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خروج از رکود بر تورم تک رقمی اولویت دارد

بسته پیشنهادی کارشناسان 
برای 100 روز اول دولت

با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر پیش��نهادی رئیس جمهور، از دولت دوازدهم به طور رس��می 
رونمایی ش��د و نخستین جلس��ه هیأت دولت دوازدهم نیز همین هفته تشکیل شد؛ با این همه کارشناسان 
و نخبگان اقتصادی بر این باورند که دولت دوازدهم باید برای توس��عه اقتصاد تالش های بیش��تری کند. با 
توجه به اینکه در چهار س��ال گذش��ته دولت روحانی تمرکز زیادی بر توافق هسته ای و برجام داشت، برخی 
کارشناس��ان معتقدن��د که دولت در بخش اقتص��ادی کارهایی را که باید، انجام نداده اس��ت، اما اینطور که 
پیش بینی می شود در چهار سال پیش رو، دولت دیگر تنش های سیاسی مانند گذشته را نخواهد داشت و...

 اقتصاد مقاومتی به روایت
معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور
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ابهام در تعیین تکلیف سود سپرده های قدیم و جدید برای بانک ها

نرخ سود سپرده های بانکی همچنان خبرساز

سازماندهی بهتر، کار  بیشتر
افراد را بشناسید

جلوگیری از شکست در کارآفرینی
چرا چرم ایرانی یک افتخار است؟ 

ارائه تبلیغات مؤثر با 8 توصیه کلیدی و هوشمندانه
تبلیغات پنهان یعنی چه؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کریستین الگارد؛ ایستاده بر قله 
مدیریت اقتصاد جهان

یادداشت

احمد روستا
عضو هیأت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی

 نقش اتاق بازرگانی
مشاوره یا تصمیم گیری؟ 

اگ��ر می خواهی��م عملک��رد 
ات��اق بازرگان��ی را نق��د کنیم 
باید به این نکت��ه توجه کنیم 
چ��ه  بخش خصوص��ی  ک��ه 
جایگاه��ی در اقتص��اد ای��ران 
دارد و ت��ا چ��ه ان��دازه قدرت 
واقع��ی در انجام برخ��ی امور 
به آن داده ش��ده اس��ت؟ اتاق 
اس��ت    NGO یک بازرگان��ی 
که توانس��ت ت��ا ان��دازه ای با 
بخش دولتی برای حل مسائل 
بخش خصوصی در ایران تعامل 
و ارتباط داش��ته باش��د، ولی 
اینک��ه تا چه ان��دازه ای قدرت 

دادن  انج��ام  واقع��ی 
برخی امور را داشت...

انتظ��ارات از بخش خصوصی 
برای افزای��ش راندمان اقتصاد 
نسبت به گذشته فراتر رفته و 

از فع��االن این بخش، 
اشتغال زایی...

حمیدرضا صالحی 
نایب رئیس کمیسیون 
انرژی و محیط  زیست 

اتاق بازرگانی
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تصمیم گیری اقتصادی
 بدون عامالن اجرایی آن

عملی نیست
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فرصت امـروز: گزارش سـازمان برنامه و بودجه از بودجه سـال 

1396 کل کشور در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت 
به ریاست حسن روحانی رئیس  جمهوری بررسی شد...

به گزارش سازمان برنامه و بودجه

حداکثر 90 درصد بودجه 
امسال دولت قابل تحقق است

جهان امروز، جهان دانایی است؛ جهانی که در 
آن، علم، فناوری و نوآوری به کلید بی بدیل توسعه 
و پیشرفت بدل شده است و اقتصاد دانش بنیان، 
سایه خود را بر تمامی ارکان زندگی بشر مستولی 
ساخته و سربلندی و شکوفایی هر ملتی با دانش، 

پیوندی ناگسستنی یافته است.
ایران اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و  گ��ذار ب��ه ش��کوفایی و بالندگی کش��ور جز از 
رهگذر علم، فناوری و نوآوری نمی گذرد و اقتصاد 
مقاومتی ترس��یم همین مس��یر تعالی به سمت 
قله های افتخ��ار دانایی و توانایی اس��ت. اقتصاد 
مقاومتی به عن��وان اقتص��ادی درون زا، برون گرا، 
دانش بنیان، مردمی و عدالت محور در پی آن است 
تا اقتصاد کشور را از  »نفرین منابع« رهایی بخشد 
و به جای آن، بر علم و عمل دانشمندان و جوانان 
اس��توار س��ازد و با به میدان آوردن تفکر، اقدام و 
عمل دانشگاهیان، صنعتگران، فناوران، خیرین و 
عموم مردم بزرگ ایران، راه دشوار شکوفایی علم 

و فناوری را تسهیل کند.
از آن رو اس��ت ک��ه معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ه مثابه نهادی فرابخش��ی 
و میان دس��تگاهی ماموری��ت خ��ود را حرکت از 
اقتصاد منبع محور به سوی اقتصادی دانش بنیان 
و صادرات گرا تعریف کرده اس��ت تا با هماهنگی 
و هم افزای��ی بین بخش��ی و میان دس��تگاهی، در 
مس��یر خلق ق��درت اقتصادی مبتن��ی بر دانش 
و فناوری، تجاری س��ازی و اش��اعه آن برای حل 
مس��ائل ملی، تقویت خوداتکای��ی و ایجاد مزیت 
رقابتی در بازارهای بین المللی گام بردارد و بدین 
ترتیب، اقتدار ملی را ترفیع بخش��یده، در عرصه 
ملی ثروت افزایی کن��د و کیفیت زندگی مردم را 

ارتقا دهد.
در راس��تای نیل ب��ه اهداف ف��وق و در دولت 
یازدهم، اقدامات متعددی توس��ط معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری به مرحل��ه اجرا 
گذارده ش��ده است؛ اجرایی س��ازی و بهره برداری 
از ظرفیت های کامل قانون حمایت از ش��رکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان با احراز صالحیت قریب 
به 3150 ش��رکت، ایجاد نزدیک به 90،000 نفر 
اش��تغال مس��تقیم و درآمدی بالغ بر 300،000 
میلیارد ریال، ج��ذب اعتباری قریب به 30،000 
میلیارد ریال از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی 
و فعال س��ازی خطوط اعتباری تس��هیالت مالی 
در قالب اعطای وام قرض الحس��نه، س��رمایه در 
گردش، لیزینگ و . . . به شرکت های دانش بنیان 
و صن��دوق پژوهش و فن��اوری، تدوین، تصویب 
و اجرایی س��ازی »نظام نام��ه پیوس��ت فن��اوری 

قراردادهای بین الملل��ی و طرح های مهم ملی«، 
حمایت از ایجاد و توس��عه روش های نوین تامین 
مالی طرح های فناوران��ه و نوآورانه همچون بازار 
دارایی های فکری، الگوی سرمایه گذاری جسورانه  
)VC(، حمای��ت از توس��عه بازاره��ای صادراتی 
و تبادل فناوری در عرصه بین المللی، توس��عه و 
ترویج فرهنگ نوآوری، فناوری و جریان سازی در 
عرصه اقتصاد دانش بنیان، توسعه تجاری سازی و 
اشاعه کارآفرینی فناورانه از طریق تعریف و اجرای 
بی��ش از 100 طرح کالن ملی فناوری، توس��عه 
ظرفیت های فناوری و ن��وآوری در عرصه ملی از 
طریق ستادهای توس��عه فناوری های راهبردی، 
حمایت از بازارس��ازی ش��رکت های دانش بنیان 
از طریق راهکارهای سیاس��تی همچون برگزاری 
پنج دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
س��اخت ایران و . . . همه و همه از اقداماتی است 
که در سایه همدلی، همزبانی و تشریک مساعی 
همکاران این معاونت و همکاری سایر دستگاه ها 
و سازمان های اجرایی به مرحله اجرا گذارده شد.

