با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان 
یک��ی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ س��ود 
بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها 
تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شدیم بعد 
از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار 
پول پایان دهیم. وی با اش��اره ب��ه ورود بانک 
مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار 
گفت: در گذش��ته تجربه موفقی در این زمینه 
داش��تیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در 
بازار بی��ن بانکی را از ب��االی 28 درصد به زیر 
17 درصد پایین آورد. رئیس کل بانک مرکزی 
تاکید کرد: اکنون ش��اهد روند نزولی این نرخ 
هستیم که به محدوده 18درصد رسیده است. 
بان��ک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در 
نرخ سود استفاده می کند. سیف، یکی دیگر از 
عوامل برهم زننده نرخ س��ود را اضافه برداشت 
بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید نسبت 
به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته 
باشند. البته گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده 
بانک ها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد 
می ش��ود. در این گونه م��وارد، بانک مرکزی با 
اصول تعریف  شده، اضافه برداشت ها را به خطوط 
اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با 
نرخ های باال از بازار خارج ش��ود. رئیس شورای 
پ��ول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و 

ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان 
زمینه س��از تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: 
با توجه به هماهنگی های ایجاد ش��ده بانک ها 
مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه 
به فروش برس��انند. سیف ادامه داد: همچنین 
کمیته ای مرک��ب از وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، 
عرض��ه هرگون��ه اوراق در ب��ازار را نظ��ارت و 
کنترل می کنند تا از نوس��انات غیراصولی نرخ 
س��ود در بازار جلوگیری شود. رئیس کل بانک 
مرک��زی یکی دیگر از فعالیت های زمینه س��از 
افزایش نرخ س��ود بانکی را ناش��ی از اقدامات 
شرکت های خودروس��ازی عنوان کرد و افزود: 
برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند 
که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد. 
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم توجه ش��بکه بانکی 
به مس��ئولیت های اجتماعی گف��ت: بانک ها و 
موسس��ات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات 
تکراری و غیر موثر، بخشی از هزینه های تبلیغاتی 
خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند 
و ه��ر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داش��ته 
باش��د. رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به 
ش��رایط آغاز دولت دوازده��م، لزوم همگرایی و 
همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست های 
اقتصادی را خواستار شد و گفت: اکنون شرایط 
و زمینه ه��ای الزم برای اجرای مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب 
بانکی ایجاد شده و بانک ها با رعایت این مصوبه 
می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید 
و اش��تغال ایفا کنند. رئی��س کل بانک مرکزی 
ب��ا قدردانی از زحمات عل��ی طیب نیا در طول 
دولت یازدهم گفت: تس��لط طیب نیا بر مسائل 
اقتصاد کالن کش��ور و همکاری و همراهی وی، 
زمینه تحوالت مثبت را فراهم آورد و تجربیات 
ارزشمندش��ان در ط��ول دول��ت دوازدهم نیز 

می تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد. 

سیف افزود: اکنون نیز طی مذاکراتی که با 
آقای کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی 
و دارایی داشتم، وی بر هماهنگی بین نهادهای 
اقتصادی کش��ور تاکید داش��ت و امیدوارم با 
همکاری و هماهنگی هرچه بیش��تر بتوانیم 
اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد 

و توسعه قرار دهیم. 
لزوم تخصیص بهینه تسهیالت بانکی

رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا ارائ��ه آمار 
تس��هیالت ش��بکه بانک��ی در س��ال 1395 
خاطرنشان کرد: در س��ال گذشته 548 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت توسط شبکه بانکی به 
بخش های اقتصادی اعطا شد که 64 درصد آن 
برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این 

نسبت در بخش صنعت 81 درصد بود. 
س��یف با پیش بینی رقم 671 هزار میلیارد 
تومانی برای اعطای تسهیالت در سال جاری 
تصریح کرد: باید دقت ش��ود این تس��هیالت 
به صورت بهین��ه تخصیص پیدا کند تا منجر 
به افزایش اش��تغال و رونق تولید شود. رئیس 

ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق 
سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای 17 
هزار و 400 میلیارد تومان تس��هیالت به 22 
هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط، تصریح 
کرد: در سال جاری نیز رقم 50 هزار میلیارد 
تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شده 
که این مبلغ برای تامین س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و بهسازی 
و نوس��ازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در 
نظر گرفته شده است. سیف درخصوص نحوه 
تخصیص منابع گفت: همانند س��ال گذشته 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید طرح ها 
را به بانک ها معرفی می کنند و بانک ها نیز باید 
بررس��ی الزم را براساس اطمینان از بازگشت 
تس��هیالت و گردش چرخه تولی��د به عمل 
آورن��د. رئیس کل بانک مرک��زی تاکید کرد: 
بانک ها و موسس��ات اعتباری در کش��ور باید 
درخصوص ش��کل گیری موسسات غیرمجاز 
جدید هشیار باشند. رئیس کل بانک مرکزی 
با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه 
اعتباری ملل برای پذی��رش مدیریت دارایی 
و بدهی موسس��ات غیرمجاز الب��رز ایرانیان، 
افضل توس و وح��دت )آرمان( تاکید کرد: با 
هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال 
انجام اس��ت و هر کدام از موسسات غیرمجاز 
کسری داشته باش��ند، مدیران و گردانندگان 
آنها باید پاسخگوی سپرده گذاران باشند. سیف 
همچنین از همراه��ی و همکاری بانک ها در 
طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: 
با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل 

ممکن کاهش می یابد.
 وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون 
رواب��ط کارگزاری با بانک های دنیا تاکید کرد: 
از بانک ه��ا انتظار داریم فعالیت بیش��تری در 
مسائل ارزی داشته باشند چرا که در گذشته 
و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت ها به 
شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد 
از برجام این فعالیت ها باید به ش��بکه بانکی 

برگردد. 

نرخ سود سپرده های بانکی ثابت ماند جزییات عملکرد بازار بین بانکی در سال ۹۵
متوسط نرخ سود 18.06 درصد

بانک مرکزی عملکرد بازار بین بانکی در سال 95 را منتشر 
کرد. بر این اس��اس، سهم بانک ها از س��پرده گذاری در سال 
1395 در بخش بانک های خصوصی )غیر دولتی و خصوصی 
ش��ده( 1460 هزار و 819 میلیارد تومان با سهم 47درصد و 
میانگین نرخ سود 19.58 درصد بوده است. همچنین سهم 
بانک های دولتی از سپرده گذاری 1624 میلیارد و 219 میلیارد 
 تومان با س��هم س��پرده گذاری 2 درصد و میانگین نرخ سود

 18.05 درصد بوده اس��ت، این عدد برای موسسات اعتباری 
در بخش حجم سپرده گذاری 106.762 میلیارد ریال بوده که 
سهم سپرده گذاری صفر درصد و میانگین نرخ سود 19.73 

درصد بود. 
سهم بانک ها از سپرده پذیری در سال 13۹۵

حجم س��پرده پذیری بانک ه��ای غیر دولت��ی 1361هزار 
 و 86میلی��ارد توم��ان و ب��ا س��هم 44درص��دی و میانگین

 19.14 درص��د بوده؛ البت��ه این رقم در بانک های خصوصی 
شده معادل 946هزار و 812میلیارد تومان با سهم 31درصد 
و میانگی��ن نرخ 18.62 درصد اعالم ش��د. در مجموع حجم 
س��پرده پذیری در بانک های خصوصی معادل 2307 هزار و 
898 میلیارد تومان معادل 75درصد با میانگین نرخ س��ود 
18.85درصد بوده است. همچنین سهم بانک های دولتی از 
س��پرده پذیری در بانک های دولتی 735هزار و 866میلیارد 
تومان با سهم 24درصدی و میانگین نرخ سود 18.06 درصد 
بوده، این رقم برای موسس��ات اعتباری مع��ادل 519.497 
میلیارد ریال معادل 2درصد با میانگین 19.6 درصد اعالم شد. 

معامالت بازار بین بانکی ریالی در سال 13۹۵
براس��اس اعالم بانک مرکزی، مجموع معامالت بازار بین 
بانکی ریالی در س��ال گذش��ته در فروردین ماه 218 هزار و 
655 میلی��ارد تومان برای 22 روزکاری با نرخ 18.88 درصد 
بوده اس��ت. همچنین حج��م معامالت در اردیبهش��ت ماه 
296ه��زار و 723 میلیارد تومان ب��رای 24 روز کاری با نرخ 
17.7 درصد بوده است و متوسط معامالت روزانه نیز معادل 
12هزار و 363میلیارد تومان. آمارها نرخ معامالت در خرداد 
ماه را 17.89درصد برای 25 روز کاری، تیر ماه 17.88درصد 
ب��رای 24 روز کاری، مرداد ماه 18.82درص��د برای 25 روز 
کاری، شهریور ماه 18.92درصد برای 25 روز کاری، مهرماه 
19.06درصد برای23 روز کاری، آبان ماه 19.03درصد برای 
25 روز کاری، آذر ماه 18.97درصد برای 23 روز کاری، دی 
ماه 18.89درصد برای 25 روزکاری، بهمن ماه 18.99درصد 
برای 25 روز کاری و اس��فند ماه 19.24درصد برای 24 روز 
کاری نشان می دهد. در مجموع نرخ معامالت بازار بین بانکی 

برای 290 روز کاری معادل 18.62 درصد بوده است. 
عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۵

بانک مرکزی جهت اعمال سیاست های پولی و کنترلی 
نرخ س��ود بازار بی��ن بانکی ریالی در س��ال 95 مداخله 
فعاالنه ای در بازار بین بانکی داشته است و به دلیل ماهیت 
متفاوت س��پرده گذاری های بانک مرکزی به لحاظ مدت 
و نرخ س��ود هدایتی معامالت بان��ک مرکزی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. آمار سهم بانک ها از سپرده گذاری 
بانک مرکزی حجم س��پرده پذیری بانک های غیر دولتی 
را 56ه��زار میلی��ارد ریال ب��ا 31 15درص��د و میانگین 
18.21درصد نش��ان می ده��د. همچنین ای��ن رقم در 
بانک های خصوصی ش��ده معادل12ه��زار و 20میلیارد 
تومان معادل 67.08درصد با میانگین 18.51درصد بوده 
اس��ت. بر همین اساس در مجموع جمع سهم بانک های 
خصوصی از س��پرده گذاری بانک مرکزی در این س��ال 
معادل 17هزار و 120میلیارد تومان و معادل 98.33درصد 
با میانگین 18.41 درصد بوده است. سهم بانک های دولتی 
نیز از س��پرده گذاری بانک مرکزی 3هزار میلیارد ریال با 

1.67درصد و میانگین نرخ 18درصد بوده است. 
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خبرنــامه

پرونده  »کاسپین« روی میز 
کمیسیون اصل ۹0

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت قرار است اعضای 
این کمیس��یون گزارش کاسپین را طی جلسات آینده مورد 
بحث و بررس��ی قرار دهند و تقاضای دریافت این گزارش به 
کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است. داوود محمدی با 
اشاره به پیگیری روند گزارشات مربوط به تخلفات مؤسسات 
مالی و اعتباری در مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس 
گزارش جامعی از تخلفات گزارش صورت گرفته در مؤسسه 
کاس��پین را تهیه کرده بود و این مسئله در زمان خود مورد 
بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: قرار است اعضای این کمیسیون گزارش 
کاسپین را طی جلسات آینده خود مورد بحث و بررسی قرار 
دهند و تقاضای دریافت این گزارش به کمیسیون اقتصادی 
مجلس ارائه شده است. محمدی تصریح کرد: کمیسیون اصل 
90 می کوش��د گزارش کاسپین را از سایر مناظری که قابل 

رسیدگی است، مورد پیگیری قرار دهد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.828دالر آمریکا

4.538یورو اروپا

4.922پوند انگلیس

1.045درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

513.400مثقال طال

118.527هر گرم طالی 18 عیار

1.179.000سکه بهار آزادی

1.206.800سکه طرح جدید

628.000نیم سکه

365.000ربع سکه

248.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
روز یکش��نبه همزمان با اعالم رأی اعتماد 
نماین��دگان مجل��س ب��ه وزرای اقتصادی 
رئیس جمهور پس از س��ه سال و نیم با 61 
واحد رش��د، به کانال 82 هزار واحدی وارد 
ش��د و در جایگاه 82 ه��زار و 16 واحدی 
جای گرفت. در دومین روز معامالتی هفته 
همه شاخص های اصلی بازار سهام نیز رشد 
کردند. بیش��ترین ارزش معامالت به گروه 
فلزات اساسی با معامله 46 میلیون سهم به 
ارزش 114میلیارد ریال اختصاص داشت. 
گروه خودرو به ارزش 102 میلیارد ریال و 
کانی های فلزی به ارزش 94 میلیارد ریال 
نیز در رده های بعدی قرار گرفتند. نمادهای 
پاالی��ش نفت ته��ران، صنعت��ی و معدنی 
گل گه��ر، به پرداخت ملت، صنایع پاکش��و 
و ایران خ��ودرو در معامالت روز یکش��نبه 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص کل 
داشتند اما فوالد مبارکه اصفهان و ارتباطات 
سیار ایران بیشترین تاثیر منفی را بر جای 

گذاشتند. 
روز یکشنبه بورس تهران شاهد معامالتی 
کم حجم و متعادل در کلیت معامالت بازار 
س��هام بود. هم زمان با اع��الم خبر انتقال 
برخی نمادهای معامالتی از بازار پایه »ب« 
ب��ه بازار پای��ه »ج«، بازار فرابورس ش��اهد 
جابه جایی برخ��ی معامله گران از تابلوهای 
پایین به تابلوهای باالتر معامالتی این بازار 
ب��ود. در گروه خودرویی ه��ا نیز همزمان با 
عالقه سهامدار عمده حقوقی برای حمایت 
از ایران خودرو، این سهم در محدوده صفر 
تابلو و در دامنه نوس��ان مثبت به کار خود 
پایان داد. در معدنی ها و فلزات اساس��ی اما 
لزوم اصالح قیمت س��هام در کنار تحوالت 
آرام بازاره��ای جهانی باعث ش��د تا کلیت 
معامالت این گروه متمایل به فاز استراحت 

باش��د. هم زم��ان در گروه پاالیش��ی ها نیز 
ای��ن موضوع حاکم ب��ود به طوری که اغلب 
نمادهای معامالتی در دامنه نوسان منفی 
قیمت س��هام به کار خود پای��ان دادند. با 
این حال و با رأی اعتماد مجلس به وزرای 
اقتصادی، بسیاری از سهامداران با اطمینان 
بیش��تر به معامله در گروه های پیشرو بازار 
پرداختن��د و بدی��ن ترتیب ش��اهد صعود 
شاخص کل تا کانال 82 هزار واحد بودیم. 
از سوی دیگر با مشخص شدن برنامه های 
وزی��ر اقتصاد پیرامون بازار س��هام، فعاالن 

بازار می توانند استراتژی مشخص تری برای 
ماه های آینده در نظر گیرند و همین مسئله 
می تواند ب��ه رونق بازار س��هام در روزهای 

آینده منجر شود. 

با گروه های بازار سهام
در معام��الت روز یکش��نبه در گ��روه 
فرآورده های نفتی 2۳ میلیون س��هم به 
ارزش 8 میلی��ارد و 600 میلی��ون تومان 
م��ورد معامله قرار گرف��ت. در این گروه 
اکثریت نمادها حدود یک واحد به سمت 

باال ی��ا پایی��ن در قیمت پایانی نوس��ان 
داش��تند. در گ��روه اس��تخراج کانه های 
فل��زی نی��ز 2۳ میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 9 میلیارد تومان دادوس��تد شد. 
در این گروه غیر  از نمادهای معادن بافق 
و معدن��ی دماوند که هر ی��ک به ترتیب 
چه��ار واحد رش��د و چهار واح��د افت را 
در قیم��ت پایانی تجربه کردن��د، مابقی 
نوس��اناتی ح��دود یک درصد به س��مت 
باال یا پایین داش��تند. در گ��روه رایانه و 
فعالیت های وابسته به آن تعداد بیشتری 
از نمادها روند افزایش��ی در قیمت پایانی 
را تجرب��ه کردن��د هر چند ای��ن افزایش 
چن��دان ملموس نبود. همچنین در گروه 
خودرو نیز قیمت اکثریت س��هم ها حدود 

یک درصد در نوسان بود. 

رشد سه پله ای آیفکس
در دومی��ن روز کاری ای��ن هفت��ه به 
موازات رشد سه پله ای آیفکس )شاخص 
فرابورس( و استقرار این نماگر در ارتفاع 
9۳۳ واح��دی، بی��ش از 125 میلی��ون 
ورقه بهادار ب��ه ارزش 647 میلیارد ریال 
در بازاره��ای فراب��ورس ایران دس��ت به 
دس��ت ش��د. بیش از ۳4 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش افزون ب��ر 28 میلیارد ریال در 
نم��اد ذوب آهن اصفهان دادوس��تد ش��د 
که بیش��ترین حجم مبادالت��ی را در این 
نم��اد رق��م زد. نگاهی به دادوس��تدهای 
صورت گرفت��ه در ب��ازار پای��ه نیز حاکی 
از مبادل��ه بیش از 40 میلیون س��هم به 
ارزش نزدی��ک به 90 میلی��ارد ریال در 
تابلوه��ای معامالتی این بازار اس��ت.  در 
تابلو اوراق با درآمد ثابت شاهد دادوستد 
بیش از 26۳ هزار ورقه به ارزش افزون بر 
258 میلیارد ریال بودیم که اسناد خزانه 
اسالمی مرحله یازدهم بیشترین حجم و 
ارزش مبادالت��ی را در ای��ن تابلو به خود 

اختصاص داد. 

نماگر بورس پس از سه سال و نیم در کانال 82هزار واحد جای گرفت

لبخند بورس به رأی اعتماد کابینه دوازدهم
خبر

رشد 47درصدی معامالت 
سرمایه گذاران خارجی

در چهارماهه اول 96، با فعال شدن سرمایه گذاران 
حقوق��ی خارجی رش��د 47درص��دی خریدوفروش 
س��رمایه گذاران خارجی در بورس تهران رقم خورد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بورس ته��ران، حمید 
روح بخ��ش، مدی��ر روابط عمومی و ام��ور بین الملل 
ب��ورس ته��ران با اع��الم مطل��ب فوق اف��زود: طی 
چهارماهه نخس��ت س��ال جاری، اش��خاص حقوقی 
خارجی 91درصد از معامالت سرمایه گذاران خارجی 
را در اختیار داش��ته اند که در مقایس��ه با 88 درصد 
در دوره مش��ابه س��ال قبل، حکایت از فعال تر شدن 

س��رمایه گذاران حقوق��ی خارج��ی دارد. روح بخش 
خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن ارزش خریدوفروش 
سرمایه گذاران خارجی در چهارماهه اول 96 نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل 47درصد افزایش داشته 
است. مقایسه معامالت از نظر حجمی نشان می دهد 
ک��ه 10۳درصد حج��م خریدوفروش آنه��ا افزایش 
داش��ته اس��ت. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
تصریح کرد: س��رمایه گذاران خارجی در ۳6 صنعت 
ب��ورس تهران حض��ور دارند و در پای��ان تیرماه 96 
نس��بت به ابتدای س��ال، 2درص��د کاهش در ارزش 
دارایی س��رمایه گذاران خارجی مش��اهده می ش��ود. 
این در حالی اس��ت ک��ه در مقایس��ه ارزش دارایی 
س��رمایه گذاران خارجی در پایان تیرماه نس��بت به 
ابتدای س��ال مش��اهده می ش��ود، س��رمایه گذاران 
خارجی در 20 صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و 
در 16 صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده اند. 
یادآوری می شود: نخستین کد سهامدار خارجی بازار 
س��رمایه ایران در آبان ماه 7۳ صادر ش��د و تاکنون 
878 کد س��هامداری برای س��رمایه گذاران خارجی 
صادر شده است که از این تعداد، 209 کد در اختیار 

سرمایه گذاران حقوقی خارجی است. 

عرضه انواع مس در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاالی 
ایران، روز یکش��نبه عرضه 12 تن کنسانتره فلزات 
گرانبها و 140 تن س��ولفور مولیبدن را تجربه کرد. 
ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی 
ای��ران، روز یکش��نبه 29 مردادم��اه، میزبان عرضه 
220 ت��ن م��س مفتول، 600 تن م��س کاتد و 20 
هزار تن مس کم عیار بود. این گزارش حاکی است، 
72 ه��زار و 451 ت��ن گندم خوراک��ی و 214 تن 
جو دام��ی در قالب طرح قیم��ت تضمینی در تاالر 
محصوالت کش��اورزی عرضه شد. افزون بر این، 6۳ 
هزار قطع��ه جوجه ی��ک روزه، 275 تن جو دامی، 
200 ت��ن روغن خام، 100 ت��ن ذرت دانه ای، یک 
هزار و 775 تن ش��کر س��فید، 67ه��زار و 750 تن 
گن��دم خوراک��ی و 4 هزار تن گن��دم دوروم نیز در 
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. تاالر صادراتی 
ب��ورس کاالی ای��ران نیز در این روز ش��اهد عرضه 
4 ه��زار و 850 تن قیر و عای��ق رطوبتی بود. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی هم عرضه 86 هزار 
و ۳59 تن انواع قیر، مواد ش��یمیایی، وکیوم باتوم، 
لوب کات و م��واد پلیمری را تجربه کرد. بازار فرعی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 2 
هزار و 70 تن آنیلین، پتاس و متیلن دی فنیل دی 

ایزوسیانات بود. 

نخستین عرضه آرد بخش خصوصی 
در بورس کاال، دوشنبه این هفته

نخستین کارخانه آردسازی یعنی آرد تابان عرضه 
ی��ک هزار تن از چه��ار نوع محصوالت خ��ود را روز 
دوشنبه در تاالر کشاورزی بورس کاال استارت خواهد 
زد. حسین یزدجردی، مدیرعامل کارخانه آرد تابان و 
رئی��س هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع 
آرد ای��ران در گفت وگو با پایگاه خبری بورس کاالی 
ایران، با اش��اره به عرضه آرد در ب��ورس کاال عنوان 
کرد: تولید آرد به گندم وابس��ته است و عرضه گندم 
در بورس کاال می تواند زمینه س��از حضور آردسازان 
و ش��کل گیری بازار آزاد برای این دو محصول شود. 
به اعتقاد من اگر بازار آزاد داش��ته باش��یم می توانیم 
بس��یاری از کاستی های موجود را به مرور رفع کنیم 
و بورس به عنوان مهم ترین ابزار شکل گیری بازار آزاد 

نقشی تعیین کننده خواهد داشت. 

بورس کاال

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

دکت��ر به��رام س��بحانی، مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه 
اصفه��ان، در جم��ع خبرن��گاران ضم��ن تأیی��د و حمایت از 
برنامه ه��ای محمد ش��ریعتمداری، گزینه پیش��نهادی دولت 
دوازده��م برای تصدی وزارت صنع��ت معدن و تجارت اظهار 
کرد: آقای ش��ریعتمداری یار و همراه دولت یازدهم و معاون 
اجرای��ی رئیس جمه��ور محترم بودند ک��ه در دولت دوازدهم 
به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی ش��ده اند. ایشان 
در دول��ت فعل��ی به عنوان معاون اجرایی منش��أ خیر بودند و 
س��ابقه درخشانی نیز که در سال های 76 تا 84 به عنوان وزیر 
بازرگانی و نماینده ایران در الحاق به س��ازمان تجارت جهانی 
دارند، همراه با اشراف کامل به بخش تجارت و وقوف کافی و 
وافی ب��ه اوضاع داخل و بین الملل، می توانند در این برهه نیز 
مثمر باش��ند. عالوه بر اینکه در بخش صنعت هم برنامه های 
امیدوارکننده ای ارائه داده اند که توجه ویژه ایش��ان به بخش 
مع��دن و صنایع معدنی را نیز بیش از پیش آش��کار س��اخته 

است. 
وی اف��زود: نگاه ایش��ان به افزایش س��هم صنعت و معدن 
در تولی��د ملی و افزایش س��هم صنعت ایران در مقایس��ه با 
جهان، نگاهی نافذ اس��ت و توجهی که به توسعه صادرات در 
برنامه های ایشان وجود دارد، نویدبخش این است که صنعت، 
مع��دن و تجارت در دولت دوازدهم آینده روش��ن و خوبی در 
پی��ش دارد و به س��رمایه گذاری خارج��ی و داخلی در بخش 
صنع��ت توجه ویژه ای خواهد ش��د. دس��ت اندرکاران صنعت، 
مع��دن و صنای��ع معدنی از این رویکرد اس��تقبال می کنند و 
حتماً همکاری های الزم را در قالب شرکت ها، نهادهای مدنی 
و قانون��ی وNGOها انجام خواهند داد تا دس��ت در دس��ت 
هم این مسیر هموار و برنامه ها با موفقیت پیاده سازی شود. 

س��بحانی خاطرنش��ان کرد: برنامه دول��ت در بخش تولید 
و صنعت این اس��ت ک��ه بخش خصوصی بیش��تر وارد عرصه 
ش��ود و تصدی گری و بن��گاه داری از خود دولت منفک گردد 
و به س��مت سیاس��ت گذاری ب��رود و این بدان معناس��ت که 
بخش خصوصی، س��رمایه گذارها، تولیدکننده ها و صنعتگرها 
باید بیش��تر فعال باشند و انتظار از وزیر محترم هم این است 
که بس��تر مناسب را با تس��هیل قوانین و پشتیبانی و حمایت 
الزم فراهم کنند؛ البته ش��رایط س��رمایه گذاری و تسهیل در 
اخذ وثائق و تضامین هم مهم اس��ت تا س��رمایه گذار تشویق 
شود. در بخش تولید و صنعت کارهای بسیاری می تواند انجام 
شود. مثال در توسعه صادرات ایجاد مشوق های صادراتی یا در 
بخش تولید، معاف کردن س��ود عملکرد ش��رکت ها از مالیات 
به شرط س��رمایه گذاری در طرح های توس��عه همان شرکت 
ی��ا واقعی کردن ن��رخ ارز جهت جلوگی��ری از واردات کاالی 
قاچاق می تواند بس��یار راهگش��ا باش��د و باعث رشد و توسعه 

شرکت های موجود خواهد شد. 
مدیرعامل فوالدمبارکه با اش��اره ب��ه زنجیره فوالد و موارد 

مغفول مانده آن افزود: در س��ند چشم انداز و در افق 1404، 
برنام��ه تولید 55میلیون تن فوالد را داریم و ش��واهد موجود 
نش��ان می دهد که به آن س��مت پیش می روی��م، ولی من با 
س��ال ها تجربه در همی��ن صنعت احس��اس نگرانی می کنم، 
چراک��ه ایجاد ظرفیت و بهره ب��رداری باهم تفاوت دارد. ما در 
حال حاضر ظرفیت هایی داریم که بهره برداری نش��ده اس��ت. 
هماهن��گ نبودن زنجیره فوالد، از س��نگ آه��ن تا محصول 
نهای��ی و ظرفیت هایی که بعضا به دلیل مکان یابی نادرس��ت 
ی��ا تکنول��وژی نامطل��وب اقتصادی نیس��ت، باعث می ش��ود 
س��رمایه گذاری ها ب��ه بهره برداری نرس��ند؛ ب��ه همین دلیل 
ایج��اد ظرفیت به اش��کال مختلف می تواند انجام ش��ود، ولی 
بهره برداری 55میلیون تن باید به ش��کل اصولی برنامه ریزی 
ش��ود. هر چقدر واحدهای کوچ��ک در قالب یک واحد بزرگ 
تجمیع ش��ود نیاز به امکانات زیربنایی و سرمایه گذاری کمتر 

بوده و مقرون به صرفه تر خواهد بود. 
در دو س��ال گذش��ته که صنعت فوالد با بحران همراه شد 
و بس��یاری از فوالدسازها در آستانه ورشکستگی قرارگرفتند، 
فوالدمبارکه به رغم نداشتن رانت، امتیاز یا شرایط ویژه، روان 
عمل کرد. در بازاری که بقیه نیز حضور دارند مواد اولیه خود 
را تأمین کرد و در همین بازار فرآیند فروش را انجام داد. رمز 
موفقیت این عملکرد، اول از همه یکپارچگی کارخانه است که 
از ابتدا تا انتهای خط تولید را ش��امل می شود و دوم ظرفیت 
باالی تولید آن است. فوالدمبارکه در سال های گذشته نه تنها 
تولی��د خود را حفظ کرده، بلکه از توس��عه هم غافل نش��ده 
اس��ت. افتتاح گندله سازی س��نگان، ورق خودروچهارمحال، 
فوالد تاراز، توس��عه مجتمع فوالد سبا و افزایش تولید5.4 به 
7.2 میلیون تن فوالد خام در ش��رکت فوالدمبارکه بخشی از 

طرح های توسعه این گروه است. 
مدیرعامل فوالدمبارکه خألهای سیاس��تی صنعت فوالد و 
انتظ��ارات از وزیر صنعت معدن و تج��ارت دولت دوازدهم را 
برش��مرد و گفت: برنامه پیش��نهادی ایش��ان همان انتظارات 
ماست. با پیاده س��ازی مواردی که گفته شده بخش عمده ای 
از انتظارات مرتفع می ش��ود؛ بااین ح��ال، به طور مثال وقتی 
صحبت از توسعه صادرات می شود، باید توان تولید مطلوب و 
کیفی مورد قبول بازار خارج وجود داش��ته باشد که این مهم 
وظیفه دولت نیست. دولت هدایت کننده است. کشف یا ایجاد 
بازاره��ای صادراتی ممکن نیاز به کم��ک دولت دارد. بعضی 
مواقع حمایت های ویژه دولت کارس��از اس��ت، اینکه نرخ ارز 
واقعی شود، از همین دست است. اگر در طی چهار سال، نرخ 
ارز ثابت نگاه داش��ته شود، مواد اولیه، دستمزد و پارامترهایی 
از این قبیل افزایش می یابد و در نهایت قیمت نهایی محصول 
باال می رود و با این شرایط تولید، گران می شود و اگر متناسب 
با آن ارز، گران نشود، تولیدکنندگان مزیت های صادراتی را از 
دست خواهند داد و در مقابل، رقبا مزایای واردات به ایران را 

به دست خواهند آورد. 
وقتی بحث تولید داخل و افزایش تولید و س��هم صنعت در 
GDP به میان می آید، بای��د زنجیره را کامل ببینیم. معادن 
ب��زرگ به اهل آن واگذار ش��ود تا با تجهی��ز آنها بهره برداری 
مناس��ب صورت گی��رد، البته، نه با هدف خام فروش��ی. باید 
جلوی صادرات س��نگ آهن خام گرفته شود. اولویت نخست 
تأمین سنگ آهن برای فوالدسازهای داخلی و در مرحله بعد 
صادرات آن است. فوالدسازها باید مطمئن شوند که در تهیه 

مواد اولیه مشکلی ندارند. 