اکن��ون و در طلیعه دول��ت دوازدهم، معاونت 
علمی و فناوری تجربیات اندوخته شده از گذشته 
را چ��راغ راه آینده ک��رده و به منظور تعالی علم، 
فناوری و نوآوری در دولت جدید راهبردهای زیر 

را در فعالیت های خود مدنظر خواهد داشت:
ایجـاد و توسـعه زیسـت بوم اسـتارتاپی 
و تقویـت جریـان نـوآوری و کارآفرینـی 
دانش بنیـان در عرصه ملـی: معاونت علمی و 
فناوری به عنوان نهادی فرابخشی در بدنه اجرایی 
دولت، ماموریت اساسی خود را تالش برای تحقق 
»اقتص��اد مقاومتی و دانش بنی��ان« تعریف کرده 
اس��ت و در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد 
مهم و تاثیرگذار در توس��عه مولفه های اثرگذار بر 
اقتصاد دانش بنیان دارد. به عبارت دیگر، معاونت 
علم��ی  و  فناوری ت��الش خواهد کرد ب��ا تدوین 
سیاست های جامع و جلب مش��ارکت ذی نفعان 
کلیدی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، 
گام های موثری در راستای شکل گیری زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی 
کش��ور بردارد. حمایت از توس��عه و تقویت مراکز 
نوآوری و شتاب دهی فناوری، ارائه الگوهای نوین 
تامین مالی دانش بنیان همچون س��رمایه گذاری 
جس��ورانه، ب��ازار دارایی ه��ای فک��ری و  تامی��ن 
مالی جمع��ی، تدوین و بهب��ود قوانین و مقررات 
مورد نیاز برای توس��عه علم و فناوری در کش��ور، 
فرهنگ سازی و ترویج گفتمان فناوری، نوآوری و 
اقتصاد دانش بنیان و. . . تمهیدات اجرایی معاونت 

در این زمینه خواهد بود.

ارتقای سـهم شـرکت های دانش بنیان در 
اجـرای پروژه هـا و طرح هـای کالن ملـی و 
بین المللـی: با توجه به رویکرد اجرایی و عملیاتی 
دولت یازدهم مبنی بر اجرایی سازی قانون حمایت 
از شرکت ها و موسسات دانش بنیان )مصوب 1389( 
که تا سال 1392، اجرای جدی آن به تعویق افتاده 
بود، اقدامات مناسبی در جهت توسعه و تقویت این 
شرکت ها برداشته شده است. اکنون زمان آن رسیده 
اس��ت ش��اهد ایفای نقش جدی این شرکت ها در 
اقتصاد و مشارکت جدی این شرکت ها در پروژه ها 
و طرح های بزرگ کشور در عرصه ملی و بین المللی 
باش��یم. بر این اس��اس، تعریف و تدوین طرح های 
کالن ملی فناوری و بهره گیری از توان شرکت های 
دانش بنیان داخلی، الزام دستگاه های اجرایی برای 
تدوی��ن و اجرای پیوس��ت فن��اوری در پروژه های 
کالن خود، عضویت در ش��ورای اقتصاد و کمک به 
پیشبرد اهداف پیوست فناوری در پروژه های کالن 
در قالب بازارس��ازی برای شرکت های دانش بنیان، 
بهره گیری از ظرفیت های س��تاد فرماندهی اقتصاد 
 مقاومتی برای بازارس��ازی محص��والت دانش بنیان

 و . . . از جمله برنامه های فراروی معاونت در مسیر 
دستیابی به این هدف خواهد بود.

ارائه راهکارهـای فناورانه بـا ارتقای توان 
فنی داخلـی برای حل مسـائل و چالش های 
راهبردی و کالن کشـور: بس��یاری از مسائل و 
چالش های جدی موجود در کش��ور پاسخ هایی از 
جن��س فناوری و ن��وآوری دارد و ل��ذا نظام علم و 
فناوری کشور باید در قبال آنها واکنش نشان دهد؛ 
چالش هایی همچون بهینه س��ازی مصرف انرژی، 
خشکسالی و کم آبی، مدیریت کارآمد محیط زیست، 
مش��کل ریزگردها و آلودگی ه��وا و . . . مثال هایی 
از چالش های جدی فراروی اقتصاد کشور هستند 
و بر این اس��اس، ارائه راهکارهای فناورانه، نوآورانه 
و دانش بنیان ب��ه این چالش ها یکی از راهبردهای 

اساسی معاونت در دوره پیش رو خواهد بود.
ارتقای توان صادرات محصوالت دانش بنیان 
و افزایش جذب سرمایه گذاری و همکاری های 
خارجـی در طرح هـای فناورانه: دس��تیابی به 
بازاره��ای بین المللی و حجم صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه 
فناوری و اقتصادی در هر یک از کشورهای جهان 
است. بدین ترتیب، معاونت تالش خواهد کرد در 
دوره پیش رو، از طریق توانمندس��ازی شرکت ها 
با مشارکت دولت و بخش خصوصی و بهره گیری 
از حمایت های مش��روط، زماندار و هدفمند برای 
ایجاد زیرساخت های الزم، ارتقای حجم و کیفیت 

صادرات دانش بنیان کشور را محقق سازد. 

اقتصاد مقاومتی به روایت  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور



ب��ا رأی اعتم��اد نماین��دگان 
مجلس به 16 وزیر پیش��نهادی 
رئیس جمهور، از دولت دوازدهم 
به طور رس��می رونمایی شد و 
نخس��تین جلس��ه هیأت دولت 
دوازدهم نیز همین هفته تشکیل 
ش��د؛ با این همه کارشناس��ان 
و نخب��گان اقتص��ادی ب��ر این 
باورند که دول��ت دوازدهم باید 
برای توس��عه اقتصاد تالش های 
بیش��تری کند. با توجه به اینکه 
در چهار س��ال گذش��ته دولت 
روحان��ی تمرکز زیادی بر توافق 
هسته ای و برجام داشت، برخی 
کارشناس��ان معتقدند که دولت 
در بخش اقتص��ادی کارهایی را 
که باید، انجام نداده اس��ت، اما 
اینطور که پیش بینی می ش��ود 
در چهار س��ال پیش رو، دولت 
دیگر تنش های سیاس��ی مانند 
گذشته را نخواهد داشت و تنها 
باید بر سیاست های اقتصادی و 

برنامه ریزی خود تمرکز کند. 
24 میلی��ون نف��ری ک��ه به 
اقتصادی  تیم  روحانی،  حس��ن 
و سیاس��ت های او رأی داده اند 
به آینده کش��ور امی��د دارند و 
ش��اید ب��ه عبارتی توق��ع دارند 
ایران  محمد  ماهاتی��ر  روحانی، 
با سیاس��ت هایی  بتواند  ش��ود، 
که اتخ��اذ می کند از نیروی کار 
داخلی اس��تفاده کند و کشوری 
ب��ا  رقاب��ت  در  صادرات مح��ور 
کند.  ایج��اد  بازاره��ای جهانی 
دول��ت یازدهم زمان��ی که روی 
کار آم��د، قول ت��ورم تک رقمی 
را داد. توانس��ت ب��ه ای��ن وعده 
پایبن��د باش��د و ت��ورم بیش از 
4۰ درصدی را که در س��ال ۹2 
در کشور حاکم بود در سال ۹۵ 
به ۹درصد برساند. این در حالی 
بود که کش��ور همچنان در یک 

رکود اقتصادی قرار داشت. 
از همی��ن رو، پرسش��ی که در 
ش��ماره اخیر نش��ریه آینده نگر، 
وابس��ته به ات��اق بازرگانی تهران 
مطرح شده و از فعاالن اقتصادی 
درباره آن نظرخواهی شده است، 
این اس��ت که آیا دولت همچنان 
بای��د اولویت خ��ود را حفظ تورم 
بداند؟ اکث��ر فعاالن بر این باورند 
که دیگ��ر تنها تمرک��ز دولت بر 
ت��ورم تک رقم��ی فایده ن��دارد و 
باید بیش��تر به رون��ق اقتصادی 
کش��ور توجه کن��د. حتی برخی 
معتقدند افزایش تورم در نتیجه 
رون��ق اقتصادی اش��کالی ندارد. 
حال ب��ا آغ��از دول��ت دوازدهم، 
پیش��نهادهایی از سوی فعاالن و 
کارشناس��ان برای 1۰۰ روز اول 
کاری دولت بیان ش��ده اس��ت؛ 
اش��تغال زایی،  مانند  برنامه هایی 
بهبود فضای کس��ب وکار و رونق 
در تولی��د ک��ه در چه��ار س��ال 
گذش��ته به درس��تی انجام نشده 
اس��ت. رأی دهندگان توقع دارند 
در این چهار س��ال حتما به این 
موارد رسیدگی شود، اما مهم ترین 

کاری ک��ه دولت باید انجام دهد، 
مرور گذش��ته و برنامه ریزی برای 
آینده است. اقتصاددانان معتقدند 
دولت باید بداند که در گذش��ته 
چ��ه کارهایی را انجام نداده تا در 
زمانی که باقی مانده بتواند آن را 

اصالح کند. 
با ای��ن همه، رضایت نس��بی 
میان فعاالن از عملکرد اقتصادی 
دولت وجود داش��ت، اما آنها بر 
این باورند ک��ه همچنان دولت 
می توان��د ب��رای ارتقای س��طح 
اقتص��اد کش��ور سیاس��ت های 
در  کن��د.  اتخ��اذ  را  جدی��دی 
نظرسنجی نش��ریه »آینده نگر« 
۵۰درصد پاسخ دهندگان اعتقاد 
داش��ته اند که خروج از رکود در 
کنار تورم تک رقمی باید اولویت 
دولت دوازدهم باشد، 4۰ درصد 
نی��ز اعتق��اد دارند ک��ه افزایش 
ت��ورم در گرو رون��ق اقتصادی 
اشکالی ندارد و 1۰درصد نیز بر 
این باورند که کنترل تورم دیگر 

در دست دولت نیست. 
در این نظرسنجی، سیدرضی 
حاجی آقامیری رئیس کمیسیون 
صادرات ات��اق ایران، حمیدرضا 
صالحی عض��و هیأت نمایندگان 
سیدحس��ین  ته��ران،  ات��اق 
س��لیمی نایب رئیس کمیسیون 
ات��اق  س��رمایه  و  پ��ول  ب��ازار 
ته��ران، محمدرض��ا زهره وندی 
عض��و هی��أت نماین��دگان اتاق 
نجفی منش  محمدرض��ا  تهران، 
تس��هیل  کمیس��یون  رئی��س 
کس��ب وکار اتاق ته��ران، حیدر 
کارشناس  مستخدمین حسینی 
اقتص��ادی، غالمحس��ین دوانی 
عض��و ش��ورای عال��ی انجم��ن 
ای��ران،  خب��ره  حس��ابداران 
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران، سیدحمید حسینی عضو 
هیأت نماین��دگان اتاق ایران و 
جعف��ر خیرخواهان کارش��ناس 

اقتصادی شرکت کرده اند. 

خروج از رکود در کنار تورم 
تک رقمی

س�لیمی،  سیدحس�ین 
بازار  نایب رئیس کمیس�یون 
پول و س�رمایه ات�اق تهران: 
به هرحال دولت دوازدهم همان 
دولتی اس��ت که وعده داده بود 
برای تک رقمی کردن تورم قدم 
نیز  رئیس جمه��ور  برم��ی دارد. 
همان رئیس جمهور است، قطعا 
تک رقم��ی کردن ت��ورم را جزو 

اولویت هایشان می گذارند. 
 محمدرض��ا مرتضوی، رئیس 
خان��ه صنع��ت، معدن اس��تان 
تهران: قطعا م��ا به عنوان بخش 
ک��ه  می خواهی��م  خصوص��ی 
ت��ورم پایین نگه داش��ته ش��ود 
و ش��اخص های اصل��ی از طرف 
دیگر کنترل ش��ود ولی باید در 
نظر داش��ت که در حال حاضر 
رک��ود حاکم اس��ت و باید برای 
رون��ق اقتصادی ت��الش کرد و 
ت��ورم را همچنان تک رقمی نگه 
داش��ت. در ح��ال حاضر قدرت 
خرید مردم به شدت پایین است 
به همی��ن ترتیب اقتص��اد باید 
بهبود پیدا کند و تورم هم ایجاد 
ش��ود، این تورم ناشی از بهبود 

وضعیت اقتصادی خواهد بود. 
خیرخواه�ان،  جعف�ر 
تورم  اقتص�ادی:  کارش�ناس 
تک رقم��ی ج��زو ضروریات در 
دولت گذش��ته بوده است. خود 
رئیس جمه��ور گفته ب��ود تورم 
می رس��اند.  تک رقم��ی  ب��ه  را 
ت��ورم تک رقم��ی بای��د یکی از 
اولویت های دولت ق��رار بگیرد، 
زیرا ت��ورم دورقم��ی زیان های 
زی��ادی دارد و بای��د بتوانیم آن 
را به طور همیشگی حفظ کنیم. 
محمدرضان نجفی منش، رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 
تهران: مشابه ش��رایط اقتصادی 
ایران در دنیا زیاد بوده است. باید 
تورم به یک الی ۳ درصد برس��د و 
س��ود بانکی نیز کاهش پیدا کند 

که اقتصاد ما در مقابل اقتصاد دنیا 
بتواند رقابتی شود. 

عضو  دوان�ی،  غالمحس�ین 
شورای عالی انجمن حسابداران 
خبره ایران: دولت نباید تنها یک 
هدفمندی را در دس��تور کار خود 
ق��رار دهد. تنها با تک رقمی کردن 
نمی شود اقتصاد را اداره کرد. دولت 
باید چندین هدف و اولویت داشته 
باشد که میان آنها تورم تک رقمی 

نیز قرار داشته باشد. 

افزایش تورم درگرو رونق 
اقتصادی اشکالی ندارد

حیدر مستخدمین حسینی، 
در  اقتص�ادی:  کارش�ناس 
ب��ا  اقتص��ادی کش��ور  بخ��ش 
توجه ب��ه اقدامات��ی که صورت 
گرفته توانس��تند ت��ورم را مهار 
کنند اما زمانی ک��ه زمینه های 
اقتص��ادی رش��د و ب��روز پیدا 
می کن��د، اهرم های��ی را باید به 
کار گرفت که متغیرهای اصلی 
ت��ورم و رک��ود را کاهش دهد. 
اولوی��ت س��ال گذش��ته دولت 
مهار ت��ورم ب��وده اس��ت اما با 
توجه به سیاست هایی که دولت 
می خواهد ب��رای خروج از رکود 
افزایش تورم  اتخاذ کند، امکان 
در کش��ور وجود دارد. سال های 
گذشته به دلیل غیرفعال بودن 
بنگاه ه��ا و رکودی بودن اقتصاد 
کش��ور تورم کاه��ش پیدا کرد، 
اما در ح��ال حاضر برای از بین 
بردن این مشکالت باید تورم را 

افزایش داد. 
حمیدرض�ا صالح�ی، عضو 
هیأت نمایندگان اتاق تهران: 
در برخ��ی مواقع تورم توس��ط 
سیاس��ت گذاری بانکی از سوی 
پیدا  افزای��ش  مرک��زی  بان��ک 
می کن��د. اقتصادهای��ی ک��ه رو 
به جلو حرک��ت می کنند نیاز به 
تورم مصنوعی دارند که در گرو 
فشاری اس��ت که دولت به بازار 
وارد می کند. تورم منجر به این 

می شود که چرخ اقتصاد بچرخد 
و عرضه و تقاضا در بازار بیش��تر 
ش��ود، در کل ب��ه نف��ع اقتصاد 
می ش��ود. در ایران رکود وجود 
دارد و برای اینکه بتوانیم از این 
رکود خارج ش��ویم، تورم اندک 
بد نیس��ت. مهم این اس��ت که 
در کش��ور به ان��دازه کافی تورم 
پایین آمده است. باید به نحوی 
برنامه ریزی شود که هم بتوانیم 
از رکود خارج شویم و هم اینکه 
به اقش��ار آس��یب پذیر کش��ور 
در  نش��ود. در کل  وارد  فش��ار 
خیل��ی از اقتصادهای دنیا امروز 
سیاست گذار بانکی حتی میزانی 
ایجاد می کند تا  تورم مصنوعی 