موضوع دیگر یارانه انرژی است که مغفول مانده است. بهتر 
اس��ت یارانه انرژی به صنعت برگشت داده شود. صنعت فوالد 
مصرف کنن��ده بزرگ انرژی، چه در برق و چه در گاز اس��ت. 
کمتری��ن کمکی که دولت دوازدهم می تواند به صنعت بکند، 
تخصیص س��هم یارانه تولید به صنعت است که در قانون هم 

پیش بینی شده است. 
س��بحانی ادامه داد: موضوع دیگ��ری که ضرورت انجام آن 
حس می ش��ود، تعیی��ن وضعیت طرح های دولت��ی نیمه کاره 
اس��ت. باید برای سامان دهی آنها به صورت جدی برنامه ریزی 
ش��ود. بهتر اس��ت دولت در طرح ه��ای نیمه تمام��ی که در 
بهره برداری از آنها با مش��کل مواجه اس��ت شرایطی را ایجاد 
کند تا این طرح ها به بخش خصوصی واگذار ش��ود. طرح های 
دولتی در مناطق مختلف، آبادانی نواحی اطراف خود را نیز به 
همراه داشته اند؛ مثال جاده ها توسعه یافته اند. اگر قرار شد این 
طرح نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم، آیا می شود 
تم��ام هزینه هایی را که برای آبادانی منطقه صرف ش��ده، به 
صورت ی��ک جا از بخش خصوصی گرفت؟ در این صورت این 
طرح به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی مطلوب نیست؛ 
پس باید ش��رایط واگذاری تسهیل شود. برای مثال هزینه ها، 

طی 10سال از بخش خصوصی گرفته و به دولت برگشت داده 
شود. در این صورت برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد خواهد 

شد و اشتغال نیز که مورد نظر دولت است، رونق می گیرد. 
مدیرعام��ل فوالدمبارکه مش��کالت مداخل��ه ای دولت در 
بخش خصوص��ی را مهم خواند و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی 
از موضوعات مهم اس��ت. در زنجیره فوالد، از س��نگ آهن تا 
محصول نهایی که به دست صنایع پایین دستی می رسد، باید 
توازن برقرار باش��د و این توازن هم باید به دست خود صنایع 
صورت گی��رد. اینکه وقت مدیران گرفته ش��ود که چرا فالن 
محصول گران یا چرا ارزان اس��ت، منطقی به نظر نمی رسد. با 
عرضه و تقاضا، قیمت ها هم نوسان پیدا می کند. به طور مثال 
نرخ سنگ آهن و گندله ای که فوالدمبارکه خریداری می کند، 
تابع شمش فوالدخوزستان است که در این دو بخش با 100 
درصد افزایش قیمت مواجه بودی��م. آیا فوالدمبارکه هم این 
افزایش قیمت را انج��ام داده؟ قیمت محصوالت فوالدمبارکه 
افزایش چشمگیر نداشته است. بر این باور هستیم که اقتصاد، 
بسته ای است که پارامترهای مختلفی دارد و نمی شود برخی 
را کنترل و برخی را رها کرد. باید بپذیریم که مکانیزم تسهیل 
این مهم، بورس کاال اس��ت. اگر هم ایراد دارد، باید رفع شود. 
در برابر بورس، سیس��تم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب 
نمی دهد. از آقای مهندس ش��ریعتمداری به عنوان اقتصاددان 
و مس��لط به روابط بازرگانی انتظار داریم به این مشکالت هم 

توجه کنند. 
دکتر س��بحانی افزود: بورس کاال راه اندازی شد تا براساس 
عرض��ه و تقاضا قیمت گذاری ها انجام ش��ود. اگر قرار اس��ت 
ش��ورای رقابت قیمت ورق را مدیری��ت کند، باید قیمت مواد 
اولیه فوالدس��ازها مانند سنگ آهن و گاز را هم مدیریت کند. 
در حقیق��ت باال و پایین صنعت باید باهم دیده ش��ود، چون 
به ص��ورت یک زنجی��ره در حال فعالیت اس��ت. در حقیقت 
بورس نقش��ی در تعیین قیمت ندارد. فروش��نده و خریدار در 
کنار هم به توافق می رس��ند و بورس کاال فقط فضای مذاکره 
را فراهم می کن��د. فوالدمبارکه هم نقش��ی در تعیین قیمت 
ندارد. برخی برای بهره برداری های خاص خود، آب را گل آلود 
می کنند. نمی ش��ود مجموعه ها را وادار به کنترل قیمت کرد، 

ولی نظارت و کنترل های مدیریتی باید وجود داشته باشد. 
مدیرعام��ل فوالدمبارکه با اش��اره به عملکرد این ش��رکت 
در چهار س��ال گذش��ته گفت: تولید فوالدخام در پایان سال 
91 برابر با 6 میلیون و 650 هزارتن بوده که در پایان س��ال 
95 به 7میلیون و 500هزارتن رس��یده اس��ت. در س��ال 96 
ه��م برنام��ه تولید 8 میلیون و 6۳0 هزار ت��ن هدف قرارداده 
شده که با ۳0درصد رشد همراه است و در چهارماهه نخست 
س��ال از برنامه هم پیشی گرفته ایم. نس��بت به سال 91 بالغ 
بر ۳8درصد افزایش ظرفیت داشتیم. حدود 5۳000 میلیارد 
ریال در پروژه های داخل و خارج فوالدمبارکه سرمایه گذاری 

کرده ایم که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده است. 
وی افزود: طرح 5 میلیون تنی کنسانتره سنگان در اواسط 
سال آینده راه اندازی خواهد شد. توسعه سبا از 800 هزار تن 
به1.6 میلیون تن انجام شده و آماده بهره برداری رسمی است. 
همچنین در کارخانه فوالدمبارکه تولید از 5.4 به7.2میلیون 
تن افزایش یافته اس��ت. در کنار توسعه کمی، توسعه و بهبود 
کیف��ی محصوالت را هم انجام داده ای��م. تولید ورق آجدار در 
مجتم��ع فوالد س��با، اضافه کردن تجهی��زات گاززدایی برای 
تولید ورق های رویه خودرو، س��امانه گوگردزدایی برای تولید 
ورق فوالدهای API مورد اس��تفاده در خط��وط لوله انتقال 
گاز و نف��ت ت��رش و صنایع دریای��ی و نیز دو طرح توس��عه 
فوالدهرم��زگان از 1.5ب��ه ۳ میلیون تن و نورد گرم ش��هید 
خرازی به ظرفیت۳ میلیون تن که با اروپایی ها قرارداد داریم، 
از این جمله هس��تند. در حقیقت استراتژی فوالدمبارکه این 
اس��ت که پا به پای توسعه صنعت فوالد کشور در افق 1404 

به ظرفیت 25میلیون تن فوالدخام دست پیدا کند. 
دکتر س��بحانی با اش��اره به می��زان ص��ادرات محصوالت 
فوالدمبارک��ه گف��ت: صادرات در س��ال 91 ب��ه میزان 570 
هزارتن بوده اس��ت. این میزان در س��ال 94 ی��ک میلیون و 
800 هزارتن و در س��ال 95 یک میلیون و 555 هزارتن بوده 
و برای س��ال 96 هم یک و نیم میلیون تن برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت. البته بازارهای هدف فوالدمبارکه مش��خص اس��ت، تا 
جایی که س��هم ب��ازار اتحادیه اروپا بیش از 50درصد اس��ت. 
آفریقا، خاوردور و خ��اور میانه هم از دیگر بازارهای صادراتی 
محصوالت فوالدمبارکه است و این بدین معناست که کیفیت 
محص��والت این ش��رکت اعتماد مش��تریان صادراتی را جلب 
ک��رده و فوالدمبارک��ه به عن��وان نماینده جمهوری اس��المی 
در قل��ب اروپ��ا حضور دارد. ما نیز س��عی می کنیم براس��اس 
اس��تراتژی س��ازمانی، همواره س��هم 25درصدی صادرات را 
حف��ظ کنیم. البته میزان صادرات به س��هم ب��ازار داخل هم 

بستگی دارد. 
مدیرعامل گ��روه فوالدمبارکه ضمن تجلی��ل از همراهی 
و حمای��ت هم��ه جانب��ه آقای مهن��دس نعم��ت زاده، وزیر 
محت��رم صنعت، معدن و تجارت دول��ت یازدهم افزود: تمام 
اتفاق های مبارکی که در س��ال های گذش��ته در بخش های 
صنعتی و معدنی بنگاه های صنعتی کش��ور و فوالدمبارکه به 
ثمر نشس��ته، حاصل مدیریت بهینه، مدبرانه و تجربه آقای 
نعمت زاده اس��ت. ایش��ان مردی از جنس صنعت هستند و 
عم��ر خود را در خدمت به صنعت کش��ور ص��رف کردند و 
همان گونه که وزیر صنای��ع دولت های قبل بودند، این دوره 
نیز به صنعت و معدن آمدند. جا دارد از ایش��ان تشکر ویژه 
کنم که به استناد تجربه ای که دارند از حامیان اصلی صنعت 
محس��وب می شدند، مسائل ما را به خوبی درک می کردند و 

در رفع مشکالت مصمم بودند. 

مدیرعامل فوالدمبارکه:

بورس کاال تنها نهاد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا است
در برابر بورس کاال، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمی دهد
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یک کارشناس حوزه آی تی، مهم ترین 
بانک��داری  ب��ا  ارتب��اط  در  را  مس��ائل 
الکترونیک��ی و توس��عه کس��ب و کارهای 
اینترنتی، مس��ئله احراز هوی��ت و ایجاد 
اعتماد دانس��ت و بر ایجاد اعتماد در این 
ح��وزه توس��ط بانک ها، دول��ت و فعاالن 

اقتصادی تأکید کرد. 
حج��ت اهلل مدیری��ان در گفت وگ��و با 
ایس��نا، با زیربنایی توصیف کردن توسعه 
زیرس��اخت های ارتباطاتی برای توس��عه 
بانک��داری الکترونیک��ی، گفت: توس��عه 
بانک��داری مس��تلزم حرک��ت به س��مت 
اس��تفاده از ش��یوه های نوی��ن فن��اوری 
اطالع��ات در حوزه بانکداری الکترونیکی 
است. بانکداری امروز به سمت استفاده از 
سیستم های توزیعی به جای سیستم های 

متمرکز رفته است. 
ترکیب��ی  اس��تفاده  داد:  ادام��ه  او 
مث��ل جدی��د  تکنولوژی ه��ای   از 

 blockchain می توان��د بانک��داری را 
ب��ه صورت کس��ب و کار فراگیر و همگانی 
در  عظی��م  انقالب��ی  و  ک��رده  تبدی��ل 
خریدوف��روش س��هام ایج��اد و آن را به 
کاری س��اده برای همه تبدیل کند. این 
تکنولوژی نه تنها توانایی های موسس��ات 

بزرگ را سرعت می بخشد و ساده می کند 
بلکه بسیاری از مهم ترین قابلیت های آن 
را در اختی��ار بنگاه های تجاری کوچک و 
مستقل نیز قرار می دهد.  وی در توضیح 
نحوه اطمینان یاب��ی از هویت کاربران از 
طریق سیستم های توزیعی، ادامه داد: در 
ش��کل سنتی، احراز هویت افراد از طریق 
ارائه مشخصات کارت های شناسایی آنها 
صورت می گرف��ت، اما در سیس��تم های 
توزیعی، اطالعات ش��ماره حس��اب افراد 
به ش��ماره ملی و شناسنامه افراد متصل 
تراکنش های  س��ابقه  همچنین  می شود، 
مالی و س��ایر فعالیت های تراکنشی فرد 
به یکدیگر متصل خواهند شد. از بررسی 
تناس��ب رفتار بانکی افراد ب��ا رفتارهای 
پیش��ین یک الگویی به دست می آید که 
در صورت نقض آن، سیس��تم به صورت 
هوش��مند متوج��ه اخت��الل در الگ��وی 
کاربر و احتمال هک ش��دن آن می شود 
و اقدامات امنیتی الزم را انجام می دهد. 

 blockchain وی اضافه کرد: در واقع
یک بس��تر توزیع تراکنش اس��ت که در 
آن ه��ر تراکنش به دیگ��ر تراکنش های 
اط��راف آن از طریق رمزگ��ذاری متصل 
اس��ت. برای ه��ک کردن آن، ش��ما باید 

تمام تراکنش های وابس��ته به آن و تمام 
تراکنش های رونوشت شده را هک کنید 

و این غیر ممکن است. 
این کارش��ناس مهم ترین مسائل را در 
ارتباط با بانکداری الکترونیکی و توس��عه 
کس��ب و کارهای اینترنتی مس��ئله احراز 
هویت و ایجاد اعتماد دانست و گفت: در 
صورت حل مس��ئله احراز هویت می توان 
به رفع آسیب های این حوزه و در نهایت 
رونق کس��ب و کارهای اینترنتی در کشور 
امی��دوار ب��ود. در فض��ای س��نتی نقش 
بانک ه��ا و دولت ه��ا و س��ایر کارگزاران، 
ایجاد اعتماد برای اس��تفاده از امکانات و 
مناسبات موجود است و جامعه اطالعاتی 
این ایجاد اعتماد را ع��الوه بر کارگزاران 
فوق، همگانی می کند یعنی با تکنولوژی 
جدی��دBlockchain م��ا ب��ه نقطه ای 
می رسیم که »وال استریت ژورنال« آن را 
»دموکراسی اعتماد« می خواند که تا این 
دموکراسی ایجاد نش��ود، کسب وکارهای 

مالی و اینترنتی رونق نخواهند یافت. 
مدیری��ان با ن��ام ب��ردن از تحریم ها و 
اثرات مخرب به ج��ا مانده از آن به عنوان 
محدودی��ت  ایج��اد  در  مه��م  عامل��ی 
و  الکترونیک��ی  بانک��داری  توس��عه  در 

بی��ان کرد:  اینترنت��ی،  کس��ب و کارهای 
برای توس��عه بانکداری الکترونیکی باید 
 به سیس��تم های بین المللی متصل ش��د، 
چرا که سیستم بانکداری در دنیا یکسری 
اس��تانداردها و تکنولوژی های��ی دارد که 
باعث رش��د و رونق بانکداری الکترونیک 
در کشور می شود. تحریم ها در سال های 
اخی��ر موجب ایجاد وضعیت جزیره ای در 
کش��ور ش��د که این حالت اجازه ارتباط 
س��الم و مطمئن با بانک��داری جهانی را 
از فعاالن این حوزه س��لب ک��رده و رفع 
آن یک ش��به امکان پذیر نیست و نیاز به 
زمان، برنامه و همت ملی و نیز ارتباطات 

سالم بین المللی دارد. 
رون��ق  ادام��ه  در  کارش��ناس  ای��ن 
الکترونیکی را موجب توس��عه  بانکداری 
کس��ب و کارهای اینترنتی عن��وان کرد و 
گف��ت: طبق برآورده��ای بانک جهانی و 
آنکتاد، توسعه کس��ب و کارهای اینترنتی 
موج��ب اش��تغال زایی و کاه��ش فقر در 
کش��ور می ش��ود، به این طری��ق که هر 
ش��هروند می تواند با کس��ب آموزش های 
الزم در این ح��وزه ظرفیت هایی را برای 
فعالی��ت مالی کس��ب کرده و نس��بت به 

افزایش درآمد خود اقدام کند. 

معاون وزیر ارتباطات معتقد اس��ت کسب وکارهای 
س��نتی در ابتدا با کس��ب وکارهای اینترنتی مخالفت 
می کنن��د، ام��ا در نهای��ت اینترنتی ها، س��نتی ها را 
تحریک می کنند که به سمت دیجیتالی شدن بروند. 
امیرحس��ین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره به چالش کس��ب وکارهای نوپ��ا اظهار کرد: 
کس��ب وکارهای نوپ��ا چالش های بس��یاری دارند، اما 
خالقی��ت و توانمندی آنها از چالش ها فراتر اس��ت و 
تاکنون مانعی برای حرکت وس��یع حوزه استارتاپی و 
نوآوری نبوده است. این چالش ها عمدتا درباره تأمین 
مالی اس��ت و ش��رکت هایی که از یک ح��د بزرگ تر 

می شوند، به این چالش برخورد می کنند. 
وی ادام��ه داد: در ح��وزه ICT خوش��بختانه در 
اث��ر زیرس��اخت هایی ک��ه در کش��ور فراهم ش��ده و 
فرهنگ سازی های موجود، بازار بزرگی ایجاد شده که 
خ��ود می تواند نقش تأمین کننده مالی را ایفا کند. به 
همین دلیل اس��ت که در حال حاضر تقریبا هیچ کدام 

از ش��رکت ها متکی به دولت نیستند و همه از بازار به 
آنها تزریق می ش��ود.  معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات با اش��اره به چالش های 
فن��ی کس��ب وکارها بیان کرد: مش��کل دیگر حقوقی 
است و الزم اس��ت تثبیت جایگاه حقوقی در سیستم 
قضایی و قانونگذاری کشور اتفاق بیفتد و تکالیف آنها 
مشخص شود. همچنین باید از برخوردهای سلیقه ای 
نس��بت به کسب وکارها که بسیار هم حساس هستند 
و با کوچک ترین اشتباهی از هم می پاشند، جلوگیری 
ش��ود.  دوای��ی چال��ش فن��ی را از دیگر مش��کالت 
کس��ب وکارهای نوپ��ا دانس��ت و افزود: بس��یاری از 
شرکت هایی که در حال حاضر به وجود می آیند تقریبا 
به نوعی جا پای ش��رکت های قبلی می گذارند، یعنی 
یک فرآیند تجربه ش��ده را تکرار می کنند. طبیعتا در 
ایران این فرآیند تازه ش��روع شده و بازار کشش دارد، 
اما به زودی در سال های آینده این فرآیند کار نخواهد 
ک��رد. انتظار می رود برای پاس��خ به ب��ازار، ایده های 
جدید و خالقانه وارد شود که آنجا چالش علمی ایجاد 

می شود. ما باید به برقراری ارتباط آنها با پژوهشگاه ها 
و دانشگاه ها در یک مدل تجارتی که برای همه جاذبه 
داش��ته باش��د، کمک کنیم.  وی با بی��ان اینکه یکی 
دیگر از چالش های موجود، فرهنگ سازی است، گفت: 
مسئوالن مملکت و همه کسانی که تأثیرگذارند، باید 
متوجه ش��وند که کس��ب وکارهای مبتنی بر خالقیت 
به خصوص در حوزه ICT با کس��ب وکارهای معمول 
متف��اوت هس��تند، بنابراین باید ظرای��ف آن را درک 

کرده و برای چالش های موجود راه حل پیدا کنند. 

هر خانواده، یک استارتاپ
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات ادامه داد: خوش��بختانه ج��وی که در حال 
حاض��ر وجود دارد نش��ان می دهد در خان��واده تمام 
مسئوالن کشور به زودی یک استارتاپ  ایجاد می شود 
و ای��ن فرهنگ س��ازی چه��ره مس��ئوالن و دیدگاه و 
رویک��رد آنها را به رغم چالش های موجود، نس��بت به 

این موضوع عوض می کند. 

چرا سنتی ها به سمت دیجیتالی شدن نمی روند؟ 

کسب وکارهای اینترنتی معطل اعتمادسازی
اخبار

رگوالتوری؛ پرانتقادترین معاونت 
ICT وزارت

با تأیید صالحیت محمدجوادآذری جهرمی در مجلس 
به عنوان وزی��ر ارتباطات دولت دوازده��م گمانه زنی ها در 
خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حاال توجه 
رسانه ها و فعاالن ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات 
معطوف شده است. طی روزهای گذشته زمزمه های زیادی 
در مورد گزینه های معاونت های وزارت ارتباطات ش��نیده 
می شود و از این زمزمه ها این طور برمی آید که شاکله کلی 
تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم 
حفظ می ش��ود. در روزهای گذش��ته در فضای مجازی و 
رسانه های کشور زمزمه هایی در خصوص سرنوشت برخی 
معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچ کدام رسمیت 
پیدا نک��رده و هنوز هیچ یک از مدی��ران وزارت ارتباطات 
صحبتی در خصوص آینده کاری خ��ود در این وزارتخانه 
نکرده اند. هرچن��د برخی از معاون��ان وزارت ارتباطات در 
میان فعاالن بخش با اقبال مواجه هس��تند و مش��کلی با 
ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح ش��ده از س��وی 
بازیگ��ران و ذی نفع��ان عرصه ف��اوا در روزهای منتهی به 
معرفی وزیر پیش��نهادی به مجلس مشاهده نمی شود.  در 
این میان اگرچه محمود واعظی در س��خنان آخر خود در 
جمع خبرنگاران تلویحا اعالم ک��رد که معاونان و مدیران 
ارشد وزارت ارتباطات، مش��کلی برای ادامه کار و فعالیت 
در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این 
وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می شود.  اما همانطور 
که ذکر شد، در هفته های اخیر که فرصتی برای جمع بندی 
و ارائ��ه نظرات، پیش��نهادات، حمایت و انتق��ادات فعاالن 
بخش خصوص��ی از طریق برگزاری نشس��ت، س��خنرانی، 
انتشار بیانیه و مصاحبه های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مس��ئولیت آن به 
عهده علی اصغر عمیدیان بود، بیش��ترین توجه و تمرکز را 
ب��ه خود اختصاص داد.  ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت 
که رئیس این س��ازمان کلیدی که مع��اون وزیر ارتباطات 
نیز محسوب می شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، 
اقدامات و خدماتی داشته است، اما بررسی ها نشان می دهد 
که بیشترین حجم خواسته ها، کاستی ها و بعضا انتقادات به 

عملکرد سازمان رگوالتوری معطوف است.

اپل واچ ۳ همراه با آیفون ۸ وارد بازار 
می شود؟ 

 Economic Daily چن��دی پیش نش��ریه چین��ی
گزارش تازه ای را به نقل از یکی از شرکای کلیدی اپل به 
نام Quanta Computer منتشر کرد، مبنی بر اینکه 
شرکت کالیفرنیایی فرآیند تست نهایی نسل سوم از ساعت 
هوش��مند خود را آغاز کرده و در نظر دارد اندکی قبل از 
عرضه آن در س��ه ماهه چهارم ۲۰۱۷ کار تولید انبوهش 
را آغاز کند. این پیش بین��ی کامال با برنامه ریزی های اپل 
برای رونمای��ی از موبایل پرچمدار تازه اش به نام آیفون ۸  
)که آیفون اکس هم خوانده می شود( و البته نسخه های به 
روز ش��ده از دیگر محصوالت سخت افزاری آن همخوانی 
دارد. بنابراین انتظار می رود که در کنار این نس��خه ویژه 
از آیفون که به مناس��بت دهمین سال تولد اسمارت فون 
انقالب��ی اپ��ل رونمایی خواهد ش��د و البته اپ��ل واچ ۳، 
مدل های به روز ش��ده از آیفون های فعلی و همچنین اپل 
تی وی با پش��تیبانی از محتوای 4k  )نس��ل پنجم( را هم 
شاهد باشیم. گفته می شود هوم پاد اپل هم که در جریان 
کنفرانس توس��عه دهندگان این ش��رکت رونمایی شد در 
دست تولید است و همزمان با آغاز فصل خرید به مناسبت 

سال نو میالدی وارد بازار خواهد شد. 
اگر می خواهید بدانید که در نس��ل س��وم از پوشیدنی 
هوش��مند اپل دقیقا شاهد چه تغییراتی خواهیم بود باید 
بگوییم که در نگاه نخست تغییرات محسوس نیستند و به 
احتمال زیاد شکل و ظاهر دستگاه شباهت زیادی به نسل 
کنونی اپل واچ دارد که قبال در قالب نسخه های ۳۸ و 4۲ 

میلیمتری معرفی شد. 
با این حال طبق برخی گزارش ها نس��خه بعدی از اپل 
واچ پشتیبانی از شبکه LTE را به همراه دارد و در نتیجه 
انتظار می رود به غی��ر از کاربران فعلی، جمعیت تازه ای از 

مصرف کنندگان را به سمت خود جلب کند. 
 

از نسخه های تقلبی تلگرام استفاده 
نکنید

 SonicSpy به تازگ��ی بداف��زار جدی��دی ب��ه اس��م
گوش��ی های اندرویدی را آلوده کرده است. در حال حاضر 
هزاران اپلیکیش��ن مختلف حاوی این بدافزار هستند که 

کاربران با نصب آنها، گوشی خودشان را آلوده می کنند. 
گفته ش��ده این بدافزار روی نسخه های شخصی سازی 
ش��ده و تقلبی تلگ��رام هم وج��ود دارد. موض��وع جالب 
اینجاس��ت که برخی از این اپلیکیش��ن ها روی فروشگاه 
گوگل پلی قرار دارن��د؛ جایی که مثاًل باید خیال کاربران 

از نصب برنامه ها راحت باشد. 
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده این بدافزار خودش 
را به عن��وان ی��ک برنام��ه پیام رس��ان ج��ا می زن��د و به 
ش��کل خ��اص روی نس��خه های شخصی س��ازی ش��ده 
پیام رس��ان تلگ��رام قرار گرفته اس��ت. حتی گفته ش��ده 
 ای��ن بدافزار روی برنامه های پیام رس��ان دیگری به اس��م

 Troy Chat، Hulk Messanger  ه��م دیده ش��ده 
اس��ت. در واقع این بدافزار به شکل جداگانه روی گوشی 
نصب می ش��ود، اما هی��چ آیکونی ندارد که بت��وان آن را 

شناسایی کرد. 

اخبار

واعظی از خانواده ارتباطات کشور 
تقدیر کرد

کار دولت یازدهم به پایان رسید و مجلس شورای 
اسالمی در حال انتخاب وزرای جدید دولت دوازدهم 
اس��ت.  محمود واعظ��ی، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات در دولت یازدهم، با انتشار پیامی از خانواده 

بزرگ ارتباطات کشور تقدیر کرد. 
در متن این پیام آمده است : 

»بسمه تعالی
وزارت  گرام��ی  مدی��ران  و  ارجمن��د  هم��کاران 
ارتباطات و فناوری اطالعات و دس��تگاه های تابعه و 

فعاالن پرتالش بخش خصوصی
ب��ا حمد و س��پاس ب��ه درگاه خداون��د رحمان و 
ادای احت��رام ب��ه روح پرفتوح امام راح��ل )رضوان  
اهلل تعال��ی علی��ه(، فصلی دیگر از س��ال های توأم با 
عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
در دول��ت یازده��م در حالی به پایان رس��ید که در 
اجرای منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 
خواس��ته های بحق ملت ایران، با اتکا به توانمندی و 
تعهد کارکنان عملکرد خوبی از خود به جا گذاش��ته 
اس��ت. توفیق خدمت در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات طی این سال ها از مواهب الهی به این جانب 
بوده که همواره خداوند من��ان را به پاس این توفیق 

سپاسگزارم.« 

 فقط از مراکز معتبر
سیم کارت بخرید

اپرات��ور اول در اطالعی��ه ای ب��ه مش��ترکین خود 
هش��دار داد ک��ه س��یم کارت هم��راه اول را فقط از 

درگاه های معتبر فروش، خریداری کنند. 
اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران 
اعالم کرد: همانطور ک��ه همراه اول پیش از این نیز 
باره��ا اعالم کرده، اخیرا مش��اهده ش��ده افرادی از 
طریق تلفن ثابت در تماس با مشترکین این اپراتور، 
خرید سیم کارت همراه اول را با یک شماره مشابه و 
قیمتی باالتر از قیمت مصوب و با شرایط بسیار ویژه، 
پیشنهاد می دهند که اغلب از خریداران کالهبرداری 
ش��ده و پس از فروش، فروش��نده پاس��خگو نیست. 
این در حالی اس��ت ک��ه اپراتور اول فق��ط از طریق 
درگاه های رس��می فروش خود، اقدام به واگذاری و 

فروش سیم کارت می کند. 
به گزارش هم رس��ان به نقل از ایسنا، همراه اول در 
اطالعیه خود تأکید کرده فروشندگان مذکور رابطه ای 
با همراه اول نداشته و مشترکین نباید به اعتبار همراه 
اول، به آنها اعتماد کنند. همچنین همراه اول تصریح 
کرده اس��ت که مش��ترکین برای خرید س��یم کارت 
می توانند از طریق فروشگاه های زنجیره ای همراه اول، 
دفاتر خدمات مش��ترکین و پورتال این اپراتور بخش 
»ثبت ن��ام گلچین« ب��ه نش��انی sim.mci.ir، اقدام 
به خرید س��یم کارت با قیمت مصوب کنند.  س��امانه 
ف��روش تلفنی همراه اول، فقط ش��امل فروش مودم، 
دانگل، گوشی تلفن همراه و محصوالت نوترینو است 
و س��فارش، خری��د و تحویل محص��والت همراه اول، 
جلوی در منزل فقط با ارس��ال یک پیامک رایگان به 
سرشماره ۸۰۱۸ صورت می پذیرد؛ به این صورت که 
پس از ارس��ال پیامک به سرشماره مذکور، از شماره 
۰۹۱۲۹۹۹۹۰۰۰ با مش��ترک تماس گرفته و خرید 

محصول انجام می شود. 

نسل  آینده وای فای سه برابر 
سریع تر از نسل های امروزی

بزرگ ترین مش��کل سیس��تم ها و روترهای فعلی 
ی��ا   Spectrum Crunch اصطالح��ا  وای ف��ای 
تداخل طیفی است، یعنی چند روتر همزمان از یک 
فرکانس برای ارس��ال و دریافت اطالعات اس��تفاده 
می کنند، در نتیجه تداخل امواج، محدودیت پهنای 
 باند و س��رریز شبکه رخ می دهد. تصور کنید در یک 
ورزشگاه چند ده هزار نفری، تماشاچیان بخواهند از 
وای فای اس��تفاده کنند یا در یک مجتمع مسکونی 
یا س��الن کنفران��س، ده ها کارب��ر بخواهند همزمان 
به وای فای متصل ش��وند و آنالین به تماش��ای فیلم 
بنش��ینند. ت��ا به ام��روز، راه حل این بوده اس��ت که 
در نقاط مختلف دس��تگاه های روتر/ اکس��س پوینت 
نص��ب کنند تا امواج قوی تر و با س��رعت بیش��تری 
به دس��ت کاربر برس��د، اما این راهکار تا یک اندازه 
 مش��خص پاس��خگو اس��ت و افزایش دس��تگاه های 
روتر/ اکس��س پوینت از یک تعداد مش��خص، نه تنها 
مش��کل وای فای را حل نمی کند، بلک��ه آن را نابود 
می کن��د. دس��تگاه هایی مانن��د رادی��و و تلویزیون 
می توانن��د روی یک فرکان��س ام��واج رادیویی گاه 
مش��ابه را دریاف��ت کنند، ول��ی روتره��ا نمی توانند 
اطالع��ات مختل��ف را روی ی��ک کان��ال رادیویی با 
هم ارس��ال و دریافت کنند. ازلدی��ن حامد، یکی از 
مدیران آزمایشگاه تحقیقاتی علوم کامپیوتر و هوش 
مصنوع��ی دانش��گاه MIT می گوی��د: »در دنی��ای 
بی س��یم امروز، دیگ��ر نمی توانید با اف��زودن روترها 
مش��کل تداخل طیفی را حل کنید. تمام این روترها 
با یکدیگر در تعامل هس��تند و برهم تأثیر می گذارند 
و مانع یکدیگر می ش��وند. یکی از راهکارها این است 
که تمام ای��ن روترها با هم روی یک فرکانس خاص 
کار کنند تا به طور مؤثر از طیف موجود سود ببرند.«

تازه های فنــاوری

لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios ۳00 با قیمت پایه 2 هزار دالر عرضه شد.
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ب��ازار خودروه��ای وارداتی در 
سال جاری تحت تاثیر تصمیمات 
عجیب وزارت صنعت قرار گرفته، 
به طوری که افزایش شدید واردات 
خ��ودرو در چند ماه اول س��ال و 
سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، 
موج��ب افزایش لگام گس��یخته 
قیمت ها در بازار شد تا سود چند 
براب��ری به جی��ب واردکنندگان 

خاص برود. 
ب��ه گفته فعاالن ب��ازار خودرو، 
ب��ا اج��رای ممنوعی��ت واردات 
خ��ودرو همه برنده��ای وارداتی 
تقریبا 15درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرده اند که با ادامه چنین 
شرایطی باید منتظر رسیدن این 
س��هم به 25درصد هم باش��یم. 
 RAV4 به عن��وان مث��ال تویوتا
به عن��وان یکی از پرمخاطب ترین 
خودروهای وارداتی اس��فند سال 
گذشته در محدوده 215 تا 225 
میلیون تومان فروخته می شد، اما 
همین خودرو هم اکنون با قیمتی 
نزدی��ک ب��ه 290 میلیون تومان 

فروخته می شود. 
 به گ��زارش جام ج��م، گرانی 
خودروها از ابتدای مرداد تاکنون 
نیز قابل توجه است به طوری که 
قیم��ت توس��ان از 180 میلیون 
توم��ان ب��ه196 میلی��ون تومان 
رس��یده اس��ت. همچنین سراتو 
با افزایش 10میلی��ون تومانی با 
قیم��ت 148 میلی��ون تومان به 
فروش می رسد. قیمت النترا هم 

با رشد 10میلیون تومانی به 153 
میلیون تومان رسیده است. 

 گروهی بر این باورند که برخی 
ابالغیه های وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، آن ه��م در آخری��ن 
هفته ه��ای دولت یازدهم معنادار 
است و می تواند با توجه به حجم 
گ��ردش مالی بی��ش از 12 هزار 
میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت 
گس��ترده ای برای افرادی خاص 

ایجاد کند. 
 نکته قابل توجه در این زمینه 

افزای��ش یکب��اره واردات خودرو 
تنها چند م��اه قبل از ممنوعیت 
کام��ل واردات از س��وی برخ��ی 
نمایندگی ه��ای مج��از و حت��ی 
غیرمجازها بوده اس��ت. براساس 
آمارهای گم��رک، واردات خودرو 
در س��ه ماهه اول امس��ال و قبل 
از بسته ش��دن ثب��ت س��فارش، 
رش��د 135 درصدی داشته است. 
به نظر می رسد تا تشکیل دولت 
دوازده��م و ش��روع ب��ه کار وزیر 
جدید صنعت، مع��دن و تجارت 

و تغیی��ر تصمیم��ات مربوط به 
واردات خ��ودرو، میلیاردها تومان 
سود بادآورده برای گروهی خاص 

ایجاد شود. 
 

این رویه به نفع گروهی خاص 
است 

 میثم رضای��ی، رئیس انجمن 
صنف��ی واردکنن��دگان خ��ودرو 
درباره ممنوعی��ت واردات خودرو 
این گون��ه تصمیم ه��ای  گف��ت: 
مقطعی و بدون مطالعه قطعا بازار 

را آشفته خواهد کرد و نخستین 
معضل هم افزای��ش قیمت ها در 

بازار است. 
 رضای��ی در ادامه افزود: به طور 
کلی ه��ر ج��ا ک��ه محدودیتی 
وجود داش��ته باش��د قطعا منافع 
عده ای خاص تامین خواهد شد؛ 
به صورت��ی ک��ه در همی��ن دوره 
برخ��ی اف��راد حقیق��ی و حتی 
ش��رکت های بازرگان��ی بی نام و 
نشان درست در همین روزهایی 
که واردات ممنوع اس��ت و ثبت 
سفارش انجام نمی شود، مشغول 
خارج��ی  خودروه��ای  واردات 
هس��تند. گواه ای��ن موضوع هم 
ورود خودروهای��ی در مردادماه از 

بندر بوشهر است. 
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س   
واردکنن��دگان خ��ودرو درب��اره 
افزای��ش واردات خ��ودرو ط��ی 
ماه های اخیر نیز افزود: در س��ال 
95 بی��ش از 62 ه��زار خودروی 
س��واری با ارزبری بی��ش از 1/5 
میلیارد دالر وارد کش��ور شد که 
این رقم فقط در سه ماهه ابتدایی 
س��ال 96 چی��زی ح��دود 476 

میلیون دالر برآورد می شود. 
 رضای��ی تاکید کرد: س��ازمان 
متولی  به عنوان  تجارت  توس��عه 
ثب��ت س��فارش در واق��ع عامل 
نابسامانی بازار خودروهای وارداتی 
بوده ک��ه ادامه این روند می تواند 
باعث مشکالت بیشتر و آشفتگی 

بازار باشد. 

به دنبال حذف واردکنندگان متفرقه رویه ای 
تحت عنوان »ثبت سفارش فروش��ی« در بازار 
وارداتی ها ش��کل گرف��ت؛ در حالی این رویه 
تبعاتی همچون رشد واردات و افزایش قیمت 
را به دنبال داش��ته که پیش از این بسیاری از 
کارشناس��ان و حتی رسانه ها در مورد تبعات 
این اقدام واردکنندگان به مس��ئوالن تجاری 

کشور هشدار داده بودند. 
به این ترتیب این هشدار در حالی از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته 
ش��د که برخی مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه بر 
قانونی بودن و برخی دیگر بر غیرقانونی بودن 
این رویه تاکید دارند. با این شرایط هم اکنون 
این پرس��ش مطرح اس��ت ک��ه قراردادهای 
مش��ارکت می��ان واردکنن��دگان نماینده و 
متفرقه تحت عنوان »مجوزفروشی«، از نظر 
مسئوالن صنعتی کشور رویه ای است قانونی 

یا غیرقانونی؟ 

به گزارش پرش��ین خودرو، در حال حاضر 
حدود ش��ش م��اه از توقف ثبت س��فارش از 
س��وی واردکنندگان متفرق��ه می گذرد؛ این 
در شرایطی اس��ت که متفرقه ها با توسل به 
واردکنندگان رس��می و هزین��ه ای که بابت 
ثبت س��فارش ص��وری پرداخ��ت می کنند، 

همچن��ان در ب��ازار حض��ور دارن��د و حتی 
موقعیت خ��ود را تثبیت کرده اند. بنابر گفته 
واردکنندگان متفرقه، شرکت های نمایندگی 
ضم��ن دریاف��ت تمامی هزینه ه��ای واردات 
خودرو )یعنی 14 س��رفصل هزینه ای که در 
واردات خ��ودرو موثر اس��ت( رقمی مابین 4 
تا 8 درصد نیز به طور جدا بابت ثبت س��فارش 
خودرو از شرکت های متفرقه دریافت کرده اند؛ 
این در ش��رایطی است که درصد تعیین شده 
برای خودروه��ا با برندهای مختلف، متفاوت 
اس��ت. در این بین موض��وع جالب توجه آن 
است که شرکت های نمایندگی برای روان تر 
ش��دن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای 
خرید ثبت س��فارش هر خودرو را مش��خص 
کرده اند که خرید ثبت سفارش این خودروها 
براساس برندهای مختلف در بازار بین 25 تا 

40 میلیون تومان قیمت دارند. 
به ای��ن ترتیب بس��یاری از فع��االن بازار 
خودروهای وارداتی معتقدند مدل مشارکتی 
جدیدی که ش��رکت های نمایندگی تدوین 
کرده ان��د، موج��ب افزایش قیم��ت در بازار 
خودروهای وارداتی ش��ده است. به رغم آنکه 
در حال حاضر ثبت س��فارش واردات خودرو 
به دلیل رش��د واردات در چه��ار ماهه ابتدای 
س��ال  جاری، برای ش��رکت های نماینده نیز 

بسته شده اس��ت اما به نظر می رسد با فعال 
شدن دوباره سیس��تم ثبت سفارش بار دیگر 
قراردادهای مشارکت  با شرکت های نماینده از 
س��ر گرفته شود؛ بنابراین این سوال بار دیگر 
مطرح می ش��ود که آیا از نظر وزارت صنعت، 
ثبت سفارش فروشی رویه ای قانونی است که 
این وزارتخانه تاکنون واکنش��ی به آن نشان 
نداده است؟ در این مورد یداهلل صادقی، معاون 
اقتص��ادی و ام��ور بازرگان��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فروش مجوز 
ثبت سفارش از سوی شرکت های نماینده به 
شرکت های متفرقه غیرقانونی است، می گوید: 
نماینده رس��می نباید چنین اقدامی را انجام 
دهد، قطعا س��ازمان توسعه و تجارت نیز این 
موضوع را رد می کند و اجازه فروش نمی دهد. 
وی تاکی��د می کن��د ک��ه اگرچ��ه وکالت 
دادن امر غیرقانونی نیس��ت، اما افزوده شدن 
درصدی به قیمت خودرو که متحمل افزایش 
هزینه برای مصرف کننده می شود به طور حتم 
خالف اس��ت و سازمان حمایت باید پیگیری 
کند؛ موضوعی که رئیس انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو نی��ز آن را تایی��د می کن��د. فرهاد 
احتش��ام زاد در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
می گوید: در تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین نامه 
اجرایی قانون صادرات و واردات آمده اس��ت 

که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن 
به غیر  برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی 
را ندارند. از آنجا که ثبت سفارش جزو مزایای 
کارت بازرگان��ی به حس��اب می آید؛ بنابراین 
اگر کس��ی کارت بازرگان��ی دارد اجازه ندارد 
مزایای آن را به غیر  ارائه کند. احتش��ام زاد با 
بیان اینکه هم اکنون بس��یاری از ش��رکت ها 
کار ترخیص را خودش��ان انجام نمی دهند و 
به صورت وکالتی ب��ه ترخیص کار می دهند، 
می گوی��د: بنابراین اج��ازه تفویض اختیار به 
ش��رکت های غیر  ب��رای انج��ام کار در قالب 
پیمانکاری وجود دارد، اما تفویض مسئولیت 
و حقوق ناشی از ثبت سفارش عطف به تبصره 
موجود امکان پذیر نیس��ت. وی می گوید: در 
حال حاضر شرکت های متفرقه به نمایندگی 
از شرکت رس��می خودروها را وارد می کنند 
و ترخیص نیز به اس��م شرکت اصلی صورت 
می گیرد، اما آنها هزینه ثبت سفارش به عالوه 
هزینه ه��ای دیگر را به ش��رکت م��ادر ارائه 
می کنن��د و مالک خودرو می ش��وند که این 
موضوع افزایش قیم��ت خودروهای خارجی 
را به دنب��ال دارد. وی این موضوع را از تبعات 
دس��تورالعمل های نادرس��تی می داند که از 
س��وی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو 

اعمال شده است. 

ثبت سفارش فروشی نتیجه یک تصمیم اشتباه

رانت میلیاردی در واردات خودرو
اخبار

خودروی وارداتی چرا گران شده 
است؟ 

خودروی خارجی به طور قانونی و براساس شرایط 
جاری کشور وارد ش��ده، اما به دلیل یک  شبه بسته 
ش��دن سایت ثبت سفارش در گمرک مانده و امکان 

ترخیص آن وجود ندارد. 
افزای��ش قیمت خودروهای واردات��ی که از طریق 
نمایندگ��ی ب��ه فروش می رس��د، ناش��ی از حقوق و 
ع��وارض قانونی اس��ت که در فرآین��د واردات ایجاد 
ش��ده اس��ت. در تغییر قیمت خودروی وارداتی که 
توسط نمایندگی عرضه می شود، دو نکته موثر است؛ 
اول افزایش تعداد خودروهای فرس��وده و دوم تغییر 
نرخ ارز. این دو عامل به طور مس��تقیم بر قیمتی که 
نمایندگی های رس��می برای خ��ودرو اعالم می کنند 
تاثیر دارند. ب��ازار نمایندگی ها باوجود اینکه از هیچ 
ارز مبادل��ه ای برای واردات اس��تفاده نمی کنند، یک 
بازار رقابتی اس��ت. این ب��ازار نیازی به قیمت گذاری 
دولت��ی ندارد، اما همچنان براس��اس دس��تورالعمل 
قیمت گ��ذاری کاال که توس��ط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم  شده قیمت گذاری می شود و سازمان 

حمایت هم بر این بازار نظارت دارد. 
در بازار آزاد، قیمت گذاری متفاوت اس��ت. قیمت 
خودرو در بازار آزاد براس��اس می��زان عرضه و تقاضا 
تنظیم می ش��ود و از مکانیس��م های قیمت گذاری به 
ش��کلی که در بازار عرضه نمایندگی ها رایج اس��ت، 

پیروی نمی کند. 
در این بازار عالوه بر دو موضوع تعداد خودروهای 
فرس��وده و تغییر نرخ ارز، مسائل روانی هم بر قیمت 
خودرو اثرگذار اس��ت. در چن��د هفته اخیر بازار آزاد 
خودروی وارداتی افزایش قیمتی را به خود دیده که 
بیش از هر چیز ناشی از جو روانی بسته شدن بخش 
ثبت س��فارش برای واردات خودرو در سایت وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت. این مس��ئله به طور 
متوس��ط به افزایش قیم��ت 15درصدی خودروهای 

وارداتی منجر شده است. 
بیش از یک ماه پیش، بخش ثبت س��فارش برای 
واردات خودرو در س��ایت وزارت صنعت بس��ته شد. 
نخس��تین دلیلی ک��ه وزارتخانه اعالم ک��رد، توقف 
ثبت س��فارش به دلی��ل آمارگیری ب��ود و البته در 
ادام��ه این طور عنوان کردند که س��ایت به زودی باز 
می ش��ود، اما در هفته های بعدی دوباره اعالم کردند 
که فعالیت س��ایت به دلیل به روزرسانی متوقف  شده 
است و مشکل در حال برطرف شدن است. به تازگی 
این طور اعالم کردند که س��ایت به صالحدید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بسته  شده است. این آخرین 
موضع رس��می نس��بت به عدم ثبت س��فارش برای 

واردات خودرو است.
 

فیات و ب. ام.و روبوتاکسی 
می سازند! 

 ش��رکت های خودروس��ازی »فیات« و »ب.ام.و« 
برنامه دارند تا فناوری خودروهای خودران را تا سال 
2021 در محص��والت خود اس��تفاده کرده و بتوانند 

تاکسی های خودران بسازند. 
به گزارش کارپرس، شرکت خودروسازی »فیات-
کرایس��لر« ب��ا »ب.ام.و« ب��رای س��اخت و توس��عه 

خودروهای خودران پیمان همکاری بستند. 
و  خودروس��ازان  ج��دی  رقاب��ت  پیم��ان  ای��ن 
ش��رکت های فناوری را در س��اخت روبوتاکسی  هایی 
که با گوش��ی های هوشمند فراخوانده شده و فرآیند 
پرداخ��ت آنها تنه��ا چند ثانیه به ط��ول می انجامد، 

تشدید کرده است. 
ب��ه گفت��ه متخصص��ان، ب��ازار »روبوتاکس��ی« یا 
تاکس��ی های خ��ودران تا س��ال 2030 بی��ش از 2 

میلیارد دالر ارزش خواهد داشت. 
ت��ا س��ال 2021  اع��الم ک��رده ک��ه  »فی��ات« 
نخس��تین خودروی خودران خ��ود را معرفی خواهد 

کرد.  
هم��کاری  پیم��ان  ای��ن  در  »ب.ام.و«  ش��رکای 
Mobileye،Delphi A -  ���رکت های اینت��ل،

tomative و Continental هس��تند که اکنون 
»فیات« نیز به آنها پیوسته است. 

به گفته آنها، »فیات« مهندسی و سایر تخصص ها 
را ب��ه این قرارداد خواهد آورد و راه را برای س��اخت 
یک پلتفرم خودروی خودران جامع صنعتی که دیگر 
س��ازندگان خودرو نیز بتوانند از آن اس��تفاده کنند، 

هموار می سازد. 
پیش بین��ی می ش��ود خودروه��ای خ��ودران ت��ا 
90درصد تصادفات را کاه��ش دهند، اما مدیرعامل 
»اینتل« معتقد اس��ت که ای��ن تکنولوژی چیزهایی 

بیشتر از کاهش نرخ تصادفات دارد. 
»اینتل« همچنین در ماه جاری یک مطالعه انجام 
داد در مورد اینکه مس��افران وس��ایل نقلیه خودران 
وقت��ی دیگ��ر نیازی ندارن��د مراقب خ��ودرو و جاده 

باشند، وقت خود را چگونه صرف می کنند. 
این بدین معنی اس��ت که رانن��دگان می توانند در 
طول سفر خود فیلم ببینند و در فضای وب سیاحت 
کنند. این ام��ر موجب ایجاد بازاره��ای جدید برای 
شرکت های تبلیغاتی خواهد بود، چراکه ظرفیت های 

تبلیغاتی جدیدی به وجود خواهد آمد. 
پیش بینی می ش��ود که خودروه��ای خودران بازار 
حمل و نقل عمومی را که توسط شرکت ها و اپراتورها 

هدایت می شوند مختل کنند. 

اخبار

سوغات جدید چین برای بازار 
خودروی ایران 

هایما پ��س از تجربه S7 این بار با خودروی S5 پا به 
بازار خودرویی ایران نهاده تا خیابان های کشور به زودی 

شاهد یک مهمان ناخوانده چشم بادامی دیگر باشد. 
به گزارش پدال نیوز، هنوز مش��خص نیس��ت که این 
خودروی ک��راس اوور با چه پیش��رانه ای روانه بازار ایران 
خواهد ش��د، اما هایما برای S5 دو پیش��رانه 1.6 لیتری 
تنفس طبیعی و 1.5 لیتری توربوش��ارژ را در نظر گرفته 
که به ترتیب 122 اس��ب بخار و 163 اسب بخار قدرت و 
160 و 223 نیوتن متر گشتاور و حداکثر سرعت 165 و 
170 کیلومتر بر س��اعت را ب��ه راننده عرضه می کنند و 
 CVT جعبه دنده در نظر گرفته شده هم از نوع خودکار

خواهد بود. 
س��انروف، سیس��تم ورود بدون کلی��د، کروزکنترل، 
 ،GPS ،دوربین 360 درجه، صفحه نمایش هفت اینچی
پوش��ش چرمی فرمان و صندل��ی، تنظیم برقی صندلی 
راننده در ش��ش جهت، تهویه مطبوع خودکار، نمایشگر 
فش��ار باد الستیک )TPMS(، شیش��ه عقب ضدبخار، 
سیستم روشنایی در روز، چراغ جلوی خودکار، آینه بغل 
برقی تاش��ونده مجهز به گرمکن، کنترل سیستم صوتی 
از روی فرم��ان، پورت USB و اتصال بلوتوثی، کامپیوتر 
سفری، سنسور پارک عقب، رینگ آلومینیومی از امکانات 

این خودرو به شمار می آید. 
بهای این خودرو احتماال کمتر از 80 میلیون تومان و 

زمان عرضه آن نیز سه ماه آینده خواهد بود. 
 

سالم لشکر هیبریدی ها به ناوگان 
تاکسیرانی تهران

 تویوتا پریوس هیبریدی که چند س��الی اس��ت جای 
خود را در ناوگان های تاکس��یرانی دنیا باز کرده است با 
برنامه ریزی ش��رکت تازه تاسیس سالم تاکسی به ناوگان 

تاکسیرانی تهران نیز ورود خواهد کرد. 
ش��رکت س��الم تاکس��ی روز ش��نبه 28مرداد96 در 
نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تشریح 
برنامه های خود، از ورود 3هزار تاکس��ی هیبریدی تویوتا 

پریوس به ناوگان تاکسیرانی تهران خبر داد. 
مهن��دس عل��ی خامس متی��ن، مدیرعامل ش��رکت 
س��الم تاکس��ی با اعالم این خبر، توجه به ضرورت های 
محی��ط زیس��تی، کاهش مصرف س��وخت، همس��ویی 
ب��ا تکنولوژی ه��ای روز دنیا و بستر س��ازی مناس��ب در 
حمل و نقل ش��هری را از مهم ترین اهداف ش��رکت سالم 
تاکسی برشمرد و افزود: از ابتدای سال 96 تاکنون حدود 
110 دس��تگاه تویوتا هیبریدی پری��وس را وارد ناوگان 
کرده ایم که این تعداد تا پایان سال 96 به 500 دستگاه 

خواهد رسید. 

یک سفر الکچری و دوستدار محیط زیست
به گزارش کارپرس، مدیرعامل س��الم تاکس��ی تاکید 
می کن��د اولویت اصلی این ش��رکت احترام به مس��افر 
اس��ت و همین موضوع باعث شده است نهایت دقت در 
انتخ��اب رانندگان صورت بگیرد. رانندگان این ش��رکت 
تحت آموزش های ویژه ای برای کس��ب حداکثری اصول 

مشتری مداری قرار می گیرند. 
همچنین این ش��رکت یکی از به روز ترین خودروهای 
پ��اک دنی��ا را وارد ناوگان خود کرده اس��ت تا س��فری 
الکچری و در عین حال پاک را برای مس��افران خود به 

ارمغان بیاورد. 
تویوتا پریوس هیبریدی خودرویی دوگانه با دو موتور 
الکتریک��ی و بنزینی اس��ت که به گفته مدیران س��الم 
تاکسی مصرف سوخت ترکیبی آن کمتر از چهار لیتر در 
هر 100 کیلومتر است. این خودرو در وضعیت رانندگی 
ش��هری بیش��تر به موتور الکتریکی خود متکی است و 
تنها در ش��رایط خاص که نیاز به رانندگی پرفش��ار بوده 
یا باتری های خودرو نیاز به ش��ارژ داشته باشد، از موتور 

بنزینی خود استفاده خواهد کرد.
 

تسهیالت ساده و یارانه بالعوض برای رانندگان
عل��ی خامس متی��ن در خص��وص نح��وه واگ��ذاری 
خودروهای مذکور تصریح کرد: خودروهای تویوتا پریوس 
این ش��رکت با قیمت مصوب 155 میلیون تومان عرضه 
می شود که از این مبلغ 30 میلیون تومان به صورت یارانه 
بالعوض توسط شهرداری تهران و از مبلغ باقیمانده نیز 
تا سقف 70 درصد تسهیالت توسط بانک عامل پرداخت 
می شود. بنابر این متقاضیان می توانند با پرداخت حداقل 
مبلغی در ح��دود 37 میلیون تومان به عنوان آورده یک 

دستگاه تویوتا پریوس تحویل بگیرند. 

تازه های خودرو

شاهکار جدید طراحان مرسدس بنز



عضو س��ازمان نظام صنفی رایانه ای گفت که از 350 اس��تارتاپ 
ش��رکت کننده در الکامپ بیس��ت و سوم، 100 ش��رکت به عنوان 

کسب و کار اینترنتی انتخاب شدند. 
به گزارش خبرنگار پانا، باقر بحری 
در یک نشس��ت خبری گفت: 850 
اس��تارتاپ درخواس��ت حض��ور در 
نمایشگاه الکام استارز را داشتند که 
از می��ان آنها 350 ش��رکت انتخاب 
و 100 ش��رکت به عنوان کسب و کار 
انتخاب  اینترنتی صاح��ب محصول 

شدند. 
از  دول��ت  اگ��ر  داد:  ادام��ه  وی 
بخش خصوص��ی و نهاده��ا حمایت 
نکند، اس��تارتاپ ها در کشور تقویت 

نخواهند شد. 
 وی ب��ا بی��ان اینکه ی��ک فرصت 
برگ��زاری  ب��رای  ماه��ه  ش��ش 

نمایشگاه الکامپ وجود داش��ت، گفت: در این فاصله زمانی تعداد 
ش��رکت کنندگان در الکام استارز 70 درصد رشد داشت و انتظارها 

از نمایشگاه به خوبی محقق شد. 
وی افزود: مس��ابقات ورزش��ی، برنام��ه کنس��رت و برنامه های 
جانبی دیگری برای این نمایشگاه 
پیش بینی ش��ده بود ک��ه به دلیل 

محدودیت زمان اجرایی نشد. 
بحری با بیان اینکه 38 ش��رکت 
حض��ور  الکام��پ  در  بین الملل��ی 
زمانی  داش��تند، گف��ت: فرص��ت 
اندکی که برای برگزاری نمایشگاه 
پیش بینی ش��ده بود موجب شد تا 
بین المللی  ش��رکت های  از  دعوت 
بزرگ ب��ا محدودیت زمانی مواجه 

باشد. 
عض��و س��ازمان نظ��ام صنف��ی 
رایان��ه ای با بی��ان اینک��ه یکی از 
امس��ال  الکامپ  پنل های مط��رح 
گفت:  است،  بوده  س��رمایه گذارها 
34 استارتاپ در این پنل شرکت کردند و 27 استارتاپ به مرحله 

بعدی دعوت شدند. 