تحولی در اقتصاد ایجاد شود. 
عضو  حسینی،  سیدحمید 
هیأت نمایندگان اتاق ایران: 
من فک��ر می کنم که دولت باید 
در اولویت کاری خود اشتغال و 
خ��روج از رکود را قرار دهد. اگر 
بتوان��د این را همزم��ان با تورم 
تک رقمی داش��ته باش��د خیلی 
خوب است اما اگر درصدی تورم 
افزایش پیدا کند اشکالی ندارد. 
زهر ه ون�دی  محمدرض�ا 
عضو هی�أت نمایندگان اتاق 
اول  دوره  در  دول��ت  ته�ران: 
نیاز داش��ت ت��ورم را مهار کند، 
زی��را تورم به ش��دت ب��اال بود و 
ش��یب صعودی داش��ت. کاری 
که دول��ت ک��رد نقدینگی ها را 
از دس��ت مردم گرفت و با یک 
حرکت انقباضی توانس��ت تورم 
را پایی��ن آورد. زمان��ی که تورم 
ب��ا ای��ن روش پایی��ن می آی��د 
گردش از بازار گرفته می ش��ود. 
در حال حاضر فعاالن اقتصادی 
کمترین گردش ممکن را دارند. 
دول��ت حتم��ا باید یک س��ری 
حرکت های انبساطی در اقتصاد 
داشته باش��د ولو اینکه تورم از 
تک رقم��ی خارج ش��ود. ش��اید 
تورم1۳  درصد شود ولی گردش 
در بازار افزایش پیدا کند و رونق 

اقتصادی صورت بگیرد. 

کنترل تورم دیگر دست 
دولت نیست

حاجی آقا میری،  سیدرضی 
رئی�س کمیس�یون صادرات 
ات�اق ایران: جدا از نگه داشتن 
تورم در س��طح زی��ر 1۰درصد، 
مس��ائل دیگری نیز وجود دارد. 
ت��ورم تک رقمی  تنها  موض��وع 
نیس��ت. در ش��رایط فعلی دیگر 
دول��ت نمی تواند تورم را کنترل 
کن��د. دولت نمی توان��د تورم را 
تک رقم��ی نگ��ه دارد زیرا تورم 
اقتصادی  اقدام��ات  تاثیر  تحت 
ب��اال م��ی رود. تا ح��دودی باید 
آماده باش��یم و نبای��د افزایش 
ت��ورم را برای خروج کش��ور از 
رکود مش��کل تلق��ی کنیم. اگر 
دولت اقداماتی در جهت بیرون 
آمدن رک��ود انجام ده��د تورم 

مقداری افزایش پیدا می کند. 

خروج از رکود بر تورم تک رقمی اولویت دارد

بسته پیشنهادی کارشناسان برای 100 روز اول دولت

مدیرعام��ل صندوق ضمانت 
کوچک  صنایع  سرمایه گذاری 
وزارت  تفکی��ک  اگ��ر  گف��ت 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
اتفاق نیفت��د و تنها اصالحات 
درون وزارتخانه صورت گیرد، 
موفق تری  مجموعه  می توانیم 

داشته باشیم. 
در  مقیس��ه  محمدحس��ین 
گفت وگو ب��ا خبرآنالین درباره 
وزارت صنعت،  تفکیک  الیحه 
معدن و تجارت اظهار داشت: 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه اگر 
بخواهیم یک مقایسه تطبیقی 
در این خص��وص انجام دهیم، 
می  توانیم یک رابطه مستقیمی 

بی��ن درجه توس��عه یافتگی و 
هماهنگ بودن سیاس��ت های 
حت��ی  و  تج��ارت  تولی��د، 
وی  کنی��م.   پی��دا  اقتص��اد 
اف��زود: ش��ما اگر ن��گاه کنید، 
می بینید کش��ورهای پیشرفته 
در  کش��ورهای  همچنی��ن  و 
از بی��ش  توس��عه   ح��ال 
 8۰ درصد فرآیند توسعه شان 
ب��ا تجمی��ع سیاس��ت گذاری 
بخش ه��ای تولی��د، تجارت و 
اقتصاد هماهنگ بوده اس��ت، 
بنابراین به نظر می رس��د این 
رابطه از لحاظ آماری و از نظر 

واقعی وجود دارد. 
مدیرعام��ل صندوق ضمانت 

کوچک  صنایع  سرمایه گذاری 
به  نقدهای��ی  ک��رد:  تصری��ح 
موضوع تفکیک وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت وارد اس��ت؛ 
ایران،  اقتص��اد  در  به خصوص 
ام��ا در مجموع برداش��ت من 
این اس��ت که ما اگر مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را ب��ه همین ش��کل داش��ته 
باش��یم و آسیب شناسی کنیم 
و اتفاقات��ی که فک��ر می کنیم 
در سنوات گذش��ته نیفتاده را 

بررسی کنیم. 
وی ادام��ه داد: تص��ور این 
اس��ت که اگر تولید و تجارت 
از یکدیگ��ر تفکی��ک ش��وند، 

می تواند ب��ه بخش بازرگانی و 
تولید کمک کن��د، اما ما باید 
ببینی��م آس��یب ها چ��ه بوده 
است.  مقیسه عنوان کرد: آن 
زمان می توان در درون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موانع 
را برط��رف و نقاط مثبت را به 
آن اضافه ک��رد. تصور من این 
است که با این شیوه، تصمیم 
منطقی و درست تری خواهیم 
گرف��ت.   مدیرعامل صندوق 
صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت 
کوچک متذکر شد: در گذشته 
با وجود هم��ه تالش هایی که 
صورت گرفته است، اما بیشتر 
تجمیع اتف��اق افتاده یا ادغام. 

ش��اید بهتر این باش��د که در 
سیاس��ت گذاری های  بخ��ش 
کالن اتفاقاتی بیفتد.  مقیس��ه 
دنی��ای  در  ش��د:  ی��ادآور 
کس��ب وکار امروز تولید بدون 
تج��ارت و تولی��د ب��دون بازار 
در  حت��ی  ن��دارد،  معنای��ی 

کسب وکارهای خرد. 
وی خاطرنشان کرد: ما اول 
بای��د به فکر ف��روش و بازار و 
بعد ب��ه فکر تولید باش��یم. بر 
این اس��اس، من فکر می کنم 
بخ��ش  کل��ی  سیاس��ت های 
بازرگانی و تجارت اگر با بخش 
تولید هماهنگ باش��د، به نفع 

همه خواهد بود. 

جدایی صنعت از تجارت؛ اصالح یا بازگشت به عقب؟ 

گزارش2

انرژی

مهر تمدید بر روابط نفتی و گازی ایران و عمان
 آغاز صادرات گاز به عمان

از سال آینده
درحالی که مذاکره بین ایران و عمان برای گسترش 
روابط نفتی و گازی سابقه طوالنی دارد و عمان همواره 
یکی از بازارهای صادراتی گاز ایران محس��وب می شده، 
س��فیر ایران در این کش��ور روز گذش��ته در مسقط با 
وزی��ر نفت و گاز عم��ان دیدار ک��رد و دو طرف درباره 
همکاری های دوجانبه در بخش های نفت و گاز رایزنی 
کردن��د و دعوتنامه بیژن زنگنه به همتای عمانی برای 

سفر به ایران تقدیم شد. 
به گزارش ایس��نا، دو ط��رف درب��اره همکاری های 
دو جانبه با محور نفت و گاز و برنامه های آینده در زمینه 
انتقال گاز طبیعی ایران به عمان بحث و گفت وگو کردند 
که به نظر می رس��د سرآغاز دیگری برای روابط بین دو 

کشور باشد. 
یکی از محورهای مذاکرات سیاس��ی و اقتصادی بین 
ای��ران و عمان طرح صادرات گاز به عمان، اس��تفاده از 
ظرفی��ت خالی صنعت LNG این کش��ور و در نهایت 
ص��ادرات گاز مای��ع ایران از طریق عمان ب��ه بازارهای 
جهان��ی بود. اگرچ��ه قدمت مذاک��رات گازی بین این 
دو کش��ور به س��ال های قبل بازمی گردد، صحبت های 
جدی ت��ر در این زمینه با برگ��زاری GECF در تهران 
از سر گرفته شد، زمانی که ایران اعالم کرد برنامه هایی 
برای صادرات گاز ب��ه عمان و تبدیل آن به ال ان جی و 