یکی از راه های اس��تخدام در بزرگ ترین شرکت های فناوری، این 
اس��ت که بدانید کجا ب��ه دنبال کار 
بگردی��د. در همین رابط��ه به تازگی 
»زک ویتاک��ر« یکی از نویس��ندگان 
ب��ه صفحه ای   ZDNet وب س��ایت 
اپ��ل برخورده  جالب در وب س��ایت 
اس��ت. به گ��زارش دیجیات��و در این 
صفحه مخفی، یک موقعیت ش��غلی 
از  و  توصی��ف ش��ده  مه��م  بس��یار 
افرادی که توانس��ته اند این صفحه را 
کش��ف کنند، دعوت به همکاری به 
عمل آمده اس��ت. طب��ق توضیحات 
موج��ود در این صفحه، اپل به دنبال 
تا  با اس��تعداد« می گردد  »مهندسان 
در توس��عه یکی از زیرس��اخت های 
اساس��ی در اکوسیس��تم ش��رکت به 

 آنها کمک کنند. موقعیت ش��غلی مورد بحث در صفحه ای به آدرس
 blobstore. apple. com .1-us-west مشاهده شده که البته 

در حال حاضر فقط پیام خطا را نمایش می دهد. 
طبق اطالعات در دسترس، عالوه 
بر اهمیت ش��غل، ش��رایط اصلی و 
توصیف کارمند م��ورد نیاز اپل، به 
این نکته اش��اره شده که مهندسان 
بای��د در زیرس��اخت های در ح��ال 
توس��عه این کمپانی به کار مشغول 
شوند؛ بخشی که با میلیون ها درایو، 
ده ها هزار سرور و چندین اگزابایت 

داده سر و کار دارد. 
در پایان این صفحه نوش��ته شده 
که »اگر به چند س��وال فوق پاسخ 
مثبت دادی��د، ما به ش��ما احتیاج 
داری��م. رزوم��ه خود را ب��ه آدرس 
blob-recruiting[at] ایمی��ل 

group. apple. com بفرستید.« 
ظاهرا به عقیده مقامات اپل، حتی یافتن چنین صفحه ای می تواند 

یکی از نشانه های شایستگی افراد برای تصدی این شغل باشد. 

ناصرعلی سعادت، رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
به ش��کل کامل با تش��کیل ی��ک اتحادیه برای کس��ب وکارهای 

اینترنت��ی کش��ور مخالف اس��ت و آن 
را ی��ک اش��تباه تاریخ��ی می دان��د که 
نتیجه ای جز شکس��ت و تض��اد ندارد. 
س��عادت از پیگی��ری این موض��وع از 
طریق دیوان عدال��ت اداری خبر داد و 
عنوان ک��رد که تمام کس��ب وکارهایی 
ک��ه فعالی��ت آنه��ا مبتنی ب��ر فناوری 
اطالع��ات باش��د در حال حاض��ر باید 
مجوزهای م��ورد نیاز خ��ود را از نظام 
صنف��ی رایان��ه ای دریافت کنن��د. روز 
گذش��ته، »جعفر محمدی«، قائم مقام 
الکترونیکی سازمان  تجارت  کمیسیون 
نظام صنف��ی رایانه ای تهران نیز عنوان 
ک��رده بود که »تعدد ب��االی متولیان و 

ایجاد مجوزهای نو برای کس��ب وکارهای اینترنتی، مانعی بزرگ 
در راه توسعه تجارت الکترونیکی و استارتاپ ها در کشور است«. 

محمدی همچنین باور دارد که این رویکرد، باعث ایجاد فس��اد 
اداری می شود. 

 »باقر بحری«، نایب رئیس س��ازمان 
نظام صنفی رایانه ای هم روزگذش��ته 
دی��دی  ب��ا  خبرن��گاران  جم��ع  در 
منتقدانه از تالش برخی برای تشکیل 
اتحادیه ه��ا و انجمن ه��ای جدید خبر 
داد و اف��زود: »اگ��ر با ایج��اد اتحادیه 
و انجمن مش��کالت حل می ش��د در 
س��ال هایی که س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای تش��کیل ش��ده، باید معجزه 
ص��ورت می گرفت. حل مش��کالت در 
گرو همدلی، همگرایی و مطالبه گری 

است.«
در این نشس��ت خب��ری، ناصرعلی 
سعادت خبر داد که از دولت دوازدهم 
انتظار دارد تا مس��یر پیشرفت استارتاپ ها را فراهم کند و توسعه 

این مسیر، چیزی بیشتر از ارائه یک وام به آنها باشد. 

عضو هیأت مدی��ره انجمن صنف��ی کس��ب و کار اینترنتی اظهار 
داشت که احراز هویت افراد در فضای مجازی می تواند میزان وقوع 
جرم در این فضا را کاهش دهد، بر همین اساس وقوع جرم زمانی 

بیشتر است که مجرمان دارای هویت های 
جعلی و مجازی باش��ند. عادل طالبی که 
در برنامه گفت وگوی اجتماعی با موضوع 
استعداد جرم خیزی در فضای مجازی، از 
ش��بکه رادیویی گفت وگو سخن می گفت 
با اشاره به انواع جرم در حوزه کسب و کار 
در فض��ای مج��ازی، اظهار داش��ت: عدم 
رعای��ت کپی رایت در فضای مجازی یکی 
از مهم ترین و بزرگ ترین معضالت فضای 

مجازی به شمار می آید. 
اف��زود:  ادام��ه  در  همچنی��ن  وی 
دس��ته بندی جرم ه��ا در فض��ای مجازی 
روند شناسایی مجرمان را سهل می کند. 

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کس��ب و کار اینترنتی با اشاره به 
رابط��ه  میان هوی��ت و جرم در فضای مج��ازی، توضیح داد: احراز 
هوی��ت افراد در فضای مجازی می تواند می��زان وقوع جرم در این 

فضا را کاهش دهد، بر همین اساس وقوع جرم زمانی بیشتر است 
که مجرمان دارای هویت های جعلی و مجازی باش��ند. وی با اشاره 
ب��ه اینکه فضای مجازی محدودیت ه��ای اجتماعی را ندارد، اظهار 
داشت: محدودیت های موجود در فضای 
حقیقی و اجتماع��ی در فضای مجازی 
وج��ود ندارند، ب��ه همین دلی��ل افراد 
مختلف در قبال محدودیت ها تش��نه تر 
ش��ده و در فض��ای مج��ازی ب��ه دنبال 

فرصت جبران می گردند. 
همچنی��ن محم��د کاظم��ی، عض��و 
کمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس 
با اش��اره به اینکه انج��ام فعالیت ها در 
فضای مجازی همواره باید متناس��ب با 
مسائل فرهنگی، اعتقادات و ارزش های 
دینی کشور باشد، گفت: فضای مجازی 
فرص��ت سو ء اس��تفاده ب��رای اف��راد در 
حوزه ه��ای مختلف را فراهم می آورد؛ به ط��وری که برخی از افراد 
از ای��ن فضا همواره در راس��تای تظاهر و اقدام��ات مجرمانه بهره 

می برند. 

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای: 

اپل از طریق صفحات مخفی در وب سایتش به دنبال مهندسان 100 استارتاپ به عنوان کسب و کار اینترنتی انتخاب شدند
حرفه ای می گردد

نظام صنفی رایانه ای: تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی 
اشتباهی تاریخی است

در گفت وگوی اجتماعی مطرح شد 

عدم رعایت کپی رایت بزرگ ترین معضل فضای مجازی است

اپل از لحاظ درآمد کل، س��ود عملیاتی، جریان نقدی آزاد و جریان 
نقدی خالص، وضعیتی بهتر از آمازون، فیس بوک و آلفابت دارد. دلیل 

این موضوع چیست؟ 
ب��ه گزارش زومیت، در س��ه ماهه گذش��ته که یک��ی از ضعیف ترین 
دوره های مالی برای اپل محس��وب می ش��ود، این ش��رکت آمریکایی 
توانس��ت بالغ بر ۶میلیارد دالر جریان نقدی آزاد داشته باشد. معموال 
وقت��ی صحب��ت از درآمد کل، س��ود عملیات��ی، جریان نق��دی آزاد و 
جریان نقدی خالص ش��ود، اپل وضعیت به مراتب بهتری در مقایسه با 
ش��رکت های بزرگی مثل آمازون، فیس بوک و آلفابت دارد، اما این کار 

را چگونه انجام می دهد؟ 
نیل سایبارت، محقق مؤسسه اباو اوالون که به طور تخصصی در مورد 
وضعی��ت اپل فعالیت می کند، این هفته مقاله ای با عنوان »اپل برترین 
مدل کسب وکار را برای درآمدزایی دارد« منتشر کرد. در این مقاله، او 

کسب وکار اپل را با بزرگ ترین 
شرکت های حوزه فناوری مثل 
آمازون،  و  آلفاب��ت  فیس بوک، 
مقایس��ه کرده اس��ت. از لحاظ 
درآم��د کل، س��ود عملیات��ی، 
جری��ان نق��دی آزاد و جریان 
نق��دی خال��ص، اپل ش��رایط 
بهتری در مقایس��ه با مجموع 

این سه شرکت دارد. 
مقال��ه  ای��ن  در  س��ایبارت 

می گوید: 
موارد زیر را در نظر بگیرید: 

- اپل پرس��ودترین گوش��ی 
موبایل را تولید می کند. 

- اپل پرس��ودترین تبلت را 
تولید می کند. 

- اپل پرسودترین لپ تاپ را 
تولید می کند. 

- اپل پرس��ودترین کامپیوتر 
رومیزی را تولید می کند. 

- اپل پرس��ودترین س��اعت 
هوشمند را تولید می کند. 

- اپل پرسودترین هدفون بی سیم را تولید می کند. 
- اپل پرسودترین دستگاه پخش تلویزیون را تولید می کند. 

تولیدکنن��دگان س��خت افزار کمی وجود دارند که از فروش گوش��ی  
هوش��مند و تبل��ت، درآمدزای��ی کنند. درآمدی ک��ه در صنعت تولید 
قطعات س��خت افزاری وجود دارد، حتی نزدیک به سود اپل هم نیست. 
بزرگ ترین تولیدکنندگان لپ ت��اپ و کامپیوترهای رومیزی، حتی در 
خواب هم نمی توانند س��ودی به اندازه فروش مک داش��ته باشند. اپل 
پرس��ودترین ش��رکت تولیدکننده گجت های پوش��یدنی است. حتی 
محصوالت س��طح پایین این ش��رکت مثل اپل تی وی هم سود خیلی 

زیادی از صنایع کم درآمد به دست می آورند. 
س��ایبارت معتقد است که برخالف تصویر همگان، قیمت محصوالت 
اپل فراتر از حد اس��تاندارد نیس��ت. بعضی از دس��تگاه ها مثل اپل واچ 

و اپ��ل تی وی، قیمتی کمتر از دس��تگاه های مش��ابه در ب��ازار دارند و 
مک بوک ها، هم قیمت لپ تاپ های رده باالی دیگر محس��وب می شوند. 
آیفون ها هم از نظر قیمت، تفاوتی با پرچم داران سامسونگ ندارند. پس 
اپل چگونه این کار را انجام می دهد؟ به گفته س��ایبارت، رمز موفقیت 

اپل در موارد زیر است: 
- محصول؛ اپل بی��ش از هر چیزی به محصوالتش اهمیت می دهد. 
اپل هدف خود را س��ود و فروش زیاد تعری��ف نمی کند و تمرکزش را 

روی تولید محصوالت درجه یک قرار می دهد. 
- تمرک��ز؛ به این فکر کنید ک��ه از زمان معرفی مک ، آیپاد، آیتیونز، 
آیفون  و آیپد، چند محصول آمدند و رفتند؟ اگر مایکروس��افت را مثال 
بزنی��م، محصوالت��ی مثل کی��ن، زون و ویندوز فون، س��ریعا به پایان 
عمرشان رس��یدند. اگر اپل محصولی را تولید کند، توسعه آن را مدت 

خیلی زیادی ادامه خواهد داد. 
- برون س��پاری تولید؛ اپل 
تنه��ا کار طراح��ی را انج��ام 
می دهد و تمام مراحل تولید 
را ب��ه ش��رکت های دیگری، 
برون سپاری می کند. این کار، 
هزینه های س��رمایه گذاری را 
به طرز چش��مگیری کاهش 

می دهد. 
ب��ازار  در  مث��ال،  ب��رای 
تفاوت  هوشمند،  بلندگوهای 
زی��ادی بی��ن نگ��رش اپ��ل 
ب��ا آم��ازون و گ��وگل وجود 
ای��ن  آم��ازون  ه��دف  دارد. 
اس��ت که بلندگ��وی خود را 
ب��ا حداقل قیم��ت وارد تمام 
خانه ها کند ت��ا بتواند فروش 
فروش��گاه خودش را افزایش 
ده��د. گ��وگل و فیس ب��وک 
هم می خواهند با اس��تفاده از 
توسط  به دست آمده  اطالعات 
دوربین ه��ای  و  میکروف��ن 
و  بلندگوهایشان  ارزان قیمت 
به وس��یله تبلیغات، درآمدزایی کنند؛ ولی اپل بلندگویی گران قیمت و 
اعال عرضه کرده است؛ این بلندگو به خودی و خود و از طریق سرویس 

موسیقی اپل، سود خیلی زیادی به این شرکت می آورد. 
س��ایبارت می گوی��د: با اینکه درس��ت ب��ه نظر نمی رس��د، ولی اپل 
س��خت افزارش را در ابعاد کوچک تری عرضه می کند و راه های دیگری 

برای کسب درآمد پیدا می کند. 
مش��خص نیس��ت که اپل می خواهد چه نوع محصوالتی را در آینده 
وارد بازار کند. به نظر می رس��د که اپل نتوانس��ته است از سال 2007 
تاکن��ون، محصولی به موفقی��ت آیفون عرضه کند. ممکن اس��ت این 
ش��رکت آینده درخشانی نداشته باش��د، ولی با وجود این، هیچ شکی 
در مورد عملکرد فوق العاده و بی نقص سیس��تم کسب وکار این شرکت 

وجود ندارد. 

نخستین اتحادیه کسب و کارهای مجازی به عنوان پایگاهی برای 
س��اماندهی این رسته از کس��ب وکارها در کشور سرانجام در حال 
شکل گیری است، اما در این مرحله نحوه تأیید صالحیت و سابقه 
فعالی��ت کاندیداهای انتخاب��ات اتحادیه با انتقاداتی همراه ش��ده 

است. 
به گزارش فارس، تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای 
مج��ازی از 1۶ خردادم��اه کلی��د خ��ورد و فرآیند نام نویس��ی از 
داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری 

این صنف انجام شد. 
دبیرخان��ه هی��أت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی کش��ور 
فراخوان ثبت نام عضویت در هیأت مدیره و بازرس��ان این اتحادیه 

کشوری را اعالم کرد. 
افراد دارای پروانه کس��ب در رسته های ش��غلی کسب و کارهای 

بازاریاب��ی  و  مج��ازی 
ش��بکه ای واجد ش��رایط، 
ب��رای  می توانس��تند 

 ثب��ت ن��ام در انتخابات 
مذکور  صن��ف  اتحادی��ه 
نیز  اخی��را  کنند.  اق��دام 
تأیید  کاندیداهای  لیست 
ای��ن  ش��ده  صالحی��ت 
اتحادیه منتش��ر ش��د که 
انتقاداتی  می شود  شنیده 
به سابقه فعالیت برخی از 
افراد لیس��ت مطرح شده 

است. 
ی�ا  س�ایت  داش�تن 
اپلیکیش�ن ب�ه معنای 
آنالی�ن  کس�ب و کار 

نیست
در ای��ن ب��اره فرش��اد 
وکی��ل زاده، مدی��ر ی��ک 
فروشگاه اینترنتی با اشاره 
به نح��وه تأیید صالحیت 
گفت:  کاندیداها،  برخ��ی 
در ای��ن مقط��ع دغدغ��ه 

اصلی ورود افرادی به اتحادیه اس��ت که ش��ناخت کامل از صنف 
و مش��کالت آن داشته باشند و با درک مسائل، توانایی پیگیری و 

حل دغدغه ها را نیز دارا باشند. 
وی گفت: افرادی باید انتخاب ش��وند که به دنبال تأمین منافع 

صنف و اعضای آن باشند.
 نباید افرادی که فاقد کسب و کار آنالین بوده و به صرف تشکیل 
یک ش��رکت و کس��ب مجوز، داوطلب حضور در هیأت مدیره این 

اتحادیه شده اند وارد این فضا شوند. 
صرف داشتن وب س��ایت یا اپلیکیشن به معنای دارا بودن یک 
کس��ب و کار آنالین نیست، کما اینکه داش��تن یک مغازه خالی به 

معنای داشتن یک کسب و کار نیست. 

وکیل زاده با اش��اره به لیست اعضای تأیید صالحیت شده، ادامه 
داد: تع��داد زی��ادی از فعاالن این حوزه که س��ال ها با مش��کالت 
ای��ن ح��وزه درگیر بوده و هر ی��ک به تنهایی قدمی در راس��تای 
قانون��ی کردن فعالیت  های این حوزه برداش��ته اند در این لیس��ت 
حضور ندارند که البته بی اطالعی را دلیل اصلی این موضوع اعالم 

می کنند. 
وی افزود: در سال های اخیر کسب و کارهای آنالین درگیری های 
زی��ادی از جمله بحث مجوزها، تقابل با کس��ب و کارهای س��نتی، 
حت��ی تهدید به پلمب، ش��کایات مختلف و حضور در دادس��راها، 

مالیات و بیمه را داشته اند.
 اکنون که موفق به احقاق حق قانونی خود ش��ده اند ایجاد یک 
اتحادی��ه قوی از فعالین این بخش می توان��د بخش زیادی از این 

مشکالت را حل کند. 
برخ�ی  از  انتق�اد 
انتخابات  کاندیداه�ای 
اتحادیه کسب و کارهای 

اینترنتی
منش��ی پور  می��الد 
مدیرعامل یک اپلیکیشن 
در  نیز  درخواست خودرو 
این ب��اره به فارس، گفت: 
کس��ب و کارهای  تقاب��ل 
س��نتی و م��درن اواخ��ر 
پاییز گذشته به اوج خود 
رسیده و ایده تشکیل این 
گرفت.  ش��کل  اتحادی��ه 
بس��یاری  زم��ان  آن  در 
ارگان ه��ای دولت��ی و  از 
از ما شکایت  وزارتخانه ها 

کردند. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
آغازی  اتحادیه  تش��کیل 
س��اماندهی  ب��رای 
مجازی  کس��ب و کار های 
اس��ت، گفت: ن��گاه فعلی 
به این کس��ب و کارها این 
اس��ت که چند جوان از دانش��گاه فارغ التحصیل ش��ده و کاری را 
ش��روع کرده اند و صرفا برایش��ان جالب اس��ت، ام��ا در واقع این 

کسب و کارها باید به یک وزنه در تجارت اقتصاد تبدیل شوند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه اف��راد منتخب در اتحادی��ه باید دغدغه 
کالن داش��ته باش��ند نه دغدغه ش��خصی، گفت: اگر در نخستین 
دوره اتحادیه اعضا بد چیده ش��وند آن اتحادیه تا آخر، نه از طرف 

کسب و کار ها و نه از نظر دولت جدی گرفته نمی شود. 
منش��ی پور با انتقاد از برخی کاندیدهای انتخابات اتحادیه، ادامه 
داد: در ح��ال حاضر برخی کاندیداها درباره کس��ب و کارهای نوین 
تجربه ندارند و برخی دیگر کارمند ش��رکت ها هستند که با رفتن 

از شرکت دغدغه  شان تمام می شود. 

مطاب�ق گزارش ه�ای جدید، اپل ب�رای جا نمان�دن از قافل�ه غول های 
بزرگ صنعت س�رگرمی، آستین ها را باال زده و قصد دارد تا سال 2018 با 
سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 10 برنامه جدید تلویزیونی تولید کند. 

وال اس�تریت ژورنال در گزارش جدیدی ادعا کرده که اپل یک میلیارد 
دالر ب�رای تولید برنامه های تلویزیونی اورجینال کنار گذاش�ته اس�ت. به 
 »)Planet of the Apps( دنبال پخش برنامه های »س�یاره اپلیکیشن ها
و »کارپ�ول کارائوکه )Carpool Karaoke(« از س�رویس اپل موزیک و 
استقبال نه چندان گرم کاربران، اپل تولید برنامه های ویدئویی اختصاصی 
را دوباره در دستور کار خود قرار داده است. به ظاهر اپل قصد دارد تا سال 

2018، 10 برنامه تلویزیونی جدید تولید کند. 
به گزارش جی اس ام، پیش تر ش�نیده ش�ده که »ادی کیو« معاون ارشد 
خدم�ات اینترنت�ی اپل به تولی�د برنامه هایی مانند »ب�ازی تاج و تخت«، 
 HBO ابراز عالقه کرده است. گفتنی است HBO س�ریال پرآوازه شبکه
سال گذش�ته نزدیک به 2 میلیارد دالر برای تولید برنامه های اختصاصی 
هزینه کرده بود؛ یعنی دو برابر بودجه ای که اپل در حال حاضر برای تولید 

محتوای تلویزیونی کنار گذاشته است. 
برنامه ه�ای ویدئوی�ی اختصاص�ی اپل تنه�ا به صورت انحص�اری برای 
مشترکان »اپل موزیک« پخش می شوند که خواه ناخواه گستره مخاطبان 
محدودی دارد. در گزارش ها خاطرنش�ان ش�ده که اضافه ش�دن دو مدیر 

ارشد پیشین کمپانی س�ونی پیکچرز یعنی »جیمی ارلیچت« و »زاک ون 
امبورگ« به تیم رسانه ای اپل، راه ساخت برنامه های تلویزیونی پرمخاطب 
را ب�رای اهال�ی کوپرتینو هموار خواهد ک�رد. این دو مدیر ارش�د در ماه 
ژوئن به اس�تخدام اپل درآمدند و گفته شده که از اوایل اوت فرمان تولید 

محتوای ویدیویی اپل را در دست گرفته اند. 
هنوز مش�خص نیس�ت که اپل در س�ال آینده دس�ت به تولید چه نوع 
برنامه هایی خواهد زد، اما با توجه به اینکه حرف  و حدیث ها از برنامه ریزی 
اپ�ل برای تولید 10 برنامه تلویزیونی جدی�د حکایت دارند، چندان دور از 
انتظار نیس�ت که در آینده ش�اهد طیف گس�ترده ای از برنامه ها باش�یم. 
ناگفته نماند تولید این برنامه ها ممکن است با رونمایی از گجت جدید اپل 

تی وی که قرار است از کیفیت 4K پشتیبانی کند، همراه شود. 
بعید به نظر می رسد که اپل موزیک میزبان برنامه های تلویزیونی آینده 
اپ�ل باش�د و احتماال این کمپانی ب�ه دنبال راه اندازی پلتف�رم تلویزیونی 
اختصاص�ی خود برای پخش برنامه هایش اس�ت. به همی�ن دلیل می توان 
برنامه ه�ای تلویزیون�ی فعل�ی اپ�ل را پ�روژه ای پایلوت ب�رای فهمیدن 
م�زه دهان مخاطبان قلمداد ک�رد. اگرچه اپل هنوز در ابت�دای راه تولید 
برنامه های ویدیویی اس�ت، دور از انتظار نیست که در آینده ای نه چندان 
 ،HBO دور، ش�انه به ش�انه غول های بزرگ تولیدات چندرسانه ای مانند

آمازون و نتفلیکس حرکت کند. 

درآمد میلیاردی اپل از کجا سرچشمه می گیرد؟ نخستین چالش تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی

 سرمایه گذاری یک میلیارد دالری اپل
در تولید برنامه های تلویزیونی اختصاصی
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سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور روزگذشته با برگزاری یک رویداد خبری اعالم 
کرد که الکام گیمز از تاریخ 1۹ الی 25 ش��هریورماه در محل باغ کتاب تهران برگزار 
می شود. پیش از این نظام صنفی خبر داده بود که برخالف سال گذشته، الکام گیمز 
در نمایشگاه الکامپ ۹۶ جایی نخواهد داشت و در آینده و مکانی دیگر برگزار می شود. 
س��عادت، رئیس نظام صنفی رایانه ای علت جدا شدن الکام گیمز از نمایشگاه الکامپ 
را برگزاری نمایش��گاه TGC چند هفته قبل از نمایش��گاه الکامپ عنوان کرده بود. 
وی می گوید که عالوه بر همین مس��ئله، مشکالت برخی از اسپانسرهای خارجی نیز 
مانع برگزاری الکام گیمز در الکامپ بیست و سوم شد. به گفته سازمان نظام صنفی 
رایانه ای، »پرش��یا گیم« مجری الکام گیمز خواهد بود و این رویداد در فضایی ۹00 
متری و در سه بخش PC، کنسول PS4 و موبایل در تاریخ یاد شده برگزار می شود. 

سازمان نظام صنفی رایانه ای تاریخ 
برگزاری الکام گیمز را اعالم کرد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری معاونت علمی ریاس��ت جمهور گفت که آمار ش��رکت های اعالم 
صالحیت ش��ده از مرز 3500 ش��رکت گذش��ته که نوید خوبی است تا بس��ترهای الزم برای توسعه  
شرکت های دانش بنیان را فراهم کنیم. اسماعیل قادری فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری معاونت 
علمی ریاس��ت جمه��وری در گفت وگو با رادیو گفت وگو پیرامون بررس��ی وضعیت کس��ب و کارهای 
دانش بنیان در کشور اظهار داشت: خوشبختانه تعداد شرکت های دانش بنیان به واسطه اینکه سیاست 
و رویکرد توسعه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در کشور به سرعت در حال رشد و پیشرفت است در 
مسیر افزایش قرار دارد. وی در پاسخ به این سوال که در افق 1404 در خصوص اقتصاد دانش بنیان چه 
دیده ش��ده اس��ت؟ گفت: در آنجا آمده است که ایران حداقل مقام دوم منطقه را در علم و فناوری دارا 
باشد و همچنین بیش از 50درصد سند سیاست های کالن علمی فناوری به نوعی وابستگی به سند 
چش��م انداز دارد، لذا طبق آن، 50درصد از تولید ناخالص کشور باید از طریق کسب و کار دانش بنیان و 

شرکت های دانش بنیان دارای 
صالحیت، از مرز ۳۵00 گذشت



ه��دف اصلی تبلیغ��ات، افزایش 
فروش یک خدمت یا محصول است، 
بنابراین میزان اثربخشی تبلیغات را 
می توان از طریق تاثیر آن بر حجم 
ف��روش، ارزیابی کرد. ب��ه گزارش 
س��ایت chetor،  بیش��تر مدیران 
معتقدند که تبلیغات، مستقیما بر 
میزان فروش تاثیر می گذارد، از این 
رو اثربخشی کمپین های تبلیغاتی را 
با افزایش حجم فروش می سنجند. 
اما روش های مختلفی برای ارزیابی 
تاثی��ر تبلیغات وج��ود دارد که در 
ادام��ه تع��دادی از آنه��ا را مطرح 

خواهیم کرد.
روش های سنجش اثربخشی 

تبلیغات
اندازه گی��ری  ب��رای  روش  دو 
اثربخش��ی تبلیغ��ات وج��ود دارد؛ 
س��نجش  و  مس��تقیم  س��نجش 

غیرمستقیم. 
روش  های سنجش مستقیم 

اثربخشی تبلیغات
در این روش از ارزیابی، رابطه ای 
بی��ن تبلیغ��ات و ف��روش برق��رار 
می ش��ود. در واقع مقایس��ه ای بین 
دو دوره زمان��ی یا دو ب��ازار، انجام 
می شود و تغییرات ایجاد شده مورد 
بررس��ی قرار می گی��رد. در ادامه با 
برخی از روش هایی که معموال برای 
سنجش مستقیم اثربخشی تبلیغات 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند، آشنا 

می شویم.
روش سابقه  فروش

برخی از آمار مرتبط با اثربخشی 
می ت��وان،  را  گذش��ته  تبلیغ��ات 
از طری��ق س��نجش رابط��ه میان 
هزینه تبلیغ��ات و فروش کلی یک 
محصول، به دس��ت آورد. همچنین 
ب��رای ارزیابی دقی��ق، باید چندین 
 Regression( رگرسیون  تحلیل 
هزینه ه��ای  درب��اره   )analysis
تبلیغات و میزان فروش در بازه های 
زمانی مختلف انجام شود. نتایج این 
بررسی ها نشان می دهد که چطور 
تغییر در هزینه های تبلیغات موجب 

تغییر در میزان فروش شده است. 
کنترل تجربی

ش��یوه دیگ��ر ب��رای س��نجش 
اثربخش��ی تبلیغات، روش کنترل 
تجرب��ی اس��ت و زمان��ی کارب��رد 
دارد ک��ه یک ارتب��اط اتفاقی بین 
تبلیغ��ات و فروش ایجاد می ش��ود. 
البته این شیوه نسبت به روش های 
تبلیغات،  اثربخش��ی  ارزیابی  دیگر 
پرهزینه ت��ر اس��ت، اما انج��ام آن 
ض��روری به نظر می رس��د، چراکه 
احتمال عدم تاثیرگذاری تبلیغات بر 
فروش همیشه وجود خواهد داشت. 
ع��اوه بر این، این ش��یوه می تواند 
به عن��وان ی��ک پیش آزم��ون برای 
کمک ب��ه انتخاب بی��ن طرح های 
خاقان��ه جایگزین ب��رای تبلیغات 
انجام شود. یکی از اقدامات تجربی 
ب��رای ارزیاب��ی تاثی��ر تبلیغات بر 

فروش، بازاریابی آزمایشی است. 
سنجش تاثیر قبل و بعد از 

تبلیغات در گروه های کنترل
ای��ن ش��یوه یک��ی از روش های 
ارزیابی کاس��یک است که شامل 
کنت��رل  گروه ه��ای  و  تس��ت ها 
مختلف می ش��ود. در این شیوه دو 
گ��روه کنت��رل، مثا دو نوع ش��هر 
انتخاب می ش��وند؛ ش��هرهایی که 
کمپین های تبلیغات��ی در آنها اجرا 
می ش��ود )ش��هرهای آزمایشی( و 
دسته دیگر شهرهای مرکزی. قبل 
از هر چیز و پیش از اجرای هرگونه 
کمپی��ن تبلیغاتی، س��طح فروش 
عادی یک محص��ول در هر دو نوع 
ش��هر محاس��به می ش��ود. سپس، 
کمپین های تبلیغاتی در شهرهای 
دسته اول یعنی شهرهای آزمایشی، 
ارائه می شوند و در شهرهای مرکزی 
هیچ تبلیغ��ی ص��ورت نمی گیرد. 
س��پس با کم کردن میزان فروِش 
قب��ل از تبلیغ��ات، از ف��روش کلی 
محصول، می توان اثربخشی تبلیغات 
را در ش��هرهای دسته اول با میزان 
فروش در شهرهای مرکزی مقایسه 

کرد. 
طرح های تجربی چندمتغیره

روش ه��ای کنترل تجربی که در 
باال مطرح شد، نتایج خوب و دقیقی 
درباره تاثیر تبلیغات بر فروش کلی 
محص��والت به دنب��ال دارد، اما در 
توضیح موفقیت یا شکست تک تک 
کمپین های تبلیغاتی، موفق نیست. 
با کم��ک طرح ه��ای چندمتغیره 
می توان اثربخشی هر تبلیغ و علت 
شکس��ت و موفقیت هر کمپین را 
توضی��ح داد. در این روش برای هر 
ابزار تبلیغات��ی به طور جداگانه یک 
منطقه جغرافیای��ی در نظر گرفته 
می شود تا تاثیرات آن بر فروش کلی 
مشخص شود. این طرح تجربی به 
کم��ک  کس��ب و کارها  صاحب��ان 
می کند تا تاثیر هر ابزار تبلیغاتی را، 
هم به طور جداگانه و هم در ارتباط 
با سایر ابزارهای تبلیغاتی بسنجند. 

روش های سنجش 
غیرمستقیم اثربخشی 

تبلیغات
از آنجایی که س��نجش مستقیم 
اثربخش��ی تبلیغات بر فروش یک 
شرکت کار دش��واری است، بیشتر 
ش��رکت ها به روش های س��نجش 
غیرمس��تقیم تکی��ه می کنند. این 

روش ها، تاثیرات تبلیغات را به طور 
مس��تقیم ارزیاب��ی نمی کنند بلکه 
تاثی��ر آن ب��ر فاکتورهای��ی چون 
آگاهی و نگرش مشتری یا دریافت 
پیام تبلیغات توس��ط مش��تری را 
مورد بررسی قرار می دهند که این 
فاکتورها به ش��کل غیرمستقیم بر 
فروش، افزایش س��ود و دس��تیابی 
ب��ه اهداف ی��ک کس��ب و کار تاثیر 
می گذارند. با وجود تردید در مورد 
رابطه بین تاثیرات میانی تبلیغات و 
نتیجه نهایی، جایگزین دیگری برای 
اس��تفاده از س��نجش غیرمستقیم 
وجود ن��دارد. در ادامه، به رایج ترین 
روش های س��نجش غیرمس��تقیم 

اشاره شده است.
دیده شدن تبلیغات

برای اینکه تبلیغ��ات موثر واقع 
ش��وند، باید در مع��رض دید تعداد 
بیشتری از مخاطبان قرار بگیرند. اگر 
تبلیغات به درس��تی در معرض دید 
مخاطبان قرار نگیرد، عما شکست 
خواهد خورد. صاحبان کسب و کار یا 
تبلیغ کنندگان با جم��ع آوری آمار 
مختلف مثا می��زان فروش و تیراژ 
مجات و روزنامه ها و ژورنال ها یا از 
طریق بررسی آمار افرادی که از یک 
بیلبورد دیدن کرده اند یا از وس��ایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کرده اند، 
می توانند بررسی کنند که هر کدام 
از ای��ن ش��یوه های تبلیغاتی تا چه 
اندازه م��ورد بازدید و توجه مردم و 
مخاطبان قرار گرفته است. در واقع 
با بررسی آمار مخاطبان رسانه های 
مختل��ف )مث��ا تع��داد مخاطبان 
ش��بکه های تلویزیونی ی��ا رادیویی 
که تبلیغ خاصی را پخش کرده اند 
یا تی��راژ روزنامه ه��ا و مجاتی که 
تبلیغی را منتشر کرده اند( می توان 
تا ح��دودی به میزان دیده ش��دن 

تبلیغات پی برد. 
جلب توجه مخاطب و 
یادآوری تبلیغ توسط 

مشتری
ای��ن معی��ار یک��ی از رایج ترین 
معیارهای بررس��ی نتایج تبلیغات 
اس��ت و یادآوری محتوای تبلیغ در 
می��ان یک گروه خ��اص یا گروهی 
از مش��تریان بالقوه در کمتر از ۲۴ 
س��اعت پس از انتشار و دیده شدن 
تبلیغ را بررسی می کند. جلب توجه 

مشتریان، مهم ترین ویژگی تبلیغات 
خ��وب اس��ت. در واق��ع تبلیغاتی 
که نتوان��د توجه مش��تریان هدف 
را جل��ب کند، اثربخش��ی چندانی 
نخواه��د داش��ت. دو روش ب��رای 
ارزیابی میزان جلب توجه تبلیغات 
پیش آزم��ون یک��ی  دارد؛   وج��ود 
 )pre-test( و دیگ��ری پس آزمون

ارزیاب��ی  در   .)post-test(
پیش آزمون، از مش��تریان خواسته 
می شود که مشخص کنند تبلیغی را 
که قبا دیده اند، چقدر می شناسند 
و به ی��اد می آورند. ای��ن آزمون در 
انجام  آزمایش��گاهی  یک محی��ط 
می شود. در این محیط، مشتریانی 
که تبلیغات مختلف را قبا خوانده 
ی��ا ش��نیده اند، مورد بررس��ی قرار 
می گیرند. س��پس محققان از آنها 
ب��ا توجه به تبلیغات پخش ش��ده، 
س��واالتی می پرسند تا میزان جلب 
توجه و یادآوری تبلیغ را بسنجند. 

در روش پس آزمون، بعد از اینکه 
یک تبلیغ اجرا ش��د، از مش��تریان 
درباره یادآوری و میزان جلب توجه 

تبلیغات سوال پرسیده می شود. 
ای��ن معیارها نش��ان می دهد که 
یک تبلیغ چقدر توانس��ته اس��ت 
توجه مش��تریان را جل��ب کند؛ به 
نحوی که بتوانند آن را به یاد بیاورند 
و محصول معرفی شده را شناسایی 
کنن��د. در کش��ورهای غربی برای 
اندازه گی��ری ش��اخص های توجه، 
از ابزاره��ای مختلفی نظیر دوربین 

چشمی استفاده می شود. 
آگاهی از برند

صاحبان  کسب وکاری که معموال 
به تبلیغ��ات توجه وی��ژه ای دارند 
و ب��ه آن تکیه می کنن��د، اغلب با 
س��نجش آگاهی مش��تری از یک 
محصول یا برند، اثربخشی تبلیغات 
را ارزیابی می کنند. پیش فرض این 
نوع از س��نجش این است که رابطه 
مس��تقیمی بین تبلیغات و آگاهی 
مشتری وجود دارد. البته این مدل 
از سنجش اثربخشی تبلیغات مورد 
نق��د عده زیادی ق��رار دارد چرا که 
آگاهی مش��تری، نتیجه مس��تقیم 
تبلیغ��ات نیس��ت و فاکتوره��ای 
زی��اد دیگری نیز ب��ر آن تاثیرگذار 
خواهد بود. این نقد را بر س��نجش 
اثربخشی مستقیم از طریق ارزیابی 

می��زان ف��روش هم می ت��وان وارد 
دانس��ت چون عوامل متعددی غیر 
 از تبلیغات نی��ز می تواند بر فروش 
بیش��تر تاثیرگذار باش��د، اما برای 
محصوالت جدید، تغییر در آگاهی 
مشتری، اغلب نتیجه تاثیر تبلیغات 

است. 
درک مفهوم تبلیغات

مش��تریان معم��وال تبلیغ��ات را 
وس��یله ای ب��رای به دس��ت آوردن 
اطاع��ات درباره محص��ول، برند یا 
ش��رکتی خاص می دانند. مشتریان 
تنها در صورتی می توانند اطاعات 
مورد نیاز خود را از تبلیغات به دست 
آورن��د که به درس��تی تبلیغ��ات را 
فهمیده باش��ند و پی��ام و محتوای 
آن را دریاف��ت کنن��د. آزمون های 
مختلف��ی ب��رای س��نجش میزان 
درک مش��تریان از یک تبلیغ وجود 
دارد. یکی از ای��ن آزمون ها، آزمون 
یادآوری است. مشتریان، زمانی یک 
تبلیغ را به ی��اد می آورند که کاما 
آن را فهمیده و درک کرده باش��ند. 
روش دیگر برای سنجش این متغیر، 
پرسیدن سواالتی درباره موضوعات 
مطرح شده در تبلیغات است. به این 
ترتیب می ت��وان از چگونگی درک 
پیام تبلیغات  )درک پیام به صورت 
ذهنی و درک کامل( توسط مشتری 

اطاع یافت. 
تغییر نگرش

از آنجایی که یکی از اهداف اصلی 
تبلیغ��ات، تاثیرگذاری ب��ر طرز فکر 
مخاطب��ان در مورد ی��ک محصول، 
خدمت یا شرکت اس��ت، این تغییر 
نگرش در میان گروه های مختلفی که 
یک تبلیغ را دیده اند، ارزیابی می شود. 
روش های مختلفی برای ارزیابی این 
فاکتور وجود دارد. از پرس��ش درباره 
تمایل برای خری��د یا احتمال خرید 
گرفته تا سنجش ویژگی های خاص 
مرتب��ط با محصول که م��ورد توجه 
مش��تریان قرار گرفت��ه و طرز فکر و 

نگرش آنها را تغییر داده است. 
عملکرد مشتری

یکی از اهداف تبلیغات، تحریک 
مشتریان به انجام یک عمل خاص 
یا ایج��اد یک رفتار در آنها اس��ت. 
عملکرد مشتریان یا تمایل آنها برای 
انجام یک عمل با ابزارهای مختلفی 
قابل س��نجش و ارزیابی است. برای 
ارزیابی این فاکتور باید از مشتریان 
پرسید که چه عاملی سبب اشتیاق 
آنها برای خرید یک محصول یا برند 
شده است. یکی از انواع عملکردهایی 
که تبلیغ کنندگان انتظ��ار دارند از 
مشتریان ببینند، رفتار خرید است. 
اگر شرکتی به دنبال کاهش هزینه 
تبلی��غ، ب��ا افزایش ف��روش مواجه 
ش��ود، فرض ما بر ای��ن خواهد بود 
که تبلیغات این ش��رکت اثربخش 
بوده اس��ت. منطقا باید اندازه گیری 
حجم فروش، بهتر از دیگر معیارها 
برای س��نجش موثر بودن تبلیغات 

به کار رود. 
mbaknol. com :برگرفته از

سنجش میزان اثربخشی تبلیغات با چند روش موثر و کاربردی
کلید

نویسندگی تبلیغات و مارکتینگ 
موفق

آیا می خواهید نوشتن تان عالی باشد؟ سرراست و ساده 
بنویسید. کاری کنید که با خواننده ارتباط برقرار کند و او 
را تسخیر سازد! نوشته های عالی همیشه واضحند، اما اغلب 
نوشته های مربوط به مارکتینگ دچار مشکات زیر است 

چون نویسنده: 
- از رفتن سر اصل مطلب ناتوان است. 

- از جمات مجهول استفاده می کند. )فاعل کارها معلوم نیست(. 
- بی آنکه واقعا نیازی باش��د از واژگان دش��وار استفاده 
می کند، به عبارتی استفاده های بی مورد از کلمات پیچیده 

و مبهم دارد. 
- ب��ه ج��ای زمان ح��ال، از افعالی با زمان های دش��وار 
استفاده می کند. در نتیجه چنین نوشته هایی خوانندگان 

را خسته یا سردرگم می کنند. 
ب��ه گزارش هورمون��د، اگر می توانید راه جدی��دی را برای 
رساندن منظور خود بیابید، همین کار را بکنید. از یاد نبرید 
که اگر می خواهید نوش��ته ش��ما دارای قدرت متوقف سازی 
باش��د، باید اصالت و شگفتی داشته باشد، اما از همه مهم تر، 
مطمئن شوید که ساده و واضح می نویسید. وقتی مدیر روابط 
مش��تریان ش��رکت »insights for training« تصمی��م 
گرف��ت که اطاعیه ای درباره موارد جدید موجود در س��ایت 
ش��رکت برای مشتریان بفرستد، ش��رکت دو هفته پیش از 
فرس��تادن ایمیل ها ش��روع به کار و تبادل نظر کرد. در ابتدا 
این اطاعیه صفحه ای دراز بود با بسیاری اطاعات و تصاویر 
جالب، اما چه کس��ی ایمیلی یک صفحه ای را می خواند؟ در 
آخر آنقدر آن را چاند که به دو جمله خاصه شد که صرفا 
می گفت چه تغییراتی صورت گرفته و چرا دانس��تنش برای 
مردم جالب اس��ت. واضح و ساده بود و بسیار احتمال داشت 
که مشتریان بالقوه آن را واقعا بخوانند، بفهمند و براساس آن 
عمل کنند. شرکت نمی خواست جایزه ادبی پولیتزر را ببرد؛ 
صرفاً می خواست ارتباط برقرار کند. فقط با نوشتن و سپس 
بازنویس��ی و بازنویس��ی مجدد آن می توانید به اصل و جوهر 
ارتباط دست یابید. دوباره کار کنید، مجددا به تفکر بنشینید و 
نوشته های تان را مکررا خاصه کنید تا آنجا که آنچه به دست 
می آید با وضوحی خیره کننده منظور ش��ما را انتقال دهد و 
پس از آنکه منظورتان را بیان کردید سخن اضافه ای نگویید. 

نگارش شرح وظایف خالقانه 
تبلیغات

اس��تفاده از ش��رح وظایفی خاقانه که در واقع سکویی 
اطاعاتی برای اجرای تفکرات خاقانه است، برای تبلیغات 
بسیار مفید است. شرح وظایف خاقانه بیانگر اهداف اصلی 
و نقاط تمرکز تبلیغ اس��ت و اطاع��ات تکمیلی را فراهم 
می کن��د که کمک بزرگی اس��ت ب��رای ابتکاراتی که باید 
ب��ه خرج دهید. گاهی اوقات افراد فکر می کنند که ش��رح 
وظایف خاقانه به سواالت اساسی روزنامه نگاران یعنی چه 
کس��ی، چه چیزی، چه وقت، کجا، چرا و چگونه؟ پاس��خ 
می دهد. به گزارش هورموند، شرکت های تراز اول تبلیغاتی 
مانند لئوبورنت شرح وظایف خاقانه را به شکل زیر طراحی 

می کنند. 
- تعیین هدف: باید بدانید تبلیغ به دنبال رس��یدن به 
چه غایتی است. اهداف و مقاصد را واضح و مشخص کنید. 
رسیدن به یک هدف آسان تر از تحقق چندین هدف است. 
توصیف مختص��ری ارائه دهید از اینکه چه کس��ی هدف 
تبلیغات شما اس��ت زیرا اعمال این گروه موردنظر تعیین 

می کند که آیا شما به هدف خود رسیده اید یا نه؟ 
- ش�واهد حمایت�ی: باید مش��خص کنی��د تعهدات 
محصول چیست و ش��واهد حمایت کننده از این تعهدات 
کدام اس��ت. ش��ما با اس��توار کردن اس��تدالل تان بر این 
نکته زیربنایی اس��ت که مخاطبان تان را در تبلیغ متقاعد 
می کنید. شواهد حمایتی یا بر حقایق و منطق استوار است 
یا بر جذابیتی ش��هودی و عاطفی؛ در هر صورت باید پایه 

حمایتی محکمی برای خود فراهم کنید. 
- انتخاب لحن منحصربه فرد تبلی�غ: در این مورد 
خصوصیت، حس و حال یا ش��خصیتی ش��اخص مدنظر 
است. ش��ما با انتخاب لحن منحصربه  فرد تبلیغ و تکیه بر 
سابقه طوالنی محصول تان تصویر آن را در ذهن مخاطبان 
خود برجسته می کنید. انتخاب لحن منحصربه  فرد تبلیغ 
معموال مبتنی بر اهداف شماس��ت. هدف خرده فروش��ی 
محلی ممکن است جذب خریداران بسیار برای فروش ویژه 
روز کارگر باش��د، بنابراین خرده فروش مذکور باید به این 
رویداد هویتی خاص بدهد، پس احتماال لحن مناسبی برای 
تبلیغش در نظر می گیرد. در مقابل کارشناس، مارکتینگ 
خط تولید جدید نوشابه های مناسب برای سامتی که در 
سطح کشور کار می کند باید برای مارک و نوع محصولش 
هویتی ایجاد کند، در نتیجه شرح وظایف خاقانه اش باید 

بر تعریف هویت آن مارک در قالب کلمات متمرکز شود. 
م��ورد زیر مثالی از یک ش��رح وظایف خاقانه تبلیغات 

محلی یک کافی شاپ جدید را نشان می دهد: 
- ه�دف: ب��ه طریقی افرادی را ک��ه در نزدیکی ما کار 
می کنند به درون فروشگاه کشاندن تا قهوه و شیرینی های 

ما را امتحان کنند. 
- حمایت: معرفی قهوه های ویژه ش��رکتی که در سایر 
نقاط معروف است، اما تاکنون در این منطقه توزیع نشده 
است. همچنین ارائه شیرینی های دانمارکی و کلوچه های 

عالی که شیرینی  پزی فرانسوی آن را پخته باشد. 
- لحن: محیطی مناس��ب اس��ت که عالی، آراس��ته و در 
عین حال گرم و پذیرنده باش��د. آنها که در زندگی به دنبال 
بهترین ها هستند ترجیح می دهند به چنین فروشگاهی بیایند 
و افرادی که به اینج��ا می آیند می خواهند افرادی همفکر را 

ماقات کنند که آنها نیز بهترین های دنیا را می خواهند. 
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شعاِر »قطع درخت، مرگ یک زندگی است« دقیقا به نکته  اصلی و مهم اشاره می کند و گرافیک استفاده شده نیز ساده است و از رنگ های 
جسورانه ای هم استفاده شده است. در واقع این آگهی توجه مخاطب را به اثرات ویرانگر جنگل زدایی جلب می کند. در این تصویر، تنه  درخت قطع 

شده به شکل حیوانِ در معرض خطر قرار گرفته ای درآمده است که خون آن در حال چکیدن است.

ایستگاه تبلیغات

استارتاپ واقعیت افزوده صورت 
شما را به بیلبورد تبدیل می کند

اس��تارتاپ Blippar ی��ک طرح س��اده و ش��اید 
نه  چندان خوشایند با استفاده از تولید فضای واقعیت 
افزوده دارد؛ چه می ش��د اگر می توانستید صورت تان 

را به یک بیلبورد دیجیتالی تبدیل کنید؟ 
به گ��زارش  ام بی ای نیوز، قابلی��ت جدید هاله ای 
این ش��رکت به ش��ما امکان این کار را خواهد داد! 
باید تصویر خودتان را با استفاده از اپلیکیشن اسکن 
کنید و یک نس��خه از آن را روی سرور آنها ذخیره 
کنید. کاربر می توان��د تعدادی از عاقه مندی هایش 
مانن��د موزیک م��ورد عاقه ی��ا آخری��ن توییت را 
ذخیره کند و هر کس��ی که صورت او را اسکن کند 
و به اصط��اح blipps کند، می تواند این اطاعات 
را مانن��د هال��ه ای از حباب هایی که دور س��ر کاربر 

شناور ند ببیند. 
ب��ه عقیده مدیر این ش��رکت، این ی��ک راه خاص 
برای عرض اندام کردن و نشان دادن شماست. صورت 
ش��ما در واقع بیلبورد شماست و ما افراد را براساس 
صورت ش��ان شناسایی می کنیم و این مانند یک ابراز 

وجود کردن دیجیتالی است. 
به طور مفهومی، این کار یک مقدار عجیب اس��ت، 
اما شناسایی چهره بسیار دقیق و سریع خواهد بود و 
برای این شرکت مهم ترین موضوع همین است. این 
ش��رکت اظهار کرده که اپلیکیشن را برای مشتریان 
آماده کرده اس��ت اما می خواه��د از این روش برای 
تبلیغ��ات در م��ورد تکنول��وژی اش اس��تفاده کند و 
البت��ه امی��د دارد که بتواند آن را به فروش برس��اند. 
Mitra مدی��ر این ش��رکت بر این عقیده اس��ت که 
این تکنولوژی می تواند در بانک ها برای پروس��ه های 
احراز هویت اس��تفاده شود، یا به وسیله اپلیکیشن ها 
برای کنفرانس ها و رویدادها اس��تفاده شود؛ به طوری 
ک��ه هر فرد قابلیت این را داش��ته باش��د که صورت 
ش��خص دیگر را اسکن کند تا بفهمد او کیست و چه 

کار انجام می دهد. 

در حال حاضر همه می توانند برای استفاده از این 
هال��ه ثبت نام کنند، اما امکانات آن س��ال قبل برای 
افراد مش��هور فعال ش��ده بود. از آن زمان گزارشات 
نشان می دهند که این استارتاپ بریتانیایی در تاش 

است که تجارت خود را فعال تر کند. 

 دسر ژاپنی مک دونالد به سبک پوکمون
مک دونالد به تازگی ش��ش مدل جدید از دسر های 
McFlurry خود را براس��اس کاراکترهای پوکمون 
 Charmander Pikachu، Squirtle، از جمله
معرف��ی   Jigglypuff، Bulbasaur، Gengar
کرده است. این دس��ر ها براساس رنگ های مشخص 
کاراکترهای پوکمون طراحی شده اند و طعم آنها نیز 

بسیار دلنشین و خوب شده است. 
 Jigglypuff با طعم شکات و موز و  Pikachu
طعم هلو و Squirtle طعمی مانند سودا دارد. تمام 

آنها برای ذائقه های مایم و سبک درست شده اند. 
Gengar’s McFlurry  نیز طعمی مابین طعم 
اصلی و طعم��ی تند دارد و عص��اره اصلی آن مانند 
سیب زمینی بنفش است که در واقع شیرین است اما 

نه آن شیرینی که همه به آن عادت دارند. 
Buldasaur طعم��ی مانن��د کل��م بروکلی دارد 
و charmander  ب��ا عص��اره ای از فلف��ل هابانرو 
س��اخته ش��ده اس��ت. حال این طعم ها را می توان با 
یک ش��یرینی مطلوب و خن��ک تصور کرد که ارزش 

امتحان کردن را دارند. 

زن با حجاب در میان ایموجی های 
Apple جدید

وقتی کلمات به کار نمی آیند همه شما نیاز به یک 
ایموجی دارید. 

 Apple ،برای جش��ن گرفتن روز جهانی ایموجی
ایموجی ه��ای جدید خ��ود را در sneak peek به 

نمایش در آورده است. 
این مجموعه ایموجی جدید ش��امل ش��کلک های 
بام��زه ای مثل یک زامبی، یک دایناس��ور و یک الف  
)یک��ی از کاراکتر های فیلم ارباب حلقه ها( می ش��ود. 
همچنین طرح های دیگ��ری در این مجموعه وجود 
دارد مث��ل مرد ری��ش دار، زنی باحج��اب. همه این 
طرح ه��ای جدی��د مجموع��ه ایموج��ی Apple را 

محبوب تر خواهد کرد. 
ایموجی ها تنها به معنای راهی بامزه تر برای نشان 

دادن احساسات با زبان تصویری است. 
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هر روزه خبر از افتتاح مرکز خریدی 
در گوشه و کنار شهر به گوش می رسد؛ 
مراک��ز خریدی ک��ه در اکثر محله های 
تهران س��اخته ش��ده اند و با راه اندازی 
مراک��ز خرید جدید، فعالیت های مراکز 
خرید قبلی تحت الش��عاع ق��رار خواهد 
گرفت، اما با این حال بیشتر این مراکز 
خری��د با انبوه��ی از مش��تریان همراه 
هس��تند که دائماً در حال رفت و آمد در 
راهروهای مراکز خرید هستند؛ اگرچه 
اکث��ر ای��ن مش��تریان بیش��تر درحال 
رفت و آمد هس��تند تا خری��د! با وجود 
این حج��م عظیم مراک��ز خرید، توجه 
ب��ه بازاریابی آنها و اج��رای برنامه های 
وف��اداری در آنه��ا ام��ری ض��روری به 
نظر می رس��د. خوشبختانه فناوری های 
دیجیت��ال، فرصت های بی نظیری را در 
اختیار مراکز خرید برای جذب بیش��تر 
مش��تری و افزایش فروش قرار داده اند؛ 
فناوری های دیجیتالی که برای خدمت 
بهتر به خری��داران و اجرای برنامه های 
وف��اداری در مراکز خرید به کار گرفته 
می ش��وند. امروزه بر می��زان اهمیت و 
ارزش مشتریان نزد صاحبان و مدیران 
مراکز تجاری و پاس��اژها در دنیا افزوده 
شده است؛ اهمیتی که باعث شده است 
در می��ان ابزارهای مختل��ف بازاریابی 
 ب��رای مراک��ز خری��د و مجتمع ه��ای 
چند منظ��وره تجاری، طراحی و اجرای 
برنامه ه��ای وف��اداری ب��ه بزرگ ترین 
گرای��ش غالب در س��ال 2015 تبدیل 

شود. 
ب��ا مراکز خری��د مختلف��ی در طول 
کرده ایم.  هم��کاری  متمادی  س��الیان 
از مراک��ز خرید چندمنظ��وره گرفته تا 
بازارهای تخصصی جهت ارائه محصولی 

خ��اص؛ برای تمامی ای��ن مراکز برنامه 
وف��اداری متفاوتی مبتن��ی بر ابزارهای 
دیجیتال اج��را کرده ایم. در این میان، 
به س��ه نکته اساس��ی پ��ی برده ایم که 
اج��رای موفق یک برنامه وفاداری را در 
گرو اجرای آنها می دانیم. این سه نکته 
را با ش��ما در میان می گذاریم تا شاید 
اندکی از ابهامات شما را برطرف سازیم. 
1- خری�داران را مجب�ور نکنید 
تمام کارها را خودشان انجام دهند 
خریداران، افرادی پرمش��غله و گاهی 
اوق��ات تنب��ل هس��تند. آنه��ا فرصت 
فهمیدن ج��زء به جزء برنامه ش��ما را 
ندارن��د. منح��رف کردن خری��داران از 
ه��دف اولی��ه آنها در مراک��ز خرید که 
خرید کردن و پیدا کردن نیازهای شان 
است، شما و برنامه وفاداری تان را دچار 
مش��کل می کن��د. از خری��داران نباید 
توقعی جز خرید کردن داش��ته باشید! 
ش��ما باید این نکت��ه را در تمام مدت 
گشت و گذار مشتری در مرکز خرید به 
یاد داشته باشید. تمام مراحل ثبت نام، 
عضویت، نحوه استفاده از دستگاه های 
کارت ه��ای  از  اس��تفاده  کارتخ��وان، 
باش��گاه مش��تریان یا جایگزینی آنها با 
اپلیکیشن های موبایلی، اینکه مشتریان 
برای دانلود به کجا مراجعه کنند، نحوه 
کس��ب امتیاز، چگونگی دریافت هدیه، 
زمان های قرعه کش��ی و. . . را خودتان 
باید مش��خص کنید، آن هم به سادگی 
هرچ��ه تمام تر. در تمام مراحل، ش��ما 
باید به س��ادگی مس��یر بازی خود فکر 
کنید. مسائل را به صورت رمزگونه بیان 

نکنید و صریح باشید. 
این مهم اس��ت ک��ه به یاد داش��ته 
باشید اجرای یک برنامه وفاداری فقط 
به دس��ت آوردن اطالعات و یکس��ری 
نمودار یا کارهای آماری نیست، بلکه به 

وجود آوردن سرگرمی همراه با شادی 
و ایجاد یک تجربه خوب از خرید برای 
مشتریان است تا آنها را دوباره به مرکز 
خرید بکش��اند. خری��داران قلب تپنده 
برنامه ش��ما هس��تند. آنها را در مرکز 
توجه ق��رار دهید، تمام جزییات برنامه 
را به س��ادگی برای ش��ان بیان کنید و 
اج��ازه دهی��د آنها از خریدش��ان لذت 

ببرند و امتیاز جمع کنند. 

صاحب�ان  مش�ارکت  روی    -2
فروشگاه ها در برنامه خود   حساب کنید 
برنامه های وفاداری بسیاری از مراکز 
خرید، به صورت کامال محدود و سطحی 
اجرا می شوند. چرا؟ چون مدیران مراکز 
خرید هنوز به این باور نرس��یده اند که 
می توانن��د در اجرای طرح های بازایابی 
و وف��اداری خ��ود روی کمک صاحبان 
فروش��گاه ها، برندها و مستأجران خود 
حساب کنند. این باور اشتباهی بود که 
ما در نخس��تین برخورد با اکثر مدیران 
مراکز خرید با آن روبه رو شدیم. اما تیم 
اجرایی ما این نکته را به آنها ثابت کرد 
که با مش��ارکت مغازه داران، سودآوری 
طرح های وفاداری چیزی در حدود 60 
تا 80 درصد بسته به نوع مراکز خرید، 
افزای��ش می یاب��د. بگذاری��د صاحبان 
فروش��گاه ها این احس��اس را داش��ته 
باش��ند که مهم هستند. جزییات طرح 
را برای آنها توضیح دهید. بگذارید آنها 
متوجه سودآوری طرح شوند. آنها را از 
روند اجرای برنامه آگاه سازید. مدیریت 
قس��مت های مرب��وط ب��ه آنه��ا را ب��ه 
خودشان واگذار کنید و مطمئن باشید، 

آنها از شما دلسوزتر خواهند بود. 
یک��ی از نکات ب��ا اهمیت دیگری که 
ب��ه آن رس��یده ایم این اس��ت که یک 
برنامه وفاداری خوب برای مراکز خرید 

عالوه بر آنکه رابطه خریداران و ش��ما  
)به عنوان مدیران مراکز خرید( را بهتر 
رابط��ه صاحبان فروش��گاه ها  می کند، 
و ش��ما را بیش��تر از آنچه تصور کنید، 

بهبود خواهد بخشید. 