سپس صادرات مجدد دارد. 
این برنامه ها طی صحبت هایی میان وزیر نفت ایران 
و وزیر نفت و گاز عمان صورت گرفته بود و قرار ش��ده 
بود با امضای قرارداد خط لوله ای به س��مت جاسک به 
همین منظور کشیده شود. در این راستا وزیر نفت ایران، 
تهران را به پایتخت مسقط برای انجام مذاکرات گازی 
با محوری��ت LNG ترک کرد، نتیجه این دیدار توافق 
برای احداث خط لوله ای با ظرفیت ارسال یک میلیارد 
فوت مکعب گاز معادل 28میلیون مترمکعب در روز و 
ساالنه 1۰ میلیارد مترمکعب از سوی ایران و به صورت 
مشترک میان دو کشور بود. ارزش صادرات 1۰ میلیارد 
متر مکعب گازایران به این کش��ور نیز حدود 1.۵ تا 2 
میلیون دالر تمام می شود.  اواسط زمستان سال گذشته 
زنگن��ه پس از مذاک��رات میان هیات های متش��کل از 
مس��ئوالن و مدیران وزارت نفت ایران و عمان در یک 
نشست خبری مشترک با محمد بن حمد الرمحی، وزیر 
نفت و گاز عمان با اشاره به ادامه فرآیند فعالیت های رو 
به جلو مربوط به پ��روژه احداث خط لوله صادرات گاز 
ایران به عمان، گفت: نقش��ه برداری در آب های عمیق 
ظرف چند ماه آینده و تا 1۰اسفندماه ۹۵ تمام می شود 
و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه می شویم. 

به گفت��ه وی، ش��رکت های خارج��ی عالقه مند به 
مشارکت در احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان 
و موضوع بازاریابی گاز از جمله ش��رکت توتال فرانسه، 
شرکت انگلیسی-هلندی شل، میتسوئی ژاپن، کوگس 
کره جنوبی و یونیپر آلمان در جمع هیات های ایرانی و 
عمانی گزارش ها و توضیحات��ی ارائه دادند و در نتیجه 
پرس��ش هایی مطرح و مواضع روشن شد.  وی در ادامه 
گف��ت: من فکر می کنم درباره اجرای پروژه و روش آن 
پیش از پایان فوریه با همکاران عمانی به نتیجه برسیم، 
امروز بحث های بس��یار جدی و در محیطی صمیمانه و 

دوستانه میان هیأت های ایران و عمان برگزار شد. 
وزیر نفت اظهار کرد: سند امضا شده، موافقت نامه ای 
میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و گاز عمان 
ب��ا عنوان چارچوب کلی توافق ب��رای احداث خط لوله 
ص��ادرات گاز ای��ران به عمان ب��ود، با توج��ه به پایان 
 مهلت این س��ند با امضای دوب��اره این چارچوب توافق 
)Frame work Agreement( تمدید شد. کارهای 
زیادی در حال انجام است، یکی از تصمیم ها این است 
که گاز ایران در بخشی از ظرفیت عمان ال ان جی به گاز 
طبیعی مایع تبدیل شود و آنها ال ان جی را برای فروش 
و صادرات به م��ا تحویل دهند. روش انجام کار احداث 
خط لوله صادرات گاز ایران به عمان تا پایان فوریه میان 
دو کشور نهایی می شود، پیشنهادهای متعددی مطرح 
ش��ده اس��ت و ما گزارش ها را دریافت کردیم  که قرار 
ش��ده است پیش��نهادهای آقای الرمحی را بررسی و تا 
پایان ماه میالدی فوریه نهایی کنیم. فکر می کنم پروژه 
ص��ادرات گاز ایران به عمان نیاز به یک میلیارد و 2۰۰ 
میلیون دالری سرمایه گذاری داشته باشد که این برآورد 

با درنظر گرفتن عبور از آب های عمیق است. 
چن��دی پس از تاریخی که از س��وی وزیر نفت برای 
مش��خص ش��دن مدل صادرات گاز به عمان و درحالی 
که هنوز مدلی تعیین نش��ده ب��ود، حمیدرضا عراقی، 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران اظهار کرد: صادرات 
گاز به عمان منوط به تصمیم وزارت نفت است و شرکت 
ملی گاز بعد از تصمیم گیری وزارت نفت و انعقاد قرارداد 

وارد عمل خواهد شد. 
نامشخص بودن صادرات گاز به عمان به سال ۹6 نیز 
کشیده شد و اواخر خرداد سال جاری بود که وزیر نفت 
در م��ورد صادرات گاز به عمان توضیح داد: این موضوع 
دنبال می شود و تقریبا بحث نقشه برداری آن تمام شده 
است. مشاور اس��ناد مناقصه و پیشنهاد خود را تهیه و 

ارائه می کند که در این زمینه مناقصه برگزار می شود. 
در نهای��ت در برنامه ای که وزیر نف��ت به عنوان وزیر 
پیش��نهادی نفت در دول��ت دوازدهم ارائ��ه کرد ذکر 
ش��ده بود که ص��ادرات گاز به عمان از س��ال 1۳۹۷ و 
ب��ا 1۰میلی��ون مترمکعب در روز آغاز خواهد ش��د که 
این میزان در س��ال های 1۳۹8 و 1۳۹۹ به 2۵ میلیون 

مترمکعب در روز خواهد رسید. 

کشاورزی

گندم ایرانی تا اروپا و آمریکا می رود 
واردات هنوز دست بردار نیست

گندم ایرانی با وجود اینکه خودکفا ش��ده و به 
فهرست محصوالت صادراتی کشاورزی پیوسته و 
مهمان 1۰ کش��ور اروپایی، آمریکایی و آس��یایی 
ش��ده، همچنان درگی��ر وارداتی اس��ت که ثبت  
س��فارش آن طی سه، چهار س��ال پیش صورت 
گرفته که گالیه ش��دید وزیر جهاد کش��اورزی را 

در پی داشته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در حالی که طی دو س��ال 
گذشته گندم ایرانی به خودکفایی کامل رسیده و 
وزارت جهاد کش��اورزی به دنبال یافتن راهکاری 
برای صادرات مازاد آن است و طی دو سال اخیر 
صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول 
مشابه خارجی درگیر بودیم که به گفته مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی، این امر گالیه وزیر را هم 
نس��بت به پرداخت ارز مرجع )1226 تومان( به 

واردکنندگانش درپی داشته است. 
البت��ه براس��اس اطالع��ات و اخبار به دس��ت 
آمده ایس��نا از مکاتب��ات و مذاکرات وزارت جهاد 
کش��اورزی با دستگاه هایی از جمله بانک مرکزی 
و گمرک این واردات مربوط به ثبت سفارش های 
انجام ش��ده در س��ال های 1۳۹2 و 1۳۹۳ یعنی 
قب��ل از اع��الم ممنوعیت واردات ای��ن محصول 
اس��تراتژیک بوده اس��ت، چرا که براس��اس آمار 
رس��می منتش��ر ش��ده، طی چهار ماهه نخست 
امسال 46 هزار و 8۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر 
1۳ میلیون و 81۰ هزار دالر از کشورهایی مانند 

سوییس وارد شده است. 
با وج��ود اینکه می��زان واردات ای��ن محصول 
اس��تراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به 
سال گذشته که بیش از 84۹ هزار تن بوده از نظر 
وزنی ۹4.4۹درصد و از نظر ارزشی ۹۳.۵6 درصد 
کاهش داشته است اما این مسئله در شرایطی که 
ایران درصدد ص��ادرات گندم مازاد تولیدی خود 
بوده و به دنبال راهکارهای تس��هیل آن است، به 

هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست. 