3- پاداش دادن را ساده کنید 
خریداران به دنبال راحتی هس��تند. 
آنها دوس��ت ندارن��د بر س��ر قیمت با 
فروش��نده دع��وا کنند. آنه��ا فقط یک 
تخفیف خوب و بی دردسر می خواهند. 
برنام��ه وفاداری خ��ود را بیش از حد و 
مهندسی شده جلوه ندهید. حداقل آن 
بخش از برنامه را که در ارتباط مستقیم 
با خریداران است این گونه جلوه ندهید؛ 
بگذارید س��اده به نظر برسید. خالقیت 
در رون��د اجرای برنامه خوب اس��ت اما 
ن��ه تا این حد که فهم مش��تریان خود 
را زیر س��وال ببری��د. خری��داران را با 
ارائه پیشنهادهایی بیش��تر و جذاب تر 
ب��ه ادامه خری��د از مراک��ز خرید خود 
وادار کنید؛ پیشنهادهایی که مشتریان 
بتوانند به س��ادگی به آن دس��ت پیدا 
کنند. بگذارید خریداران این احس��اس 
را داش��ته باشند که طرح وفاداری شما 
پر اس��ت از پیشنهادهایی ساده، جذاب 

و در دسترس. 
و در آخر این را بدانید که خریداران 
قلب اول کس��ب و کار ش��ما و صاحبان 
فروش��گاه ها قل��ب دوم ش��ما  )یعنی 
پاهای ش��ما( هس��تند. یک بدن بدون 
قلب زنده نیست و بدون پا توان حرکت 
ندارد. به این دو گروه اهمیت بدهید و 
برنامه های مرب��وط به هر گروه را برای 
آنها س��اده کنید. برنامه داشتن و ساده 

بودن رمز موفقیت شما است. 
 ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari.com

بایدها و نبایدهای وفاداری مشتریان در مراکز خرید

باید از مدیران فروش که حرفه ای ایجاد یک تجربه خوب از خرید
شده اند ترسید

بسیاری از مدیران شرکت ها به دنبال مدیران فروش 
و بازاریابی حرفه ای هس��تند، اما از سوی دیگر همواره 
از اینکه این مدیر فروش به یک رقیب در بازار تبدیل 

شود، می ترسند. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، یک��ی از 
درخواست های مدیران شرکت ها از مشاوره بازاریابی، 
درخواست مدیر فروش حرفه ای است و از سوی دیگر 
همیشه  این ترس را دارند که روزی کارشناسان فروش 
و بازاریابی از ش��رکت آنها خارج ش��وند و به ش��رکت 
دیگ��ری بروند یا خودش��ان به یک��ی از رقیبان اصلی 
در بازار تبدیل ش��وند. بدین ترتیب همواره این ترس، 
مدیران را از ج��ذب مدیران فروش حرفه ای البته اگر 

بتوانند بیابند، منصرف می کند. 
پاس��خی که مش��اوره فروش به این سوال می دهد، 
همه جانب��ه بوده و ب��رای مخاطبان ای��ن مقاله مفید 
خواهد بود. مش��اوره بازاریابی و فروش اعتقاد دارد اگر 
برنامه بازاریابی و همچنین سیستم بازاریابی و فروش 
صحیحی در ش��رکت وجود داشته باشد، دیگر لزومی 
ب��ه جذب اف��رادی که بخواهند کلیه امور ش��رکت را 
انجام دهند، وجود ندارد. مدیران ش��رکت ها و مالکان 
برندهای��ی که فکر می کنن��د اگر ی��ک مدیر فروش 
قوی داش��ته باشند، مشکل شان در بخش فروش حل 
می شود و زیرساخت و برنامه بازاریابی و فروش از پیش 
تعیین ش��ده ندارند، در واقع نیمی از کسب و کار خود 
را ب��دون هیچ ضمانتی در اختیار دیگری قرار داده اند. 
براساس آیین نامه و قوانین کسب و کار ها، هر شرکتی 
دو قس��مت دارد؛ قسمت اول مربوط به فعالیت تأمین 
کاال تا انبار شرکت و قسمت دوم فعالیت های شرکت از 

خروج کاال از انبار تا مصرف کننده کاال است. 
اگر دوس��ت ندارید ای��ن ریس��ک را بپذیرید، پس 
بای��د ابتدا یک زیرس��اخت بازاریاب��ی و برنامه فروش 
تدوین کنید و س��پس از مدی��ران توانمند جهت اجرا 
و بهره ب��رداری از برنامه صحیح فروش کمک بگیرید. 
مش��اوره بازاریابی و فروش به کم��ک تحقیقات بازار، 
برنامه ه��ای بازاریابی و فروش را تدوین می کند و حاال 
این برنامه توس��ط یک مدیر توانمند اجرایی می شود. 
اگر ش��ما یک سیستم بازاریابی و فروش داشته باشید 
و اطالعات مشتریان به صورت صحیح در نرم افزارها و 
پرونده مش��تریان ثبت شود، دیگر لزومی به ترسیدن 
از خروج یک کارش��ناس و مدی��ر و خروج اطالعات از 
ش��رکت وجود نخواهد داشت. عالوه بر آن در صورتی 
ک��ه دوره آم��وزش بازاریابی و فروش ب��رای مدیران و 
کارشناسان فروش برگزار کرده اید، باید تضامین کافی 
با رعایت اس��تانداردهای الزم داشته باشید تا ریسک 
از بین رفتن س��رمایه ها در این بخش نیز از بین برود. 
مش��اوره بازاریابی و فروش کلیه چارچوب های جذب، 
آموزش و پرورش، نگهداش��ت و رش��د نیروی انسانی 
را ب��ه کمک ابزارها و قراردادهای کافی در ش��رکت ها 

اجرایی می کند. 
 
 

 نکته ای در مورد مشاوره بازاریابی
 و تبلیغات

چه نوع مش��اوره بازاریابی و تبلیغاتی برای مدیران 
مناس��ب تر اس��ت. آیا مدیران نیازی ب��ه این خدمات 

مشاوره دارند؟ 
در س��ال اخی��ر هزینه های بازاریاب��ی و به خصوص 
تبلیغات به نحوی افزایش یافته است که اغلب مدیران 
قب��ل از انجام و اکران تبلیغات، به بازخوردهای مثبت 
و منف��ی آن بیش از مبلغ آن می اندیش��ند. مش��اوره 
بازاریابی و تبلیغات از دو بخش تش��کیل ش��ده است؛ 

مشاوره بازاریابی و مشاوره تبلیغات. 
مشاوره بازاریابی به بخش��ی کلی از حوزه بازاریابی 
ش��رکت یعنی مواردی از قبیل امور مشتریان، فروش، 
روابط عمومی، رضایت س��نجی مش��تریان و کارکنان 
ش��رکت، مدیریت برن��د و برخی بخش ه��ای دیگر و 
همچنین تبلیغات مربوط می شود. همانطور که گفته 
ش��د، تبلیغات بخش��ی از برنامه های بازاریابی شرکت 
است، هرچند بیشترین بودجه را به سمت خود جذب 
می کن��د. با توجه به نیاز به وجود آم��ده در بازار و در 
میان مدیران، اغلب ش��رکت های تبلیغات��ی اقدام به 
اعالم خدمات مشاوره تبلیغات به منظور ارائه تبلیغات 
اثربخش کرده اند اما مش��کل آنجایی بروز می کند که 
اغلب شرکت های تبلیغاتی دارای رسانه های مشخصی 
هس��تند و مدی��ران را ب��ه حض��ور مؤثر تنه��ا در آن 
رس��انه های تبلیغاتی ترغیب می کنند. این موضوع در 
حالی است که در سایر کش��ورها، مسئولیت مشاوره 
تبلیغات و بازاریابی در اغلب موارد بر عهده یک شرکت 
بوده و آن شرکت هیچ رسانه تبلیغاتی برای خود ندارد. 
وقتی این موضوع را با شرکت های مشاوره تبلیغاتی 
در میان گذاشتیم، تنها توجیه مدیران این شرکت ها، 
ارائه خدمات مشاوره جهت بهره برداری صحیح از رسانه 
معرفی شده آنها بود و نظرشان این بود که این مشاوره 
براس��اس تجربه آنها به مدیران منتقل می شود. آنچه 
مهم اس��ت اینکه مدیران شرکت هایی که قصد دارند 
تبلیغی را اجرا کنند، به دنبال یک مش��اوره بازاریابی 
و تبلیغات هس��تند که عالوه ب��ر راهنمایی در حوزه 
تبلیغ��ات، خدمات مش��اوره فروش را ه��م ارائه کند. 
همچنین تبلیغاتی را پیشنهاد کنند که باعث نیل به 
اهداف آنها در بخش بازاریابی، فروش، برندینگ و سایر 

اهداف آن شود. 

چرا نمی توانید از طریق شبکه های 
اجتماعی بفروشید؟ 

 
فروش اجتماعی  )Scial selling( یکی از اصطالحاتی 
است که این روزها بسیار زیاد درباره آن می شنوید. فروش 
اجتماعی به استفاده از شبکه های اجتماعی و منابع آنالین 
برای اضافه کردن دیدگاه ها، اطالعات و فرصت ها به قیف 
فروش گفته می شود. به گزارشibazaryabi، بسیاری از 
افراد فروش از طریق ش��بکه های اجتماعی را با بازاریابی 
رسانه های اجتماعی اشتباه می گیرند. آنها فکر می کنند که 
با افزایش تعداد دنبال کنندگان در اینستاگرام، لینکدین 
و توییتر و همچنین سیل محتوای تولید شده می توانند 
مردم را به س��مت خرید هدایت کنن��د، درحالی که این 
امکان وجود دارد، اما این جنبه از ش��بکه های اجتماعی 
به بازاریابی ش��بکه های اجتماعی مربوط است که اغلب 

مقیاس پذیر نیست. 

پتانسیل بی حد و حصر فروش در شبکه های 
اجتماعی

برعک��س بازاریابی ش��بکه های اجتماع��ی، فروش در 
ش��بکه های اجتماعی که ش��امل پیش بینی، فرصت ها و 

اطالعات است، تقریباً نامحدود است. 
- همیش��ه شما کسی را خواهید یافت که بتوانید او را 

هدف قرار دهید، 
- همیشه یک فرصت فروش دیگر وجود دارد، 

- هم��واره اطالعات بیش��تری ب��رای جم��ع آوری در 
دسترس است.

هم��ه ای��ن م��وارد در کنار ه��م می تواند به س��اخت 
فرصت های بیشتر کمک می کند. 

اطالع��ات، ارتباط��ات و توجه منابع بی ح��د و مرزی 
هس��تند که می توانید برای فروش بیش��تر و آس��ان تر از 
آنها بهره بگیرید و این خبر خوبی است. فروش اجتماعی 
مقیاس پذیر اس��ت. هر فروشنده ای بدون توجه به میزان 
مهارتش در اس��تفاده از تکنول��وژی می تواند فرصت های 

فروش بیشتری را ایجاد کند. 
بس��یاری از افراد برای گام اول شروع به اشتراک گذاری 
دیدگاه ها و عالیق خود می کنند. مقاالت جذابی در حوزه 
صنعت خود منتش��ر و شروع به برقراری ارتباط نزدیک با 
تأثیرگذاران صنعت خود می کنند، اما این وظیفه فروشنده 

نیست. 

تمرکز خود را روی ارتباط فرد به فرد نگه دارید
بازاری��اب چه وظیفه ای در قبال فروش در ش��بکه های 

اجتماعی دارد؟ 
شما به عنوان فروشنده نباید زمان خود را صرف نوشتن 
پست های وبالگی، پست  های شبکه های اجتماعی و سایر 
فعالیت ها در شبکه های اجتماعی بکنید. این کار بازاریابان 
است که آگاهی از برند شما را افزایش دهند و این امکان 
را برای شما فراهم آورند که به مشتریان بالقوه دسترسی 

داشته باشید. 
بنابراین بازاریاب ها باید از این موضوع آگاه باشند: 

کلید موفقیت در فروش اجتماعی این اس��ت که حتی 
اگر ش��ما می توانید یک پی��ام را به بس��یاری از افراد در 
رسانه های اجتماعی بفرستید، باید تالش کنید یک رابطه 
یک به یک ایجاد کنید. شما به عنوان بازاریاب یا به عنوان 
یک برند باید بتوانید مکالمات شخصی سازی شده ایجاد 
کنی��د، چه در لینکدین، فیس بوک، اینس��تاگرام، توییتر 
و… ش��ما باید از رویکردهای فروش شخصی سازی شده 

استفاده کنید. 

وظایف فروشنده
بدین ترتیب، زمان ش��ما به جای اینکه صرف نوشتن 
پس��ت های وبالگی، جمع آوری دنبال کنن��ده و آگاهی او 
باش��د،صرف جمع آوری اطالعات راجع ب��ه آنها و یافتن 

فرصت های واقعی فروش می شود. 
شما افراد واجد شرایط را می یابید و مکالمه برای فروش 

را آغاز می کنید. 

مشکلی که وجود دارد
یک��ی از مش��کالت بزرگی که اغلب کس��ب وکارها در 
ف��روش اینترنت��ی با آن مواجه هس��تند، این اس��ت که 

فعالیت های بازاریابی را با فروش اشتباه می گیرند. 
شما با تولید پست های وبالگی و پست های شبکه های 
اجتماع��ی قادر به فروش نخواهید ب��ود. انجام این کارها 
برای فروش ضروری اس��ت، اما منجر به فروش نمی شود. 
بنابراین بخش بازاریابی باید تمام تالش خود را برای پیدا 
کردن سرنخ های بازاریابی، افزایش دنبال کنندگان و تولید 

محتوای باکیفیت دهد. 
اگ��ر این کار موفقیت آمیز باش��د، بخش ف��روش وارد 
 عمل خواهد ش��د. اطالعات را جمع آوری، دسته بندی و

 تجزیه و تحلیل خواهد کرد و به دنبال فرصت های بهتری 
برای فروش خواهد بود. 

نتیجه گیری
فروش در ش��بکه های اجتماعی یا به عبارت س��اده تر 
فروش در شبکه های اجتماعی مرز بین بازاریابی و فروش 

را از بین برده است. 
بس��یاری از افراد هس��تند که این دو را با هم اش��تباه 
می گیرند. به عنوان یک فروش��نده بای��د این فعالیت ها را 

دوباره برای خود تعریف و مرز آنها را مشخص کنید. 
به عنوان یک فروشنده، آیا روی افزایش تعداد مخاطبان 
بالق��وه و س��رنخ های بازاریابی تالش می کنی��د یا انجام 

فروش؟ 
 hubspot :منبع

کارگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

تبلیغات و بازاریابی خالقانه علیه سیگار - سیگار کشیدن موجب نابینایی می شود.

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری



زمان خود را مدیریت کنید 
فرصت امروز: مدیری��ت زمان یکی از مواردی 
اس��ت که کمک شایانی به پیش��رفت شما خواهد 
ک��رد، با ای��ن حال اکثر اف��راد در ای��ن زمینه بد 
عم��ل می کنن��د. مدیری��ت زمان مجموع��ه ای از 
مهارت هاس��ت که شما را در استفاده مؤثر از زمان 

کمک می کند. 
زم��ان تنها منبعی اس��ت که به تمام انس��ان ها 
به ش��کل مس��اوی داده می شود، اما اس��تفاده از 
آن متفاوت اس��ت. سرنوش��ت زندگی ش��خصی و 
حرفه ای همه انس��ان ها دقیقا به نحوه اس��تفاده از 

این منبع بی نظیر مربوط می شود. 
موفقیت در مدیریت زمان وابس��ته به تشخیص 
کاره��ای مهم اس��ت و مدیری��ت زم��ان یکی از 
مهم ترین مهارت هایی اس��ت که نقش کلیدی در 

موفقیت دارد. 
وقتی احساس می کنیم که کارهای زیادی برای 
انج��ام دادن داری��م ولی وقت مان محدود اس��ت، 
خواه ناخواه دچار اس��ترس می ش��ویم. همین طور 
اگر زمانی که داریم صرف کارهای کم اهمیت شود 
دلهره و اس��ترس به س��راغ مان می آی��د. مدیریت 
زمان به ش��ما کم��ک می کند کنترل ام��ور را به 
دس��ت بگیرید و بدی��ن ترتیب احس��اس آرامش 

بیشتری داشته باشید. 
در واق��ع اگ��ر می خواهید در کس��ب و کار خود 
پیش��رفت کنید، الزم است به زمان خود به عنوان 
یک��ی از مالک ه��ای موفقیت توجه ویژه داش��ته 
باشید. به خاطر داش��ته باشید که زمان برای همه 
افراد به ش��کل مساوی تقسیم ش��ده و همین امر 
باعث می شود در حق کسی که بداند چگونه آن را 

مدیریت کند ظلمی صورت نگیرد. 
ایده

ناج العوضی، معاون مدیرعامل شرکت رسانه های 
دوب��ی و جوان ترین عضو پارلم��ان امارات متحده 
عربی است. او همواره بیان می کند که در راستای 
موفقیت ابتدا الزم اس��ت بدانید که چه چیزهایی 
برای ش��ما کامال مهم محس��وب می شوند. سپس 
الزم اس��ت دس��ته بندی خوبی از آنها تهیه کنید. 
درواق��ع عدم آگاهی به این امر منجر خواهد ش��د 
زمان زیادی را از دست بدهید و نتوانید آنگونه که 
می خواهید با س��رعت مطل��وب رو به جلو حرکت 

کنید.
 زمان هر فرد بدون شک مهم ترین چیزی است 
که وی دارد و به علت آنکه نمی توان آن را متوقف 
کرد، اگر از آن استفاده درست نکنید، بدون شک 
ضرر خواهید کرد. در همین راستا مدیریت زمان، 
یک��ی از مهم ترین بحث های جه��ان امروز مطرح 
اس��ت و وجود راهکارهای متن��وع در این رابطه، 

بیانگر میزان اهمیت باالی آن است. 
پیت��ر دراک��ر، از برجس��ته ترین نظریه پ��ردازان 
مدیریت در جهان اس��ت. مهم ترین اثر او با عنوان 
»مدیریت« منتش��ر شده و در آن به شرح نظریات 
مهم خود درباره مدیریت و سازمان پرداخته است. 
در حال حاضر او را به عنوان پدر کس��ب و کار نوین 

می شناسند. 
وی ب��ر این باور اس��ت که در زمین��ه مدیریت 
زمان الزم است همواره نیم نگاهی به آینده داشته 
باش��ید. این ام��ر منجر به این خواهد ش��د که به 
نس��بت س��ایرین از برنامه دقیق تر و روند بهتری 
برخوردار باش��ید که بدون شک منجر به پیشرفت 
بهتر ش��ما خواهد ش��د. برای مثال اگر شما برای 
یک سال آینده خود برنامه ای روشن داشته باشید، 
به مراتب جلوتر از فردی هستید که تازه یک سال 
بعد می خواهد برای خود برنامه ریزی کند. این امر 
درحالی است که ش��ما با نگاهی به آینده همواره 
می دانید که باید به کجا برس��ید و در چه مسیری 

قدم بردارید. 
این امر درصد اشتباه و کج روی شما را به مراتب 
کاه��ش خواه��د داد. فراموش نکنی��د که هرچه 
هدف ها ش��فاف تر باشد، کارایی در رسیدن به آنها 

بیشتر می شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- همواره بازدیدکنندگان می توانند موجب به هم 
ریختگ��ی و در نهایت کاهش بهره وری ش��وند. با 
بس��تن در اتاق یا حذف ارتب��اط بصری می توانید 
به بازدیدکننده بفهمانید که شما مشغول هستید. 
هر روشی که به کار می برید به خاطر بسپارید که 

نباید هر بازدیدی را بپذیرید. 
- تمرکز بر به��ره وری، کیفیت کار و عملکرد را 
افزایش می دهد. تهیه یک فهرس��ت اولویت بندی 
ش��ده از کارها به ش��ما کمک می کند که بهره ور 
باش��ید. تمرکز بر انجام مهم ترین کارها در ابتدا به 
شما کمک می کند کار بیشتری انجام دهید و آنها 

را سروقت انجام دهید. 
- در راس��تای مدیریت زمان الزم است به چند 

مورد توجه ویژه داشته باشید.
 1- از کارهای غیر مهم صرف نظر کنیم.

 2- کارها را اولویت بندی کنیم.
 3-راهزنان وقت را بشناسیم.

 4-راه های ایجاد وقت را یاد بگیریم.
- با مدیریت زمان تعیین می کنید که کدام یک 
از کارهای��ی که انجام می دهید مهم تر اس��ت. این 
عم��ل کمک می کند به برخی از فعالیت ها اولویت 

زیادی داده و برخی از فعالیت ها را حذف کنید.
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همه م��ا تجرب��ه هم��کاری یا 
حداق��ل آش��نایی با کس��انی که 
به ط��ور مت��داوم دچ��ار نگران��ی 
هستند داشته ایم. براساس تعریف 
مرکز روان شناسی فرانسه، افرادی 
ک��ه توانایی کنترل استرس ش��ان 
را نداش��ته و از آن رن��ج می برند، 
اضط��راب  روان��ی  اخت��الل  ب��ه 
فزاینده دچار هس��تند. در عرصه 
ب��ا چنین  کس��ب وکار، همکاری 
کارمندانی به عنوان همکار یا مدیر 
تجربه ناخوشایندی خواهد بود. با 
این حال در بیشتر مواقع چاره ای 
جز تالش برای بهبود فضا و تعامل 
با این گونه کارمندان نیست. نکته 
مهم در این می��ان نحوه تعامل با 
کارمندان دارای استرس است. آیا 
باید به طور مستقیم به آنها گوشزد 
کنی��م ک��ه اس��ترس فزاینده ای 
دارن��د؟ یا اینک��ه با اس��تفاده از 
برخی روش ها در راس��تای کمک 
به کاهش اضطراب شان بکوشیم؟ 
از اینه��ا مهم تر، چگونه خود را در 
برابر استرس این افراد که می تواند 
بر ما نیز تأثیر گ��ذارد، محافظت 

کنیم؟ 

متخصصان چه می گویند؟ 
و  روان ش��ناس  کارولی��ن وب، 
نویس��نده کتاب چگون��ه یک روز 
خوب را تجربه کنیم، معتقد است 
استرس جزئی از طبیعت زندگی 
روزانه است: »همه ما در طول روز 
و حتی زندگی م��ان در دوره هایی 
پر از اس��ترس قرار می گیریم. این 
دوره ه��ا ممکن اس��ت 10دقیقه، 
10روز یا 10 ماه باشد. با این حال 
برای برخی از افراد استرس جزئی 
از عادت شان است. چنین افرادی 
به ط��ور معمول غیرقاب��ل کنترل 
هس��تند و به س��رعت از کوره در 
رفته و مضطرب می شوند.« وب در 
مورد همکاری با چنین افرادی در 
محیط کار این گونه ادامه می دهد: 
»همکاری با این افراد بسیار دشوار 
است، اما بدون شک روش هایی به 

منظور کاهش استرس و دشواری 
چنین تجربه ای برای همکاران این 

افراد وجود دارد.« 
هنگامی که در مورد راهکارهای 
تعامل با افراد پراس��ترس صحبت 
می کنی��م، ن��ام هال��ی ویک��س، 
روان درم��ان و نویس��نده کت��اب 
ارتب��اط،  برق��راری  در  ناکام��ی 
ایده ه��ای بس��یاری را در م��ورد 
موض��وع بح��ث تداع��ی می کند. 
ویک��س معتقد اس��ت در چنین 
مواقع��ی نبای��د ب��رای تغییر این 
افراد تالش کرد: »اگر از بد حادثه 
همکار یکی از این افراد ش��ده اید، 
بی فایده ترین کار ممکن آن است 
که در مورد تغیی��ر چنین فردی 
فک��ر و برنامه ری��زی کنی��د. بهتر 
است به این فکر کنید که محیط 
موج��ود را به چ��ه طریق پویاتر و 

بهتر سازید.« 
در ادامه به راهکارهایی که هالی 
ویکس و کارولی��ن وب به منظور 
پویایی و بهبود ش��رایط پیشنهاد 

کرده اند، خواهیم پرداخت. 

قضاوت نکنید
پی��ش از هرگون��ه اق��دام ی��ا 
حتی صحب با ف��رد نگران ماجرا 
اطمینان حاصل کنید که ش��یوه 
برخ��ورد و صحبت های تان حاکی 
از قض��اوت نیس��ت. ویک��س در 
ای��ن مورد معتقد اس��ت که مورد 
قض��اوت ق��رار گرفتن ب��رای هر 
»بنابراین  است:  آزار دهنده  فردی 
تنها در صورتی که روان شناس یا 
روان درمان هستید، که در بیشتر 
مواقع چنین نیس��ت، می توانید و 
ح��ق دارید که نح��وه تعامل یک 
فرد با استرس را مورد داوری قرار 

دهید.« 
وب در ای��ن خص��وص معتقد 
است که فرد نگران به دلیل کسب 
این ش��یوه رفتار در گذر زمان به 
آن عادت کرده و حتی به نظرش 
این روش طبیعی اس��ت. بهترین 
راه برای درک شرایط طرف مقابل 
این اس��ت که خود را به جای وی 
گذاشته و رفتارش را تحلیل کنیم: 

»ع��الوه بر این باید خاطر نش��ان 
کرد که دنیای پرفشار کسب وکار 
ام��روز ت��ا ح��دی اس��ترس را به 
همه ما وارد س��اخته اس��ت. این 
یک ش��رایط غیرقابل تغییر است، 
اگرچ��ه بحث ما در م��ورد درصد 
بسیار باالی استرس جریان دارد.«

 
تصدیق استرس

القای این حس ب��ه فرد نگران 
که اس��ترس وی از سوی دیگران 
دی��ده و درک می ش��ود، اهمیت 
زی��ادی دارد. وب توصیه می کند 
ک��ه صحبت ب��ا ط��رف مقابل را 
این گون��ه آغاز کنیم: »می دانم که 
ش��ب گذشته تا دیر وقت مشغول 
کار روی ای��ن پروژه بوده ای و این 
نخستین بارهم نیست که چنین 
فش��ار کاری را تجرب��ه ک��رده ای. 
کارها چطور پیش رفته اس��ت؟« 
پ��س از آنکه طرف مقابل ش��روع 
به صحبت درمورد استرس زیادی 
که انجام این پروژه به وی منتقل 
ک��رده اس��ت، می کن��د، در پایان 
بهتر اس��ت به وی بگویید که این 
شرایط بسیار دشوار و نگران کننده 
اس��ت. نیازی نیس��ت که به طور 
قطع معتقد باشید که این شرایط 
نگران کنن��ده اس��ت، بلک��ه تنها 
رابطه صمیمانه تر  برقراری  هدف، 
اس��ت. همچنین ویک��س توصیه 
می کن��د با اظه��ار جمالتی مانند 
»نمی دانم چگونه این ش��رایط را 
تحمل می کنی، انگار شرکت دارد 
تا حد مرگ از تو کار می کش��د«، 
»واقعا اوضاع بد و نگران کننده ای 
داری« و »درک می کن��م فعالیت 
در چنین ش��رایطی چقدر دشوار 
است«، به صمیمی تر شدن بحث 

کمک کنید. 

پیشنهاد کمک ارائه دهید
یکی از راهکاره��ای مؤثر برای 
بهبود همکاری ب��ا چنین افرادی 
آن اس��ت ک��ه پ��س از صمیمی 
ساختن فضا به آنها پیشنهاد دهید 
که در پیشبرد پروژه به آنها کمک 
می کنید. می توان این پیشنهاد را 

این گونه مطرح ک��رد: »آیا کار یا 
کمکی هست که من قادر به انجام 

آن باشم؟« 
اگرچ��ه  اس��ت  معتق��د  وب 
پیش��نهاد شما به طور قطع نتیجه 
دلخواه ت��ان را در م��ورد ش��کل 
ایده آل هم��کاری در پی نخواهد 
داشت، اما دست کم طرف مقابل 
را ب��ه فکر وامی دارد ت��ا از کمک 
و توانایی ش��ما به هر نحو ممکن 
اس��تفاده کند: »پ��س از آنکه در 
مرحله قب��ل رابطه صمیمانه ای را 
با هم��کار موردنظر برقرار کردید، 
به نظر چندان دور از ذهن نیست 
که طرف مقابل از کمک شما سود 
بب��رد.« در واقع نکته مهم در این 
مرحله آن اس��ت که اختیار را به 
دس��ت فرد نگران بسپاریم تا وی 
تصمیم گیری کند. به این ترتیب 
برخ��الف زمانی که ب��ه اجبار در 
طرح فرد موردنظر مداخله کنید، 
اوض��اع راح��ت و س��ریع تر پیش 

خواهد رفت. 