صادرات گندم ایرانی به ۱۰ کشور
جالب ت��ر اینکه ایران طی چهار ماهه نخس��ت 
امس��ال بالغ ب��ر 1۰6 هزار و 2۷۰ ت��ن گندم به 
ارزش 26میلیون و 66۰ هزار دالر به 1۰ کش��ور 
ارمنستان، افغانستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، کره 
جنوبی، عراق، عم��ان، کویت و هلند صادر کرده 
که از نظر وزنی 21۵6.26 درصد و از نظر ارزشی 

126۷.18 درصد رشد را نشان می دهد. 
گرچ��ه ب��ا حس��اب و کتاب��ی س��اده می توان 
متوجه ش��د ت��راز تج��اری گندم در ای��ران طی 
این بازه زمانی با رش��د قابل قبولی مثبت ش��ده، 
اما با وضعیت موجود بهتر اس��ت همه مس��ئوالن 
و متولیان کش��اورزی و تجارت کش��ور به دنبال 
رش��د و تقویت صادرات گندم ایرانی باش��ند که 
با تالش کش��اورزان و حمایت مس��ئوالن روز به 
روز افزای��ش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به 
خودکفایی رسانده است، بلکه مشتریان زیادی در 

بازار جهانی دارد. 

وزیر جهاد کشاورزی: 
کارخانه های ما به دنبال ایجاد 

ارزش افزوده در داخل کشور باشند
وزیر جهاد کش��اورزی گفت کارخانه های روغن 
ب��ا تولید روغ��ن از دانه های روغنی دنبال کس��ب 

ارزش افزوده در داخل کشور باشند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمود حجتی در حاش��یه 
جلس��ه روز گذش��ته هی��أت دولت در پاس��خ به 
س��والی در خصوص تعطیلی برخ��ی کارخانه های 
روغن در کش��ور اظهار کرد: ما به میزان مشخصی 
روغن برای مصرف در کش��ور نیازمندیم که البته 
امیدواریم س��ال به س��ال واردات آن کاهش یابد. 
جهت گیری دولت در این زمینه این اس��ت که به 
جای وارد کردن روغن خام، دانه روغنی وارد کرده 
و از آن روغن بگیریم تا ارزش افزوده داخل کشور 

انجام شود. 
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: هم اکنون در 
صنعت روغن کش��ی و تصفیه روغن ظرفیت هایی 
در کشور ایجاد شده که بیشتر از نیاز کشور است، 
بنابرای��ن س��رمایه گذاران و کارآفرینان این حوزه 
باید به این س��مت بروند که فرآیند روغن کشی را 
در داخل کشور انجام دهند و حتی محصول نهایی 
را به کش��ورهای هدف صادر کنند، چون االن این 
اتفاق نمی افتد بعض��ی کارخانه های روغن با تمام 

ظرفیت کار نمی کنند. 
حجتی درباره مس��ائل مطرح شده در خصوص 
خری��د تضمینی گندم نیز گف��ت: این موضوع در 
بخش خبری 2۰:۳۰ مطرح شد که خود آن بخش 
ه��م آن را اصالح کرد. در این زمینه تخلفی انجام 
ش��ده بود و یک نفر گندم را از گندمکاران خریده 
بود و آن را با ماسه آلوده کرده بود اما مرکز خرید 
گن��دم را از او تحویل نگرفت و این فرد جنجال به 
راه انداخت. به هر حال گندمی که خریده می شود 
باید شناسنامه دار باش��د. به همین دلیل دوستان 
ما در استان فارس این گندم را خریداری نکردند. 
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فرصت امروز: گزارش سازمان 
برنام��ه و بودجه از بودجه س��ال 
1396 کل کش��ور در جلسه روز 
چهارشنبه هیأت دولت به ریاست 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری 
بررسی ش��د. به گزارش »فرصت 
ام��روز«، در ابت��دای این جلس��ه 
گزارش س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور درب��اره مناب��ع و مصارف 
بودج��ه عمومی ش��امل عملکرد 
گذش��ته و پیش بینی آینده مورد 
بررسی قرار گرفت و اعضای دولت 
ب��ه بحث و تبادل نظر درخصوص 
دوره در  بودج��ه   عملک��رد 
 1395-1392، عملکرد دوره پنج 
 ماه��ه اول و پیش بین��ی عملکرد 
12 ماهه سال 1396، اهم مصارف 
قاب��ل تامی��ن در س��قف مناب��ع 
قاب��ل تحقق و مدل مهندس��ی و 
دس��تیابی ب��ه اه��داف اصل��ی و 
راهب��ردی برنام��ه پرداختند. در 
این زمینه رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه اعالم ک��رد که به دلیل 
کاهش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی و ثبت متوس��ط 47 دالر 
در هر بش��که، پیش بینی می شود 
حدود 309 ه��زار میلیارد تومان 
از درآمد های بودجه امسال دولت 

محقق شود. 

افت قیمت نفت و تاثیر آن 
بر تحقق بودجه سال 96

روز  نوبخ��ت  محمدباق��ر 
پای��ان  از  پ��س  چهارش��نبه 
نشس��ت هیأت دولت در جمع 
تش��ریح دس��تور  با  خبرنگاران 
کار دولت اظهار داش��ت: بخش 
عمده ای از جلسه دولت، صرف 
بررسی گزارش سازمان برنامه و 
بودجه درباره پیش بینی منابع و 
مصارف بودجه امس��ال شد. وی 
افزود: با توجه به اینکه در قانون 
بودجه امس��ال قیمت هر بشکه 
نفت 50 دالر دیده شده و ارزش 
ریالی آن در بودجه منظور شده 
بود، اما با توج��ه به افت قیمت 
نفت، رقم درآمد دولت در قانون 
بودج��ه که 346 ه��زار میلیارد 
تومان است، قابل تحقق نیست. 

معاون رئیس جمهوری، متوسط 
قیمت نفت در بازارهای جهانی 
را 47 دالر در هر بش��که اعالم 
ک��رد و ب��ا پیش بین��ی اینک��ه 
ای��ن رقم ت��ا پایان س��ال کمتر 
ه��م می ش��ود، اظهار داش��ت: 
در مجم��وع ح��دود 309 هزار 
میلی��ارد تومان از رق��م بودجه 
امسال قابل تحقق است. نوبخت 
گفت: در جلسه روز چهارشنبه 
سازمان برنامه و بودجه، راهکار 
مورد نظ��ر برای صرفه جویی در 
هزینه های ج��اری و عمرانی را 
به اعض��ای دولت ارائ��ه کرد تا 
تراز بودجه تامین ش��ود و بتوان 
امس��ال را بدون کسری سپری 

ک��رد. وی افزود: پ��س از قرائت 
گزارش سازمان برنامه و بودجه 
و ارائ��ه ارق��ام واقع��ی بودجه، 
اعض��ای هی��أت دول��ت نظرات 
خود را ارائه کردند، اما به دلیل 
اهمیت بحث و ضرورت مدیریت 
اجرای��ی  دس��تگاه های  مال��ی 
ت��ا پایان س��ال، ادامه بررس��ی 
موض��وع به جلس��ه آتی موکول 
شد. نوبخت گفت: در این جلسه 
دستگاه های اجرایی دیدگاه های 
خ��ود درباره برخ��ی طرح هایی 
که در مجلس در دست بررسی 
است، مطرح کردند تا نظر دولت 
درباره موافقت یا مخالفت با این 
طرح ها به ق��وه مقننه منعکس 

شود. وی افزود: اغلب این موارد 
ب��ه دلیل بار مال��ی و مغایرت با 
اص��ل 75 قانون اساس��ی برای 

دولت قابل پذیرش نبود. 

آماده باش برای بررسی و 
پیگیری الیحه بودجه 97

همچنی��ن در جلس��ه اخی��ر 
س��تاد بودجه، مدیران سازمان 
و  بررس��ی  بودج��ه  و  برنام��ه 
پیگیری الیحه بودجه 1397 را 

در دستور کار قرار دادند. 
کمت��ر از چهار م��اه دیگر به 
زم��ان قانون��ی تحوی��ل الیحه 
بودجه سال 1397 باقی مانده و 
سازمان برنامه و بودجه فرصت 

دارد ت��ا نیم��ه آذرم��اه تمامی 
مراحل مربوط به تدوین بودجه 
س��ال آین��ده را انج��ام دهد تا 
رئیس جمهوری الیحه را تقدیم 
مجلس کند. به روال هر س��ال 
ام��ور مربوط به الیح��ه بودجه 
به ط��ور  تابس��تان  اواس��ط  در 
قرار  پیگیری  م��ورد  جدی تری 
گرفته و فرآیند آن در دس��تور 
کار قرار می گیرد. این در حالی 
است که به تازگی جلسه ستاد 
بودج��ه در س��ازمان برنام��ه و 
بودجه با حضور رئیس سازمان 
و معاونان، مشاوران و همچنین 
مدیران دفاتر مربوطه تش��کیل 
ش��ده اس��ت. در ای��ن جلس��ه 
زمانبن��دی و بخش��نامه بودجه 
س��ال آینده مورد بررس��ی قرار 
گرفته و به معاونت های سازمان 
ارجاع ش��ده ت��ا نظ��رات خود 
را در ای��ن رابطه اع��الم کنند، 
بنابراین در جلس��ه آینده ستاد 
بودجه بازتاب بررسی زمانبندی 
و بخشنامه بررس��ی شده و در 
نهایت ب��رای تایید به ش��ورای 
اقتصاد فرس��تاده خواهد ش��د. 
در صورت تایید شورای اقتصاد 
آن��گاه بخش��نامه بودجه س��ال 
1397 به تمامی س��ازمان ها و 
ارس��ال  مربوطه  دس��تگاه های 
ش��ده ت��ا برآوردهای خ��ود از 
بودجه سال بعد را تعیین کنند 
و در اختی��ار س��ازمان برنام��ه 
و بودج��ه قرار دهند. از س��وی 
دیگ��ر بر موض��وع بودجه ریزی 
مبتنی ب��ر عملکرد نی��ز تاکید 
شده و پیگیری ها برای حرکت 
به سمت تهیه بودجه ساالنه بر 
مبنای مبتنی ب��ر عملکرد و به 
عبارت��ی بودجه ریزی براس��اس 
انجام ش��ده  تمام ش��ده  قیمت 

است. 
اما موضوع دیگر مورد بررسی 
در س��تاد بودج��ه به ش��رایط 
بودجه س��ال جاری برمی گردد 
که ابع��اد هزینه ه��ا و درآمدها 
مورد بحث قرار گرفته اس��ت و 
در صورت لزوم صرفه جویی های 

هزینه ای انجام خواهد شد. 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی هش��ت 
بندی، پیش��نهاد کرد در راس��تای استفاده کامل 
از همه ظرفیت های دس��تگاه دیپلماسی، معاونت 
اقتص��ادی در وزارت امورخارجه احیا ش��ود. مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س تاکی��د ک��رده اس��ت که 
دس��تیابی به قدرت اول منطقه براس��اس اهداف 
سند چش��م انداز 20 س��اله و سیاس��ت های کلی 
برنامه های پنج س��اله کشور در گرو استفاده تمام 
از ظرفیت های دس��تگاه دیپلماس��ی کشور تحت 
عنوان »دیپلماس��ی اقتصادی« معنا پیدا می کند. 
گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس در ش��رایطی 
منتشر ش��ده است که در دو س��ال اخیر موضوع 
احی��ای معاونت اقتص��ادی وزارت امور خارجه در 
مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح 
ش��ده اس��ت. کش��ورهایی که در عرصه سیاست 
خارجی رویکرد توس��عه ای در پی��ش گرفته اند و 
دارای دیپلماس��ی اقتصادی فعالی هستند، تالش 
می کنند در تامین اهداف اقتصادی شان در عرصه 
بین المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت های سیاس��ی 
خود بیش��ترین اس��تفاده را داش��ته باش��ند. این 
موض��وع به خصوص در دول��ت یازدهم که تقویت 
دیپلماس��ی را دنبال کرد، مورد توجه قرار داشته 
و با تقوی��ت روند دیپلماس��ی اقتصادی در جهت 
پیشبرد سیاس��ت خارجی توسعه گرا حرکت هایی 

انجام شده است. 

رونق اقتصادی همگام با افزایش همکاری های 
منطقه ای و بین المللی

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در ای��ن گزارش 
پیش��نهاد کرده اس��ت که معاون��ت اقتصادی در 
وزارت امورخارج��ه با س��ازوکاری هم س��طح آن 
و متناس��ب با اهداف اقتصادی کش��ور متشکل از 
کارشناس��ان خبره از حوزه های مختلف احیا شود. 

این معاون��ت می تواند با داش��تن اختیارات کافی 
به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری، یکپارچه سازی 
و انسجام برنامه ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی 
اقتص��ادی در جه��ت هماهنگی دس��تگاه ها عمل 
کن��د. ب��ه گ��زارش ایس��کا نیوز، پیش��نهاد ایجاد 
معاونت اقتصادی براس��اس برنامه پنج ساله ششم 
توس��عه را باید از جمله م��واردی ارزیابی کرد که 
نش��ان می دهد دولت ب��ه درس��تی متوجه نقاط 
ضعف خود در حوزه بازرگانی ش��ده اس��ت؛ نقاط 
ضعف��ی که خ��ود را در آمار تراز تجاری کش��ور و 
س��هم صادرات غیرنفتی از آن، ب��ه وضوح نمایان 
می کن��د. قطع ارتباط��ات مالی و کاهش ش��دید 
مراودات تجاری در س��ال های تحریم، باعث شده 
است تیم اقتصادی دولت برای رفع این معضل، به 
تمام ابزارهای موجود در اختیارش متوسل شود و 
در ای��ن بین، از کمک وزارت امور خارجه نیز بهره 
گیرند. ایجاد معاون��ت اقتصادی در این وزارتخانه 
بی ش��ک باعث خواهد شد مس��ائل تجاری، بیش 
از پیش مورد توج��ه نمایندگان ایران در خارج از 
کشور قرار گیرد و اگر اقتصاددانان امروزه به صورت 
غیر رس��می در این حوزه به کم��ک می پردازند، از 
ای��ن پ��س به ص��ورت رس��می وارد عمل ش��وند؛ 
موضوعی ک��ه با توجه ب��ه فروریختن یک به یک 
دیوارهای باقیمانده از سال های تحریم، در راستای 
ایج��اد رونق اقتص��ادی و افزای��ش همکاری های 
منطقه ای و بین المللی بس��یار حائز اهمیت خواهد 
بود. تحریم های چندس��اله به خوبی نشان داد که 
اساسا مرز مش��خصی بین دیپلماس��ی سیاسی و 
اقتصادی وجود ندارد و این دو در راستای رسیدن 
ب��ه یک ه��دف، دوش��ادوش یکدیگ��ر در حرکت 
هستند. به همین خاطر شاهد بودیم که فشارهای 
بین المللی برای رسیدن به خواسته ای سیاسی، از 
طریق ابزارهای اقتصادی بر کش��ور تحمیل ش��ده 

بود. کش��ور ب��رای افزایش نفوذ سیاس��ی خود در 
کش��ورهای دیگر، نمی تواند از ابزارهای بازرگانی و 

تجارت چشم پوشی کند. 

درون زایی و برون گرایی اقتصادی
در همی��ن خص��وص س��یدفرید موس��وی، 
گف��ت:  اقتص��ادی  کمیس��یون  نایب رئی��س 
مهم تری��ن  از  یک��ی  اقتص��ادی  دیپلماس��ی 
برنامه ه��ای دولت دوازدهم برای وزارت خارجه 
تعریف ش��ده اس��ت و ظریف هم ب��ر این نکته 
تاکید داش��ته و مهم ترین برنامه های خود را به 
این موضوع اختصاص داده اس��ت. او ادامه داد: 
پس از برجام توس��عه روابط اقتصادی و تجاری 
کش��ور ما رو به بهبود بوده و نیاز اس��ت تقویت 
شود و دس��تگاه دیپلماس��ی هم نقش ویژه ای 

دارد که روابط اقتصادی را تقویت کند. 
نایب رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی در ادامه 
گفت: در تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
ه��م یکی از ن��کات مهم عالوه ب��ر درون زایی، 
برون گرایی اقتصادی اس��ت که این معاونت در 
بخش برون گرایی می تواند نقش بسزایی داشته 
باش��د. موسوی تاکید کرد: در مذاکرات اخیری 
ک��ه وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی در بحث 
FATF داش��ت، دس��تگاه دیپلماسی اقدامات 
خوبی را انجام دادن��د که حقانیت ایران تبیین 
 FATF ش��ود و این موض��وع در نظ��ر کمیته
بس��یار تاثیر داش��ت. او با اعالم حمایت از این 
معاون��ت افزود: ای��ن معاونت یک��ی از الزامات 
ب��ود که با تاخیر احیا ش��د. به گفته موس��وی، 
حضور در نهادهای بین المللی اقتصادی، تبیین 
پتانس��یل ها و ظرفیت ها از جمله مواردی است 
که االن هم به صورت موردی انجام می شود اما 

نظام مند نبوده است. 