درخواست  تان را خرد کنید
ب��رای یک فرد نگ��ران موضوع 
همکاری با دیگران بس��یار دشوار 
اس��ت. در واق��ع ای��ن ن��وع افراد 
می خواهن��د پروژه را ش��خصا به 
سرانجام برسانند. بر همین اساس 
هر درخواس��تی که دارید باید به 
ص��ورت درخواس��ت های خرد و 
کوچ��ک مطرح کنی��د. این بدان 
معناس��ت که خواس��ته تان را در 
چن��د مرحله اجرای��ی کنید. وب 
در این مورد این گون��ه اظهارنظر 
کرده اس��ت: »درخواس��ت ش��ما 
اگرچه شاید بسیار ساده و بدیهی 
باش��د، اما بهتر اس��ت به صورت 
درخواس��ت های متعدد و کوچک 
ارائه ش��ود. به این ترتیب احتمال 
دستیابی به خواس��ته تان افزایش 
خواه��د یاف��ت. این عم��ل تأثیر 
روان��ی مثبتی روی دی��دگاه فرد 
نگران خواهد داش��ت و به تدریج 
می توانید درخواس��ت های خود را 
به صورت کامل و یکجا طرح کرده 
و مطمئن باشید مورد پذیرش قرار 

خواهد گرفت.« 
کارهایی که باید انجام دهید

- به همکارتان پیشنهاد کمک 
دهید و از وی بپرس��ید که آیا کار 
یا کمکی هس��ت که بتوانید انجام 

دهید. 
- تصوی��ر ذهن��ی همکارتان از 
خودش را با تمجید از وی نش��ان 

دهید. 
-  ب��رای کاه��ش عملکرد منفی 
ط��رف مقابل به دلی��ل نگرانی باال 
چاره ای بیندیشید. بهترین راهکار، 
تقسیم پروژه پیش رو به بخش های 
قاب��ل مدیریت اس��ت. در هر حال 
چنی��ن اف��رادی توانای��ی مدیریت 

پایینی دارند. 

کارهایی که نباید انجام دهید
- قضاوت همکارتان ممکن است 
استرس وی را افزایش داده و سطح 
اعتماد متقابل را کاهش دهد. پرهیز 
از قضاوت، پی��ش نیاز به کارگیری 
هر شیوه ای برای تعامل مؤثر با این 
افراد و به طور کلی هر فردی است. 
- سعی کنید همکارتان را نسبت 
به اس��ترس فزاینده اش آگاه سازید. 
در واقع فرد نگران به دلیل کس��ب 
این نوع رفتار در طول زمان طوالنی 
دیگر نس��بت به غیرطبیعی بودنش 
آگاه نیس��ت. بر همین اساس با آگاه 
ساختن وی می توانید به روند بهبود 
رفت��ار هم��راه با استرس��ش کمک 

کنید. 
- همیش��ه تالش ب��رای ارتباط 
نزدی��ک با همکارها مفید نیس��ت، 
ف��ردی  اگ��ر همکارت��ان  به وی��ژه 
ب��ا نگرانی ش��دید باش��د. یکی از 
توصیه های مؤثر ویکس آن اس��ت 
ک��ه از فرد مورد نظر به اندازه کافی 

فاصله بگیریم. 
در واقع همان قدر که نزدیکی به 
وی برای کمک و پیشبرد امور مهم 
اس��ت، رعایت فاصله مناسب برای 
حفظ آرامش ش��خصی نیز اهمیت 
دارد. ب��ه ص��ورت خالص��ه، ش��ما 
روان درم��ان نیس��تید و فقط برای 
پیشبرد بهتر کارتان اقدام به انجام 

توصیه های یاد شده خواهید کرد. 

بررسی نحوه تعامل با استرس کارمندان از سوی هاروارد بیزینس 

استرس کارمندان را بکش
کارتابل کلید

چگونه یک کارمند حرفه ای استخدام 
کنیم

بسیاری از استارتاپ ها از افراد کارآموز برای تأمین نیروی 
انسانی خود استفاده می کنند، در صورتی که افراد باتجربه 
مانند مارک زاکربرگ مخالف این موضوع هستند. به گزارش 
زومیت، استیو جابز، مارک زاکربرگ و دیوید اگیلوی همگی 
یک فلسفه مشترک دارند و آن این است که نیروی انسانی، 
بزرگ ترین سرمایه شرکت محسوب می شود. همه این افراد 
معتقدند که اس��تخدام بهترین کارمندان، یک امر ضروری 

برای حفظ و موفقیت شرکت است.
اس�تیو جابز: »کارمندان سطح باال دوست دارند باهم 
کار کنند. همچنین این افراد توقع ندارند که مدیر شرکت 

انتظار کار بی کیفیت از آنها داشته باشد.«
مارک زاکربرگ: »من تنها افرادی را استخدام می کنم 

که خودم هم حاضر باشم برای آنها کار کنم.«
دیوید اگیل�وی: »اگر افرادی که اس��تخدام می کنید 
کوچک تر از شما باشند، شرکت نیز از دید دیگران کوچک 
جلوه خواهد کرد. برعکس این موضوع هم صادق است. اگر 
افرادی که استخدام می کنید بزرگ تر از شما باشند، آنگاه 

شرکت نیز از دید دیگران بزرگ جلوه خواهد کرد.«
بس��یاری از اس��تارتاپ ها و س��رمایه گذاران معم��وال از 
تجربه افراد بزرگ اس��تفاده می کنن��د. درحالی که تعداد 
زی��ادی از ش��رکت ها کارآموزان یا کارمن��دان بی تجربه را 
اس��تخدام می کنند. یکی از دالیل اصلی اینکه ش��رکت ها 
س��راغ افراد باتجربه نمی روند این اس��ت که فکر می کنند 
صددرصد پاس��خ منفی از آنها خواهند ش��نید. ترس از رد 
شدن پیش��نهاد، باعث می شود که حتی شانس خودشان 
را امتح��ان نکنند. در صورتی که امتح��ان نکردن چنین 

موضوعی شکست شما را صددرصد تضمین خواهد کرد. 
اگر باور دارید که ش��رکت شما در آینده بزرگ و موفق 
خواهد شد، باید از همان ابتدا به فکر استخدام افراد بزرگ 
و حرفه ای باشید؛ مخصوصا افرادی که صفر درصد احتمال 
قبول کردن پیشنهاد ش��ما را داشته باشند. شاید افرادی 
که هیچ موقع فکرش را نمی کردید، به ش��ما پاسخ مثبت 
بدهند. اگر می خواهید ش��انس خودتان را امتحان کنید، 

موارد زیر به شما کمک خواهند کرد. 
1- استانداردهای خود را باال ببرید

زمانی که س��طح توقع خود را پایین می آورید، به این معنا 
اس��ت که همه می توانند وارد حوزه کس��ب و کار شما شوند، 
بنابراین استانداردهای خود را تا جایی باال ببرید که کارمندان 

احساس کنند در یک محیط حرفه ای کار می کنند. 
2- مأموریت را برای آنها توضیح دهید

انس��ان های بزرگ روی پروژه ه��ای بزرگ کار می کنند. 
اس��تخدام افراد حرفه ای نیز به اندازه جذب س��رمایه گذار 
مهم اس��ت، بنابراین برای قانع کردن افراد بااستعداد زمان 

بگذارید و به آنها اهمیت دهید. 
۳- از آنها بپرسید دنبال چه چیزی هستند

نخس��تین قانون فروش، گوش دادن اس��ت. برای تحت 
تأثیر قرار دادن افراد ب��زرگ، ببینید آنها چه چیزی را در 
اولوی��ت کار خود قرار می دهند. س��پس نیازه��ای آنها را 

شناسایی و سعی کنید آنها را برطرف کنید. 
۴- نقاط ضعف خود را بپذیرید

بیان نقطه ضعف ها ب��ا اعتمادبه نفس کامل، کلید اصلی 
جذب انس��ان های با استعداد اس��ت. فرض کنید شما در 
انجام دادن یک سری کارها متوسط هستید. در این صورت 
اگر آنها هم مهارت زیادی نداش��ته باشند، آنگاه می توانید 
از همی��ن موضوع به نفع خودتان اس��تفاده کنید و آنها را 

مدیریت کنید. 
۵- نقاط قوت خود را نشان دهید

بهترین افراد کس��انی هستند که همیشه دوست دارند 
چیزه��ای جدید یاد بگیرند. زمانی ک��ه می خواهید به آنها 
پیشنهاد کار بدهید، بگویید که کار کردن در شرکت شما 
چه مزایایی برای آنها دارد، همچنین بگویید چه چیزهای 

جدیدی از حضور در شرکت شما یاد خواهند گرفت. 
۶- یک قرار اولیه ترتیب دهید

یک قرار کوتاه بگذارید و محیط شرکت را به آنها نشان 
دهی��د. این کار افراد را از نظر احساس��ی تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. همچنین کمک می کند که پیش از بستن یک 

قرارداد بلندمدت، آنها را امتحان کنید. 
۷- پیشنهاد خوب ارائه دهید

افراد حرفه ای، حقوق  باال دریافت می کنند، مخصوصا در 
بازار تکنولوژی که رقابت میان افراد بسیار زیاد است. همیشه 
در بحث استخدام، کیفیت مهم تر از کمیت است. اگر سرمایه 

زیادی ندارید، تعداد افراد کمتری استخدام کنید. 
۸- انرژی زیادی برای این کار بگذارید

گاه��ی اوق��ات حضور یک ش��خص در ش��رکت ش��ما 
می تواند مزایای فراوانی داش��ته باشد. در چنین شرایطی 
که نمی خواهید پاس��خ »نه« بش��نوید، تمام انرژی خود را 
به کار بگیرید. س��عی کنید از هر راهی که می توانید طرف 

مقابل را راضی کنید. 
۹- از شکست ناراحت نشوید

هر شکس��تی، فرصتی ب��رای یاد گرفتن اس��ت. از آنها 
بخواهید که 20 دقیقه برای ش��ما وق��ت بگذارند و دلیل 
پاسخ منفی خود را توضیح دهند. ببینید آنها چه انتظاراتی 
دارند که ش��ما قادر به برآورده کردن شان نیستید. خیلی 
مهم اس��ت که ببینید چه چیزی باعث پاسخ منفی مردم 
به درخواست اس��تخدام شما می شود. علت را جویا شوید 
و ه��ر چه س��ریع تر برای رفع آن اق��دام کنید. به این فکر 
نکنید که پول مهم ترین مسئله است. اگر حقوق تنها ارزش 
شرکت شما باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که عملکرد 
بسیار ضعیفی دارد. استارتاپ هایی که تعداد زیادی کارمند 
کارآموز دارند، ش��انس موفقیت شان کمتر است. بنابراین 
حداقل برای یک بار شانس خودتان را محک بزنید و از افراد 

حرفه ای دعوت کنید که با شما همکاری داشته باشند. 
INC  :منبع

ترجمه: علی آل علی

کسب وکار خالق

مدیریت رویدادها - باالخره مردم متوجه این قضیه شدند که نیازی نیست خودشان تمام کارها را انجام دهند، دلیل حضور متخصصین 
در زمینه  تشریفات این است که این گونه کارها را انجام دهند. برنامه ریزان مجالس می توانند تمام موارد جاری در یک مراسم ازدواج، 

تولد، یادبود و دورهمی را انجام دهند.
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اخبار

گرگان – نادر کرمی - علی اکبر شاهینی، مدیرساخت و توسعه 
راه های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان درگفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی به تشریح مهمترین اقدامات و 
برنامه ه��ای ای��ن اداره کل درحوزه راهس��ازی پرداخت و با اش��اره به 
برنامه ریزی برای افتتاح ۱۹ کیلومتر از راه های روستایی استان عنوان 
کرد: راه های افتتاحی در شهرستان گنبد کاووس شامل دده الوم ﴿۳.۴ 
کیلومتر﴾، خیرخوجه سفلی﴿س��ه کیلومت��ر﴾، خیر خوجه نجف﴿۳.۲ 
کیلومتر﴾حسین آباد- محمدآباد رایمر، ﴿پنج کیلومتر﴾ محمدآباد- اوبه 
پلنگ ﴿ دو کیلومتر﴾ هش��ت پل در محور قره دونگ و ۹ پل درمحور 
بیشک تپه  و دو پل در محور آی تمر در کالله شامل یلی بدراق- گچی 
سو، مهدی آباد پیشکمر، دشتی- بربرقلعه، گوگجه، باینال- کنگور در 
گرگان ش��امل خرگوش تپه – کمربندی ﴿۱.۶کیلومتر﴾ در گمیشان 
شامل آلتین تخماق- سیمین شهر﴿۱۳ کیلومتر﴾ در مراوه تپه شامل 
دادلی غزنین و درکردکوی ش��امل راه روس��تایی سالیکنده است.وی 
با اش��اره به اینکه اکنون چهار پروژه بزرگراهی دراستان مراحل اجرا 
را س��پری می کند، توضیح داد: یکی از ای��ن پروژه ها، بزرگراه آق قال- 
بندرترکمن- کردکوی به طول کلی ۵۴ کیلومتر و پیشرفت فیزیکی 

۱۵ درصد است که ساخت ۱۰ کیلومتر از محور بندرترکمن- کردکوی 
درحال اجراست و به رشد ۶۴ درصدی رسیده است. 

اختصاص بیش از 1۶ درصد مساحت شهری گلستان 
به بافت ناکارآمد 

همچنی��ن رقیه منوچهر، رئیس اداره عمران و بهس��ازی ش��هری 
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان درگفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری با اشاره به اینکه ۲۸.۳ درصد جمعیت شهری این استان ساکن 
بافت ناکارآمد هس��تند، گفت ۱۶.۶ درصد مس��احت شهری گلستان 
در بافت های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی واقع شده است.

منوچهر عنوان کرد: در شهرهای با جمعیت باالی ۲۵ هزار نفر شامل 
گرگان، گنبد، علی آباد، کردکوی، کالله، مینودشت، آزادشهر، آق قال و 
بندرترکمن که درمجموع ۱۱ هزار و ۵۰۸ هکتار مساحت دارند، ۱۵۵۵ 
هکتار بافت فرسوده، ۱۵۲ هکتار بافت تاریخی و ۳۵۰ هکتار سکونتگاه 
غیررسمی وجود دارد که ۱۷.۹ درصد مساحت کل این شهر را دربردارد 
و می توان گفت ۳۰ درصد اهالی شهرهای پرجمعیت استان گلستان 
ساکن بافت های ناکارآمد هستند.رئیس اداره عمران و بهسازی شهری 
اداره کل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه در گرگان)مرکز استان( 
که ۳۵۶۰ هکتار مساحت دارد، ۴۶۵ هکتار بافت فرسوده، ۱۵۲ هکتار 
بافت تاریخی و ۲۵۰ هکتار سکونتگاه غیررسمی موجود است، افزود: 
۲۴ درصد مس��احت این شهر شامل بافت ناکارآمد است و ۳۵ درصد 
شهروندان گرگانی در این مناطق سکونت دارند.وی گفت: شهرهای با 
جمعیت کمتر از ۲۵هزار نفر استان گلستان شامل گالیکش، رامیان، 
فاضل آباد، سیمین شهر، گمیشان، بندرگز و خان ببین که در مجموع 
۴۲۶۶ هکتار مساحت دارند، دارای ۳۸۳.۷ هکتار بافت فرسوده هستند 
که ۱۵ درصد مس��احت ش��هر و ۱۹.۸ جمعیت شهری این شهرها را 

شامل می شود.پرونده مسکن مهر گلستان امسال بسته می  شود.

تبریز - ماهان فالح- رئیس کل دادگس��تری استان 
ب��ه همراه مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگس��تری اس��تان، معاون فرهنگی دادگس��تری استان 
و دادس��تان مرک��ز اس��تان از مرکز مه��ر دادگاه خانواده 
تبریز وی��ژه مالقات فرزندان طالق بازدید کرد. به گزارش 
خبرن��گار ما در تبری��ز، در این بازدید مس��ئولین قضایی 
بازدیدکننده روند و نحوه انجام مالقات فرزندان با والدین 
را مش��اهده کرده و از نزدیک در جریان امور و مش��کالت 
ق��رار گرفتن��د و دس��تورات الزم برای حل مش��کالت را 
ص��ادر کردند. بازدیدکنندگان همچنین بر فراهم س��ازی 

فضای��ی بهتر از وضع موجود از لح��اظ فرهنگی، تفریحی 
و افزایش آرام��ش روانی فرزندان و والدین مراجعه کننده 

تأکید کردند. مرکز مهر خانواده در راس��تای س��اماندهی 
وضعیت مالقات فرزندان با والدین خود که به علت طالق 
از ه��م جدا ش��ده اند و حضانت طفل با یکی از آنهاس��ت 
با پیگیری ه��ای معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع 
جرم دادگس��تری آذربایجان شرقی و همکاری شهرداری 
کالنشهر تبریز سال گذشته در بوستان آناالر و آتاالر تبریز 
راه اندازی ش��د. این مرکز پنجش��نبه و جمعه هر هفته از 
س��اعت ۸ صبح  تا ۸ ش��ب با حضور نماین��دگان دادگاه 
خانواده، نماینده نیروی انتظامی شهرستان و مددکار اداره 

بهزیستی مشغول به فعالیت می باشد.

تبریز - اس�د فالح- رئیس کل دادگستري آذربایجان 
شرقي در نشست هم اندیش��ی مراجع نظارتی دادگستری 
استان با قضات آزمایشی استان گفت: نیروی انسانی در یک 
سازمان، سرمایه های آن سازمان است که بایستی حفظ و 
به بهترین وجه بکارگیری ش��وند. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، حجت االسالم والمسلمین مظفري بر دقت بازپرس 
های دادسرا در پرونده های سرقت در احصاء اموال مسروقه 
تأکید کرد تا در رّد مال سارقان به صاحبان اموال در مرحله 
اجرای احکام مش��کلی پیش نیاید. وی همچنین بر اجرای 

اتیان سوگند توسط ضارب در صورت فقدان شاهد از سوی 
ش��اکی در پرون��ده های ضرب و جرح عم��دی تأکید کرد. 

حکمتعلی مظفری تس��ریع در اجرای احکام پرونده ها در 
واحدهای اج��رای احکام را از عوام��ل کاهش پرونده های 
موج��ود ذکر کرد و این امر را با رتبه بندی و اولویت بندی 
پرونده ها میّس��ر دانس��ت. رئیس کل دادگستري استان با 
اشاره به اینکه سیاست قوه قضاییه، حبس زدایی و کاهش 
جمعیت کیفری اس��ت، افزود: وضعیت زندان ها با توجه به 
کثرت زندانیان، نامناسب اس��ت و قضات باید تالش کنند 
حداالمکان با صدور قرار وثیقه متناس��ب، از زندانی ش��دن 

افراد جلوگیری کنند.

اصفهان- قاسم اسد- نشست تخصصی بررسی جایگاه استان 
در ح��وزه گیاهان دارویی ،فرصت ه��ا و چالش ها با حضور مدیران و 
کارشناس��ان حوزه گیاهان دارویی اس��تان در ت��االر اجتماعات اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد.
حجم تولیدات گیاهان دارویی متناسب با ظرفیت ها نیست 
مجتبی معقول مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:طرح 
کش��ت و اهلی کردن گیاهان دارویی  سال هاست که از سوی مرکز 
تحقیقات کشاورزی و دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان  در دست 
انجام است ولی حجم تولیدات متناسب ظرفیت ها نیست. وی گیاهان 
دارویی را جایگزین مناسب برای  محصوالت کشاورزی آب بر دانست 
و گفت:در شرایط خشک سالی می توان گیاهان دارویی باارزش افزوده 

بیشتری تولید و به  بازارهای جهانی عرضه کرد. 
مهم ترین چالش پیش روی تولید گیاهان دارویی، آب است

فریبرز  معطر مدیر مرکز تحقیق و توسعه   شرکت داروسازی گیاهی 
گل دارو گفت:گیاهان دارویی تولیدش��ده در اصفهان  ازنظر کیفیت 
جایگاه ویژه ای دارد و قابلیت کشت در سطح انبوه دارد . وی به معرفی 
گیاهان دارویی ازجمله بابونه،سنبل الطیب،مریم گلی،گل راعی،آویشن 

باغی،آویشن دنایی،ختمی،پنیرک و بادرنجبویه پرداخت و گفت:گیاهان 
دارویی در سالمت جسم و روان انسان ها نقش بسیار مهمی دارند.

مهم ترین گیاهان دارویی استان اصفهان  گل محمدی و 
زعفران است 

حسین زینلی رئیس انجمن گیاهان دارویی اصفهان گفت: حجم 
مبادالت تجاری گیاهان دارویی در دنیا ۲۰۰ میلیارد  دالر اس��ت و تا 
س��ال ۲۰۲۰ به ۱۰۰۰ میلیارد دالر می رسد. وی افزود:۲۱ هزار گونه 
گیاهان دارویی در دنیا وجود دارد که ۲۰۰۰ گونه آن در ایران و ۴۰۰ 
گونه در استان اصفهان وجود دارد . زینلی اضافه کرد:۲۰۰ گونه گیاهان 
دارویی فنولوژیکی و مورفولوژیکی در استان اصفهان  کشت می شود . 

کنگر فرنگی ، آویشن دنایی ، پونه سا و قدومه گیاهان 
چندمنظوره قابل کشت در اصفهان است 

بابک بحرینی نژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی 
اصفهان به معرفی گیاه های چندمنظوره  قابل کشت در استان اصفهان 
پرداخ��ت و گفت: کنگر فرنگی درصد باالی عملکرد تولید،کم بودن 
هزینه اس��تقرار و نگهداری، امکان کاشت و برداشت با ماشین آالت 
کشاورزی،مقاومت به خشکی،  شوری،  آفات، بیماری ها و علف های 
هرز و  فرآورده های متنوع که باعث کاهش ریس��ک تولید می ش��ود 

ازجمله مزایای کشت این گیاه است .
افزایش قیمت تمام شده و طوالنی شدن مراحل صدور 

مجوز چالش پیش روی صادرات گیاهان دارویی
 آبتی��ن میرطالبی مس��ئول اداره بهره ب��رداری اداره کل منابع طبیعی 
اصفهان گفت: در استان اصفهان از حدود ۳۰۰ رویشگاه در استان اصفهان 
تجاری و خانوار روس��تایی بهره برداری می شود. عمده ترین این محصوالت 
ازنظر حجمی شامل برگ کرفس، پیاز موسیر، انواع کتیرا و آنغوزه و باریجه 
هس��تند.  حدود  ۴۵  گونه گی��اه دارویی- صنعتی در عرصه های طبیعی  
وجود دارد که  ازآنجایی که رویشگاه های تمامی این محصوالت مطالعه نشده 
است، مساحت ۷ میلیون هکتار   رویشگاه های طبیعی تخمین زده می شود .

تبریز - اسد فالح- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آیین 
تجلیل از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: ایثارگران 
در راس��تای کمک به اصالح جامعه  و دف��اع از اصول اعتقادی خود 
س��ال ها شکنجه، سختی و اسارت را تحمل کرده و انقالب اسالمی 
ایران را به پیروزی کامل رس��انده اند اکنون نیز برخی دیگر دفاع از 
حرم را برگزیده و راه شهدا را ادامه می دهند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر 
محمدحس��ین صومی با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان سرفراز به 
میهن عزیز اسالمی افزود: نقطه  مشترک تمامی ایرانیان پس از اتمام 
هش��ت سال دفاع مقدس، بازگشت اسرا بود که در بند رژیم بعثی از 

ارزش ه��ای الهی دفاع می کردند . وی عنوان کرد: اصول اس��المی، 
ایثارگری و انسانیت در دوران دفاع مقدس به معنای واقعی نمود یافته 
بود و با تحمیل جنگ در دوران دفاع مقدس کس��انی که احس��اس 

مسئولیت می کردند، پا به میدان گذاشتند و اکنون نیز آثار مستقیم 
جنگ بر جسم و روح آنان باقی است. دکتر صومی با اشاره به شهادت 
شهید مدافع حرم محسن حججی، گفت: بدون شک اگر از شهیدان 
و قبل از شهادت سوال می شد که اگر فرصت دوباره ای داشتید چه 
می کردید، می گفتند راه ما جز دفاع از دین، اصول اعتقادی و خدمت 
به مردم نیست. وی تاکید کرد: برخی وقتی به رفاه می رسند، خود 
و خ��دای خود و خدمت به مردم را فراموش می کنند، از این رو باید 
به وظیفه  خود در قبال مردم واقف باشیم و راه شهدا را ادامه دهیم 
چ��را که  قدرت، ث��روت و مواهب دنیوی آن��ان را حتی لحظه ای از 

هدفشان دور نکرد.

مروری بر مهمترین اقدامات و برنامه های اداره کل راه و شهرسازی گلستان

بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از مرکز مهر خانواده تبریز

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقي:

نیروی انسانی یک سازمان، سرمایه آن سازمان است

در نشست تخصصی بررسی جایگاه استان در حوزه گیاهان دارویی ،فرصت ها و چالش ها

حجم تولیدات گیاهان دارویی استان اصفهان  متناسب با ظرفیت ها نیست 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

اگر ادامه دهنده راه شهدا نیستیم، خائن راهشان هم نباشیم

ساری - دهقان - فاز دوم آموزش اعضای هیات مدیره شرکت ملی 
گاز و شرکت های تابعه بیست و چهار و بیست و پنج مرداد به میزبانی 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در س��اری برگزار ش��د.  فاز دوم آموزش 
اعضای هیات مدیره شرکت ملی گاز و شرکت های تابعه بیست و چهار 
و بیست و پنج مرداد به میزبانی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ساری 
برگزار شد. داودی نژاد عنوان کرد: سعی نمودیم میزبانی شایسته برای 
برگزاری این س��مینار باش��یم و امکانات آموزشی الزم را مهیا نماییم. 
این سمینار دو روزه در هتل ساالردره ساری برگزار شد. پس از قرائت 
 قرآن و پخش س��رود ملی؛ داودی نژاد مدیر منطقه ۹ عملیات ضمن 
خوش آمدگویی به مهمانان، گزارش مختصری از فعالیت های منطقه 

ارائه نمود. وی با عنوان این مطلب که استان های شمالی با ظاهر سبز 
جنگل و آبی آرام دریا شناخته می شوند، مشکالت جاری در منطقه را 
چون دریایی وسیع برشمرد و شرایط استراتژیک منطقه ۹ را برای حضار 

توصیف کرد. وی همچنین با تشکر از شرکت ملی گاز برای برگزاری 
دوره های آموزشی، این دوره ها را مفید و مهم برشمرد و بیان داشت؛ 
ما اعضای هیات مدیره به عنوان پیشانی حرکت سیستم اداری متبوع 
خویش بیش از همه نیازمند بازآموزی و آموزش های به روز می باشیم. 
هم چنین نماینده آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز با 
بیان علل برگزاری دوره های آموزش��ی، به استفاده از اساتید مجرب و 
آشنا به ساختارهای وزارت نفت اشاره کرد و بیان داشت: انتظار می رود 
اعضای هیات مدیره با حضور در این دوره ها، حداکثر بهره را ببرند. در 
ادامه مبحث ساختارهای سازمانی صنعت نفت در دو نوبت صبح و بعد 

از ظهر توسط استاد گوگردچیان تدریس گردید. 

24 و 25 مردادماه در ساری برگزار شد

آموزش اعضای هیات مدیره شرکت ملی گاز به میزبانی منطقه 9

تقدیر از زحمات 25 ساله عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- در حاش��یه برگزاری نشست کمیسیون دائمی هیات امنای 
دانش��گاه های علوم پزش��کی کرمان، بم و دانشکده علوم پزشکی سیرجان، از زحمات و تالش های 
۲۵ ساله دکتر محمد حسین داعی پاریزی با اهدای لوح یادبود قدردانی شد.  به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر داعی درسال ۱۳۲۴ در پاریز سیرجان متولد شد و در سال 
۱۳۵۰ از دانش��گاه پزشکی تهران مدرک دکترای پزش��کی را دریافت کرد. وی در سال ۱۳۵۶ بورد 
 تخصصی کودکان را دریافت کرد و از سال ۱۳۵۸ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به فعالیت و 
خدمت رس��انی ش��د.  وی از س��ال ۱۳۷۱ عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ش��د .  دکتر داعی هم اکنون به افتخار 

بازنشستگی نائل آمده است.
 

39 روستای آسیب دیده در سیل اخیر گلستان در کمتر از 48 ساعت از 
نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایي استان گلستان گفت: ۳۹ 
روستا در شهرستان های ، آزادشهر رامیان ، علی آباد، کالله، مینودشت ،گنبد و گالیکش که در سیل مورخ ۱۰ مرداد ماه دچار قطعي 
آب شده بودند در کمتر از ۴۸ ساعت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و 
فاضالب روستایي استان گلستان، مهندس شکیبافر ضمن اعالم خبر فوق افزود: حجم خسارات وارده به تاسیسات آبفار در سیل اخیر 
۳.۳ کیلومتر خط انتقال، ۱.۶ کیلومتر شبکه توزیع، ۲ باب مخزن ذخیره، ۱۲دهنه بهسازی چشمه ، ۲ باب حوضچه و شیرآالت و 
۷ مورد تاسیسات برقي مي باشد. وي ادامه داد: با تالش شبانه روزي پرسنل و کارکنان ستاد و مدیریت امور شهرستانها و با توجه به 
حجم خسارات وارده عملیات اجرایي بازسازي تاسیسات در کمترین زمان ممکن انجام گردید و ۱۰۲۲۶ مشترک از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتي بهره مند شدند. 

درجلسه مشترک معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع 
استاندارگلستان ومدیرعامل شرکت گاز 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درنشستی که با حضورمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندارگلستان ومدیرعامل 
گازاس��تان انجام شد درخصوص روند توسعه گازرسانی وخدمات رسانی درسطح استان تبادل نظرشد.به گزارش روابط عمومی دراین 
نشست صمیمانه که به میزبانی گازگلستان انجام شد. مهندس  صفرعلی جمال لیوانی ضمن خیرمقدم وابرازخرسندی ازحضورمحمود 
ربیعی گزارشی از عملکرد واقدامات شرکت گاز درزمینه  گازرسانی وخدمات رسانی وهمچنین مشکالت موجود دراین زمینه ارائه نموده 
وخواستارمساعدت وهمیاری مسئولین درخصوص مرتفع نمودن موانع شد.مدیرعامل گازگلستان افزود:خوشبختانه روند توسعه گازرسانی 
دراس��تان مطلوب است وتالش داریم با کمک وهمراهی مسئولین هرچه سریعترروستاهای باقیمانده را که شرایط گازرسانی را دارند 
ازنعمت گازبهره مند سازیم. دراین جلسه معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندارگلستان از عملکرد شرکت گاز تقدیر کرد.

پذیرش مقاله پژوهشگر برق منطقه ای خوزستان درکنفرانس بین المللی 
ایده های نوین در اسپانیا 

اهواز - شبنم قجاوند-    مقاله یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان درکنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و 
حسابداری که دربارسلون - اسپانیا برگزار شده بود، پذیرش و به صورت پوستر ارائه گردید. مقاله حدیث ابدالی لرکی از کارکنان امور مهندسی و 
خدمات با عنوان “ The Place of ethics in accounting and auditing“ )جایگاه اخالق در حسابداری و حسابرسی( درکنفرانس 
بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری که دربارسلون - اسپانیا برگزارشده بود، پذیرش و به صورت پوستر ارایه گردید. در چکیده 
این مقاله آمده است: حضور حسابداری در دنیای امروز امری ضروری است زیرا عامل محرکی برای سامانه اقتصادی جاری بوده ودر برابر عموم 
مسئولیتی کلیدی دارد. از این رو، اطالعاتی که توسط حسابداران ارایه می شود باید کارآمد ، واقعی، بی طرفانه و قابل اتکا باشد. پس حسابداران 

باید واجد شرایط حرفه ای باشند. در نتیجه اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای و افراد متکی به خدمات حسابداری جایگاه خاصی دارد.

برگزاری کارگاه آموزش ایمنی و لزوم آمادگی جهت مقابله با حوادث در ایالم
ایالم-ه�دی منصوری- مطابق برنامه ریزی های ص��ورت گرفته و به منظور ارتقای آگاهی و 
دانش ایمنی نیروهای حوزه بهره برداری اعم از پرسنل امداد و تعمیرات و گازبانی و آشنایی بیشتر 
با مخاطرات گاز و فعالیتهای آن حوزه جلسه آموزشی در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی 
شرکت گاز استان ایالم برگزار گردید.   مدیر عامل شرکت گاز استان در این جلسه ضمن خوش آمد 
گویی از زحمات نیروهای پرتالش حوزه بهره برداری تشکر و قدردانی نمودند و ابراز داشتند: نیروهای امداد و تعمیرات و گازبانی 
باید همیشه با انرژی باال به تالشها و فعالیتهای خود ادامه دهند و هر روز با باال بردن سطح دانش و آگاهی خود آمادگی خود را در 
برابر شرایط غیرمترقبه و تصمیم گیری به موقع افزایش دهند و تالش شود تعلق سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به فعالیت ها، 
اقدامات و تاسیسات شرکت افزایش یابد.  عباس شمس اللهی در پایان بر برگزاری رزمایش های بیشتر، ارائه خدمات بهتر با وجود 
فضای رقابتی بین دستگاههای دولتی خدمات رسان، بازدیدهای دوره ای توسط واحدهای ستادی از ادارات گاز نواحی، استمرار 
برگزاری دوره های آموزشی توسط واحد آموزش و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و پیمانکاران و تکمیل و به روز نمودن 
تجهیزات تاکید داشتند. در ادامه رئیس ایمنی ورئیس امور HSEشرکت گاز استان ایالم در خصوص ویژگی های گاز طبیعی، انواع 
مخاطرات گاز، حوادث مربوط به مصرف کنندگان و حوادث تاسیسات، نمونه هایی از حوادث رخداد مربوط به سایر شرکت های 
گاز استانی به منظور عبرت آموزی و پیشگیری از رخداد حوادث مشابه مطرح و بر ارسال گزارش به موقع حوادث و شبه حادثه از 

سوی ادارات گاز نواحی اشاره نمودند.

برگزاری اولین جلسه بررسی رفع مشکالت درمناطق خطر خیز استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ازبرگزاری اولین جلسه 
بررسی ورفع مشکالت واصالح سازه های تقاطعی فاقد آبگذری مناسب در مناطق خطر خیز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی استان بوشهرمهندس مسعودی اظهار داشت :۴۷ نقطه از سوی وزارت راه و شهرسازی در سطح استان تعیین 
گردیده که در این جلسه با حضورمدیریت های ساخت و توسعه راهها  و فنی و اجرایی اداره کل راه شهرسازی استان بوشهرو نمایندگان 
و کارشناسانی از دفتر فنی و مدیریت بحران استانداری ،آب منطقه ای ،راهداری، وشهرداریها در سالن جلسات اداره کل  برگزار شد.  
وی افزود:هر یک از دستگاهها بسته به حوزه استحفاظی خود راه حلها و مشکالت پیش رو  را بیان نموده و مقرر گردید دستگاههای 

اجرایی ذی ربط با اعتبارات موجود مشکالت سازه های تقاطعی فاقد آبگذری مناسب را مدیریت نمایند.

نشست مشترک مسئوالن شهرداری اراک و مدیران شرکت شهرک های 
صنعتی استان مرکزی 

اراک -   مینو رستمی - نشست مشترک مدیران شهرداری اراک و شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با محوریت اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید های اس��تان برگزار ش��د.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مهندس 
ذوالفقاری معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزي در این نشست گفت: این شرکت آمادگی کامل دارد در قالب 
برنامه فن بازار منطقه ای استان راهکارهای کاربردی در خصوص مدیریت شهری به شهرداری ها به ویژه شهرداری اراک ارائه دهد. 
وی افزود: وجود برخی مشکالت در خصوص وصول مطالبات واحد های تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی از شهرداری ها وجود 
دارد که رفع نشدن آنان سبب دلسردی مدیران این بنگاه های اقتصادی در ادامه فعالیت و همکاری با شهرداری ها می شود. وی 
تاکید کرد: رفع این مشکل در توسعه همکاری های بین واحد های تولیدی و شهرداری ها بسیار موثر است. در ادامه این جلسه نادر 
اخوان معاون اداری و برنامه ریزی شهرداری اراک نیز گفت: این شهرداری آمادگی کامل برای هر گونه همکاری و استفاده از محصوالت 

و فن بازار شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در راستای توسعه همه جانبه شهرداری و مرکز کسب و کار و فن بازار را دارد.

پذیرش مقاله پژوهشگر برق منطقه ای خوزستان در کنفرانس بین المللی 
تحقیقات بنیادین در مهندسی برق   

 اهواز - ش�بنم قجاوند- مقاله یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان در کنفرانس
 بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندس��ی برق که در تهران برگزار ش��ده بود پذیرش و به صورت 
سخنرانی ارائه گردید. مقاله سعادت بهرامی از کارکنان معاونت بهره برداری با عنوان“ جایابی بهینه 
سیستم های ذخیره ساز انرژی به همراه پاسخ تقاضا به منظور تشکیل نیروگاه مجازی“ در کنفرانس 
بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق که در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران برگزار شده 
بود، پذیرش و به صورت سخنرانی ارائه گردید.  در بخشی از این مقاله آمده است: در دهه های اخیر 
انواع تکنولوژی های ذخیره ساز انرژی به طور روز افزونی توسعه پیدا کرده اند. از سوی دیگر، پاسخ تقاضا یکی از مسائل مطرح در 
سیستم های تجدید ساختاریافته است. این موضوع به معنی تغییر در مصرف برق مشترکان نسبت به الگوی طبیعی مصرف آنها می 
باشد. به مجموعه ای از بارها، منابع تولید پراکنده و ذخیره کننده های انرژی الکتریکی )منابع انرژی توزیع شده(، که با هم جمع شده 
اند ، نیروگاه مجازی گفته می شود. هدف نیروگاه مجازی بیشینه کردن میزان سود خود است. زمانی که نیروگاه مجازی تا حدی 

بارهای مجموعه خود را کاهش می دهد، این کاهش بار مصرفی، خود نوعی تولید مجازی برایش محسوب می شود.



بس��یاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان برای معرفی 
محصول خود به مش��تریان بالقوه، با تأکید بر س��رعت 
بیش��تر، کیفیت پایین تری ارائه کرده و باعث می ش��وند 
نخس��تین تجربه از محصول آنها چن��دان جالب به نظر 
نرسد. به گزارش دیجیاتو، باید توجه داشت که در بعضی 
مواق��ع، آهس��تگی و توجه به جزییات بر س��رعت عمل 

اولویت داشته و نتایج بهتری را رقم خواهد زد. 
به عنوان مثال استیو جابز بنیانگذار اپل، برای انتخاب 
رنگ بدنه کامپیوتر  »Apple II« بیش از 2000 طیف 
مختلف از رنگ کرم )بژ( را مورد بررسی قرار داد و زمان 
زی��ادی را هم ص��رف طراحی میزان گ��ردی کنج های 

محصول خود کرد. 
این رویکرد کند و زمان بر در آن دوره موجب ناراحتی 
و اعتراض بسیاری از مدیران وقت شرکت شد، اما با این 
حال، آهس��تگی و توج��ه به جزییات از س��وی جابز در 
نهایت موجب فروش فوق العاده Apple II و ثبت درآمد 

118 دالری کمپان��ی بی��ن س��ال های 1977 تا 1980 
میالدی ش��د. اما در دنیای امروز با وجود انبوه مشغله ها 
و به خصوص شبکه های اجتماعی، چگونه می توان مانند 

استیو جابز تمرکز کرد و به موفقیت رسید؟
 »کل نیوپورت« دانشیار علوم کامپیوتر دانشگاه جورج 
تاون، در کتابی تحت عنوان »کار عمیق« پیشنهادهایی 
را مطرح کرده که می توان با استفاده از آنها، بخش قابل 
توجهی از زمان را در طول روز به کارهای مهم اختصاص 

داد و از هدررفت فرصت ها جلوگیری کرد: 

رویکرد سختگیرانه
ب��رای م��دت طوالن��ی )مثال ی��ک روز کام��ل( کامال از 

شبکه های اجتماعی و امور نامرتبط فاصله بگیرید.
 مارک تواین، نویس��نده معروف از چنین روشی استفاده 
ک��رده و در کلب��ه کوچک��ی، تم��ام تمرکز خ��ود را وقف 

نویسندگی می کرد. 

رویکرد دوسویه
ب��ه جای تخصیص کل زمان به انجام کار، ه��ر روز را به دو 
بخش تقس��یم کرده و در یک بخش، ب��ه زندگی اجتماعی و 
تفریح پرداخته و در بخش دیگر، تمامی ابزارهای ارتباطی را از 

خود دور کرده و روی کار تمرکز کنید. 

رویکرد ریتمیک
این روش بهترین راهکار برای افرادی است که زمان محدودی )به 
واسطه تحصیل یا کار روزانه( در اختیار دارند: در بازه های زمانی 90 
دقیقه ای ارتباط خود را با دیگران قطع کرده و به انجام امور اصلی 
بپردازید. البته شاید این مقدار زمان در مقابل روش های قبلی ناچیز 
به نظر برسد، اما نتایج آن شما را شگفت زده خواهد کرد. در نهایت 
الزم به یادآوری است که برای موفقیت، همواره سرعت راه حل بهینه 
نیست و گاهی اوقات بهتر است با صرف زمان بیشتر و تمرکز روی 

جزییات، بهترین برونداد ممکن را به دست آورد. 
Business Insider :منبع

چگونه مانند استیو جابز با »کار عمیق« به موفقیت برسیم؟ 

مدرسه مدیریت

شیائومی شریک جدید گوگل در پروژه Android One خواهد بود

نگران دزدیده شدن ایده های  تان 
نباشید

بس��یاری از ما می ترسیم از اینکه ایده های خود 
را ب��ا دیگران مطرح کنی��م، اما فراموش نکنید که 
شرکت های بزرگ هم ایده های شان را قبل از اجرا، 

عمومی می کنند. 
نگ��ران دزدی��ده ش��دن ایده های تان نباش��ید. 
واقعیت این است که تنها یک ایده  نمی تواند باعث 
نوآوری ش��ود. به گزارش زومیت، اغلب اختراعات 
بزرگ حاص��ل ترکیب چند ایده جدید هس��تند، 
بنابرای��ن اگر می خواهید محص��ول جدیدی تولید 
کنید، بهتر اس��ت ک��ه ایده آن را ب��ا چند نفر به 
اشتراک بگذارید. دو مثال زیر را در نظر بگیرید: 

مثال اول: چستر کارلسون، مخترع و فیزیکدان 
آمریکایی س��ال ها روی ایده خود زحمت کش��ید. 
کار ک��ردن روی ای��ن ایده بس��یار س��خت بود و 
زمانی که همس��رش از بوی گوگ��رد و انفجارهای 
کوچک آشپزخانه به س��توه آمد، آزمایشگاه او به 
طبق��ه دوم آپارتمان مادر همس��رش تبعید ش��د. 
او درنهای��ت پس از تحمل رنج فراوان موفق ش��د 
نمونه اولیه محصول خود را بس��ازد. چستر تالش 
فراوان��ی کرد ت��ا محصول خود را به ش��رکت های 
بزرگ آن زمان بفروش��د، اما موفق نش��د. تا اینکه 
 Haloidدرنهای��ت همکاری خ��ود را با ش��رکت
Corporation  )زیراک��س امروزی( آغاز کرد و 
این ش��رکت بعد از 20سال به یکی از بزرگ ترین 

شرکت های آمریکایی تبدیل شد. 
مث�ال دوم: جیم آلیس��ون، کس��ی اس��ت که 
ایمونوتراپی س��رطان را بنیان نهاد و جان هزاران 
نف��ر را نج��ات داد. ای��ن روزها بس��یاری از مردم 
معتقدن��د او ب��ه دلی��ل زحماتی که ب��رای نجات 
بشریت کشیده، الیق دریافت جایزه نوبل است، اما 
زمانی که نخس��تین بار ایده خود را با شرکت های 
داروسازی مطرح کرد، هیچ کس حاضر نشد روی 
آن س��رمایه گذاری کند. او می دانس��ت کشفی که 
انجام داده است، انقالب بزرگی در درمان سرطان 
ایجاد می کند، اما هیچ کس حرفش را باور نداشت. 
دالیل زیادی وجود دارد که مانع سرمایه گذاری 
م��ردم روی ایده ه��ای ب��زرگ می ش��ود. در مثال 
اول، ش��رکت های ب��زرگ قادر به تش��خیص مدل 
کسب و کار ماشین چس��تر نبودند و در مثال دوم، 
ش��رکت های داروس��ازی پیش از ایده  آلیس��ون، 
میلیارده��ا دالر روی پروژه ه��ای شکس��ت خورده 
سرمایه گذاری کرده بودند. وجه اشتراک موفقیت 
ای��ن دو مثال  ای��ن بود که ایده آنها ب��ا چند ایده 
جدید ترکیب ش��ده بودند. درواقع ایده های موفق 
در رقاب��ت با ایده های دیگر خودش��ان را نش��ان 
می دهن��د، بنابراین اگر فکر می کنی��د ایده تان به 
موفقیت می رس��د، هیچ ترسی از آشکار کردن آن 

نداشته باشید. 
نوآوری، فرآیند پیچیده ای از کشف، مهندسی و 
انتقال است. همچنین افراد زیادی در شکل گیری 
آن دخیل هستند و معموال ده ها سال زمان می برد 

تا به نتیجه برسد. 

چرا شرکت ها ایده های خود را مطرح 
می کنند؟ 

اگر دق��ت کرده باش��ید، متوجه می ش��وید که 
بس��یاری از ش��رکت های بزرگ ایده ه��ای خود را 
پیش از عملی ش��دن منتش��ر می کنند. به عنوان 
مثال، ش��رکت تسال در سال 201۴ اعالم کرد که 
قص��د دارد که منبع اختراعات خ��ود را در اختیار 
 IBM عموم قرار دهد. یا ش��رکت های گ��وگل و
هم��واره در م��ورد ایده های جدید خ��ود با مردم 
صحب��ت می کنند. مدیر ارش��د نوآوری ش��رکت 
IBM معتق��د اس��ت تش��کیل گروه��ی از افراد 
حرف��ه ای تأثیر بهتری بر توس��عه تکنولوژی دارد. 
یکی از رهبران پروژه شرکت گوگل نیز با این نظر 
مواف��ق اس��ت و می گوید: »اس��تفاده از این روش 
ب��ه ما کمک می کند ک��ه از نظر و عقیده محققان 
دانش��گاه و اس��تارتاپ ها بهره مند شویم. این افراد 
ایده های جدیدی به ما می دهند و کمک می کنند 
که تکنول��وژی خود را توس��عه دهی��م. زمانی که 
کدها در اختیار دیگران قرار می گیرند، با س��رعت 
بیشتری اجرا می شوند. همچنین انعطاف پذیری و 

عملکرد آنها نیز بیشتر می شود.«
به عب��ارت دیگر، این ش��رکت ها ایده های خود 
را به ص��ورت عمومی مطرح می کنن��د تا راحت تر 
بتوانن��د آنه��ا را اجرا کنند. اف��راد دیگر، ایده های 
جدیدی ب��ه ایده اصل��ی می افزاین��د و درنتیجه، 
این ش��رکت ها درآمد بیشتری از ایده خود کسب 

می کنند. 
شما با به اشتراک گذاشتن ایده ها، دانش خود را 
ب��اال می برید و نظر دیگران را در رابطه با محصول 
یا خدمات خود جویا می شوید. همچنین شبکه ای 
از افراد مناسب در کنار خودتان تشکیل می دهید 
که در صورت لزوم می توانید از آنها کمک بگیرید. 
ایده چستر کارلسون تنها زمانی قدرت گرفت که با 
مدل تجاری شرکت Haloid devised ترکیب 
ش��د. ایده  آلیسون در رابطه با درمان سرطان تنها 
زمان��ی معنا گرفت که ب��ا تحقیقات افراد دیگر در 
آزمایش��گاه ادغام ش��د، بنابراین اگر فکر می کنید 
ایده جدی��د و جالبی داری��د، آن را پنهان نکنید. 
دیگران را تش��ویق کنید که نظ��ر بدهند و باعث 
شکوفایی آن ش��وند. تا به حال موارد خیلی کمی 
از دزدیده ش��دن ایده ها گزارش ش��ده  است. قانع 
ک��ردن دیگران در مورد جواب دادن یک ایده، کار 
بسیار سختی اس��ت و اگر با کمک دیگران همراه 

باشد، زودتر به نتیجه خواهد رسید. 
INC :منبع

مدرسه کسب وکار
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موضوع: اتوماسیون صندوق فروش

نخستین اتوماسیون صندوق فروش 
با قابلیت کنترل کامل فروش�گاه از 

راه دور.

 کنترل کامل فروشگاه
 از راه دور

معرفی استارتاپ

 کمپان��ی گ��وگل چن��د س��الی اس��ت ک��ه با پ��روژه
 »Android One«، پلتف��رم موبای��ل خود را با قیمت 
ارزان و در کش��ورهای کمتر توسعه یافته عرضه می کند 
و تا کنون در این راه، با تولیدکنندگان مختلفی همکاری 
کرده اس��ت.به گزارش دیجیاتو، حال خبر می رس��د که 
جدیدترین ش��ریک کمپانی س��اکن مانتین ویو، شرکت 
چینی ش��یائومی )پنجمین تولیدکننده در چین( بوده و 
قرار اس��ت نخستین تلفن هوش��مند اندروید وان خود را 

به زودی معرفی کند.در همین راستا اخیراً تلفن هوشمند 
شیائومی Mi 5X در وبسایت »POSTEL« )مربوط به 
اداره پس��ت و مخابرات اندونزی( رؤیت شده و به نظر می 
رسد این نس��خه خاص، از رابط کاربری MIUI بی بهره 
اس��ت.بنا به اطالعات موجود در پای��گاه داده مورد بحث، 
ش��یائومی Mi 5X از دو س��یم کارت به صورت همزمان 
پش��تیبانی کرده و به نمایش��گر 5.5 اینچ��ی تمام اچ دی 
و دوربی��ن دوگانه مجهز ش��ده اس��ت. عالوه ب��ر این، در 

توضیح��ات مذکور آمده که نرم اف��زار موبایل مورد بحث 
توس��ط گوگل طراحی ش��ده و به وضوح نیز به »اندروید 

وان« اشاره شده است.
البته هنوز مش��خص نیس��ت که موبای��ل اندروید وان 
ش��یائومی چ��ه زمانی و در کج��ا عرضه خواهد ش��د؛ اما 
احتماالً گوگل در مراس��م معرفی نس��خه جدید سیستم 
عامل اندروید اطالعات بیش��تری از پروژه مورد اش��اره در 

اختیار عالقه مندان قرار خواهد داد.

برای مطالعه 76۵ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: برای انج��ام یک تبلی��غ مؤثر 
مهم ترین عنصر شناس��ایی دقیق مخاطبان است. قبل 
از انجام هرگونه تبلیغی جامعه هدف خود را مش��خص 
کنی��د و اگر ضرورت دارد برای این منظور هزینه کنید. 
هرچقدر اطالعات ش��ما راجع به مخاطبان بیشتر باشد 
تبلیغ��ات ش��ما مؤثر تر خواه��د بود. بعد از شناس��ایی 
مخاطبی��ن، باید روی پیام و نوع رس��انه ای که می باید 

پیام ش��ما را انتقال دهد تمرکز کنید. بدیهی است که 
برای هرگ��روه از افراد جامعه نوع کلم��ات و تصاویری 
که انتخاب می ش��ود متفاوت است. حتما با کارشناسان 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی مش��ورت کنید و ب��ه جنبه های 
روان شناس��ی موضوع نیز توجه داشته باشید. همچنین 
تنوع رس��انه انتخابی نیز بس��یار پر اهمیت است. برای 
انتخاب رسانه وسواس الزم را به خرج دهید تا به بیراهه 
نروید. ب��رای مثال برای گروه های س��نی باال که کمتر 
از رسانه های دیجیتال استفاده می کنند شاید ابزارهای 

دیجیتال مناس��ب نباشد. یا برای مخاطبان محلی درج 
آگهی گران قیمت در بیلبورده��ای تبلیغاتی بزرگراه ها 

پول دور ریختن است. 
نکت��ه مه��م دیگر توجه به نس��بت پول��ی که هزینه 
می ش��ود با بازخورد تبلیغات است. ممکن است شما از 
یک تبلیغ بازخورد زیادی بگیرید، ولی به همان نسبت 
هزینه زیادی هم برای آن انجام داده باشید به طوری که 
نسبت به دس��ت آمده چندان منطقی نباشد. همواره به 

این موضوع توجه داشته باشید. 

تبلیغات کامال مؤثر

پرسش: صاحب یک شرکت فنی و مهندسی هستم و قصد تبلیغات دارم. به نظر شما برای تبلیغات مؤثر چه کاری باید 
انجام دهم؟  کلینیککسبوکار

فرش فروش
از اون آقا بپرسید! 

تقریب��ا چند کیلومتری از ش��هر خارج ش��دیم و 
پرسان پرس��ان آدرس ف��رش فروش��ی را گرفتی��م. 
خواس��تیم وارد پارکینگ بش��یم که یه نفر با لباس 
انتظامات به طرف ماشین ما اومد و گفت: جا نیست 
آقا بفرمایی��د. درحالی که از برخورد نه چندان خوب 
اون ناراحت شده بودم، گفتم: ببخشید شما مدام در 
تلویزی��ون تبلیغ می کنید که ب��ه مرکز خرید فرش 
ش��ما بیاییم، اون وقت جا ندارید؟ نگاهی اخم آلوده 
بهم کرد و گفت: ظرفیت پارکینگ ما کمه. بفرمایید 
تو خیابونای بغل پارک کنید. خیلی ناراحت ش��دم. 
اگه خودم بودم قطعا برمی گش��تم اما به اصرار خانم 
20 دقیق��ه ای در خیابون ه��ا و کوچه ه��ای اط��راف 
گش��تیم تا باالخ��ره یه جا برای پارک ماش��ین پیدا 
کردی��م. به اتفاق همس��رم وارد مرکز خرید فرش��ی 
شدیم که هر روز و ش��ب تابلوهای تبلیغاتی اون رو 
تو خیابون ها می دیدیم و تلویزیون مدام تیزر اون رو 
پخش می کرد. خیلی ش��لوغ ب��ود و برخالف انتظار 
کسی نه به استقبال ما آمد و نه سوالی از ما پرسید. 
کمی تو محوطه بزرگ فروش��گاهی گش��ت زدیم. 
همه چیز تمیز و براق بود و پرسنل هم تقریبا لباس 
فرم یکدس��تی داش��تند. خانم من به یکی از پرسنل 
ک��ه در حال عبور از کنار ما بود س��الم کرد و گفت: 
ببخشید فرش های طرح فانتزی شما کدوم قسمته؟ 
فروش��نده بدون اینکه به س��الم جواب بده با عجله 
گفت: از اون آقا بپرس��ید و آقایی رو نش��ون می داد 
که در حال صحبت کردن با گوشی موبایل بود. چند 
ثانیه ای نزدیک او ایس��تادیم ت��ا صحبت هاش تمام 
بش��ه، بعد گفتم: معذرت می خوام فرش های فانتزی 
شما کدوم قسمته؟ دوباره صدای زنگ موبایل آقای 
محترم فروشنده به صدا درآمد و بدون اینکه جوابی 
بده با دس��ت قسمت انتهایی سالن رو نشون داد و از 

کنار ما رد شد. 
به قس��مت انتهایی س��الن رفتی��م و خانم مرتبی 
که مانتوی زیبایی به تن داش��ت به چند س��وال ما 
جواب داد و ما خیلی خوش��حال از اینکه باالخره تو 
این ش��لوغی یک نفر به س��وال های ما جواب داده، 
مش��غول انتخاب فرش بودیم که فروش��نده خانم به 
س��راغ خانواده دیگری رفت و من و خانم هاج و واج 

همدیگه رو نگاه کردیم. 
 روی دی��وار پ��ر از فرش ه��ای رنگارن��گ ب��ود، 
ام��ا ما اطالع��ات خیلی کم��ی از فرش داش��تیم و 
نمی دونستیم برای انتخاب فرش باید چی کار کنیم. 
در همی��ن حین چش��مم به چند پرس��نل افتاد که 
گوش��ه ای ایس��تاده بودند و با هم حرف می زدند. به 
خانمم گفتم تو همین جا بایس��ت االن بر می گردم. 
به سراغ پرسنل خوش  پوش مرکز خرید فرش رفتم. 
س��الم کردم. یک نفر از اونا که گویا سرپرس��ت بود 
سالمم را پاسخ داد و گفت: در خدمتیم. گفتم، چند 
تخته ف��رش می خوایم، اما اطالع��ات کمی از فرش 

داریم. می خواستیم یک نفر ما رو راهنمایی کنه. 
 سرپرست درحالی که قیافه خیلی جدی و رسمی 
به خودش گرفته بود و یقه کتش رو درست می کرد، 
گف��ت: آقای مس��عودی لطف��ا این آق��ا رو همراهی 
بفرمایی��د و به س��واالت ایش��ان در خصوص فرش 
پاس��خ بدید. خیلی تش��کر کردم و با آقای مسعودی 
به طرف همسرم رفتم. آقای مسعودی تخته فرش ها 
رو زی��ر و رو کرد و چند تایی رو نش��ون داد. گفتم: 
آقای مس��عودی این فرش پرزه��ای نرمی دارند، اما 
اون یک��ی پرزه��اش خیلی ضخیمه ای��ن دوتا با هم 
فرق دارن��د؟ نگاهی بهم کرد و گفت: االن به ش��ما 
می گ��م. بعد از همون جا خان��م مهربان رو با صدای 
بلند ص��دا زد و گفت: خانم مهرب��ان پرزهای نرم با 
پرزه��ای ضخیم با هم ف��رق دارند؟ خان��م مهربان 
دست هاشو از جیب در آورد و گفت: خوب هر کدوم 
یه خاصیت و یه دوامی دارند. خانم من پرسیدکدوم 
بهترند؟ گفت: فرقی ن��داره همه فرش های ما خوبه. 
من که از بچگی یاد گرفته بودم که اهمیت فرش به 
گره ها و تراکم اون هاس��ت با لبخند پرسیدم: درباره 
تراکم گره ها توضیحی می فرمایید. آقای مس��عودی 
مثل دانش آموزی که درساش��و آماده نکرده باشه تو 
چشمام زل زد و بعد به خانم مهربان نگاه کرد. خانم 
مهربان از داخل جیبش یه بروش��ور درآورد و گفت 
این ها رو بخونید متوجه می شید. هنوز حرفش تموم 
نشده بود که یه نفر خانم مهربان رو صدا زد و ایشون 

بدون عذرخواهی از ما جدا شدند. 
خانم��م که مث��ل من از این وضعیت کالفه ش��ده 
ب��ود درحالی که نفس عمیقی می کش��ید، گفت: اگه 
10دقیقه دیگه اینجا بمونم دیونه می ش��م. نمی دونم 
چرا بعضی ها هنوز بزرگ نش��ده با تبلیغات می خوان 

خودشونو برند و بزرگ نشون بدن. 

آداب کسب و کار 

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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