نظر بازوی پژوهشی مجلس درباره معاونت جدید اقتصادی دولت چیست؟ 

 چالش ها و چشم اندازهای
دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم

به گزارش سازمان برنامه و بودجه

حداکثر 90 درصد بودجه امسال دولت قابل تحقق است
حمل و نقل ریلی یادداشت

نقش اتاق بازرگانی؛ مشاوره یا 
تصمیم گیری؟ 

اگ��ر می خواهیم عملک��رد اتاق بازرگان��ی را نقد کنیم 
باید ب��ه این نکت��ه توجه کنیم ک��ه بخش خصوصی چه 
جایگاه��ی در اقتص��اد ای��ران دارد و تا چه ان��دازه قدرت 
واقعی در انجام برخی امور به آن داده ش��ده اس��ت؟ اتاق 
بازرگانی یک NGO  است که توانست تا اندازه ای با بخش 
دولتی برای حل مس��ائل بخش خصوصی در ایران تعامل 
و ارتباط داش��ته باش��د، ولی اینکه تا چه اندازه ای قدرت 
واقعی انجام دادن برخی امور را داش��ت، جای بررسی دارد 
که البته این نتیجه از آن برداش��ت می ش��ود که به علت 
دولتی ب��ودن اقتصاد ایران و قدرتی که در دس��ت دولت 
وجود دارد کمتر از حد انتظار بود. فراموش نکنیم که وجود 
اتاق بازرگانی به عنوان پارلم��ان بخش خصوصی می تواند 
امیدوار کننده باشد و اگر حتی باعث پیشرفت و دسترسی 
به همه اهداف نشده باش��د، الاقل در موارد بسیاری مانع 
پس��رفت و جلوگیری از اجرای برخ��ی تصمیم گیری ها و 
فعالیت های آسیب رس��ان شده اس��ت. وقتی می خواهیم 
تمرین دموکراس��ی کنیم اول باید بسترهای الزم را برای 
ش��کل گیری گفتمان فراه��م کنیم. هنوز ات��اق بازرگانی 
با دولت به هم پذیری دلخواهی دس��ت پیدا نکرده اس��ت. 
در حالی  که هر دو با هم باید ش��رایط گفتمان درس��ت را 
بپذیرن��د و این موضوع می تواند در بهبود اقتصاد کش��ور 
نقش آفرین باشد. در توضیح نبودن شرایط رابطه منطقی 
و گفتمان مش��ترک بین دولت و بخش خصوصی در طول 
س��ال های گذش��ته می توان از عوامل مختلفی یاد کرد از 
جمله مواردی که از گذش��ته اقتصاد ای��ران باقی مانده و 
همچنین ساختار نظام اقتصادی کشور و شکاف بین بخش 
دولتی و بخش خصوصی که در ای��ران وجود دارد. به ویژه 
آنکه در سال های اخیر بخشی به وجود آمده که نه دولتی 
و نه خصوصی است که به آن خصولتی می گویند. به نظرم 
نباید به دلیل برخی کاستی ها و نارسایی ها، اتاق بازرگانی 
تضعیف شود، بلکه باید برای بهبود بررسی های الزم صورت 
گرفته و در جهت ارتقای آن اقدامات الزم انجام گیرد. هم 
دولت باید ببیند که از ارتباط بین بخش خصوصی و خود 
به واسطه اتاق بازرگانی چه استفاده ای می تواند بکند و هم 
 NGO بخش خصوصی باید به دنبال آن باش��د که از این
منتفع ش��ود. یکی از مواردی که در ات��اق بازرگانی قابل 
بررسی است مدیریت ها و ترکیب اعضا به ویژه هیأت مدیره 
و ارتباط آنهاس��ت.  در طول زمان و ش��رایط اقتصادی و 
سیاسی مختلف افراد نقش تعیین کننده ای در موفقیت و 
عدم موفقیت اتاق بازرگانی و به عبارتی پیگیری مطالبات 
بخش خصوصی از این طریق داشته اند. واقعیتی که وجود 
دارد این است که نمی توان کتمان کرد در نظام اقتصادی 
ایران عدم توازن میان بخش خصوصی و دولتی وجود دارد 
و این موضوع س��بب ش��ده که بخش خصوصی به معنای 
واقعی در اقتصاد نقش پررنگی نداش��ته باشد و به تبع آن 
ات��اق بازرگانی نیز که به عنوان NGO بخش خصوصی به 
حس��اب می آید نمی تواند نقش پررنگی ایفا کند و بیشتر 
نیز تاکنون نقش مش��اوره را به عهده داش��ته نه اینکه به 
صورت قدرتمند و اثرگذار در عرصه وجود داش��ته باشد و 
تصمیم گیری کند. با این حال این موارد چیزی نیست که 
یک شبه تغییر کند. قدرت گرفتن بخش خصوصی و به تبع 
آن اتاق بازرگانی به نحوی که هم دولت از آن منتفع شود 
و هم بخش خصوصی نیاز به زمان بیشتر و عزم جدی دارد. 

تصمیم گیری اقتصادی بدون عامالن 
اجرایی آن، عملی نیست

انتظ��ارات از بخش خصوصی برای افزای��ش راندمان 
اقتصاد نس��بت به گذش��ته فراتر رفت��ه و از فعاالن این 
بخ��ش، اش��تغال زایی، بهره وری، رونق و توس��عه طلب 
می ش��ود اما الزمه تحقق این دستاوردها حضور فعاالن 
این بخش در ش��وراهای تصمیم گیری اقتصادی اس��ت. 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمهوری فضایی را پدید 
آورد ک��ه بخش خصوص��ی در جلس��ات تصمیم گی��ری 
نهادهای اقتصادی حضور داش��ته باشد، اما تنها حضور 
کافی نیست چراکه باید تاثیرگذاری بخش خصوصی در 
جایگاه مش��اوره دهی مشخص ش��ود و تنها داشتن یک 
صندلی به عنوان نظاره گر جلسات مقامات دولتی راهکار 
صحیحی نیس��ت و در برخی مواق��ع خصوصی ها حتی 
ح��ق رأی ندارند. عملکرد بنگاه ه��ای اقتصادی کوچک 
و متوسط زیر چتر تصمیم گیری و آیین نامه های دولتی 
اس��ت، بنابراین  آیا توس��عه اقتصادی ب��دون حق رأی 
فع��االن این بخش امکان پذیر اس��ت؟ چگونه بنگاه های 
اقتصادی باید با تصمیم های اش��تباه که قابلیت اجرایی 
برای بنگاه های خرد را ندارند دس��ت و پنجه نرم کنند؟ 
در فض��ای کنونی اقتص��اد، نباید ب��رای افزایش تولید 
چالش ایجاد کرد. آیین نامه یا قوانین تولیدی که بدون 
اظهارنظر فعاالن این بخش مصوب ش��ده، درگیری های 
س��ازمانی فراوانی را ب��رای خصوصی ها پدی��د آورده و 
گاه��ی یکی از عوامل س��د راه توس��عه و رقابت پذیری 
همین قوانین متضاد تولید اس��ت. دولت دوازدهم باید 
بخش خصوصی را در اقتصاد، همراه خود بداند و مس��یر 
رشد تولید را فراهم کند زیرا تصمیم های اشتباه و تضاد 
با بخش خصوصی همواره به اقتصاد آسیب رسانده است. 
منبع: آنا

 

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در 
راه صنعت ریلی ایران

ش��رکت راه آهن از ادامه مذاکرات ایران با کشورهایی 
چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا برای حضور 
و مش��ارکت آنها در صنعت ریلی ایران خبر داده است. 
پس از آنکه با نهایی ش��دن مذاک��رات ابتدایی راه آهن 
ایران توانس��ت در طول سال های گذشته اقداماتی را به 
منظور بهبود سطح سرمایه گذاری بخش های غیردولتی 
داخلی و خارجی در ش��بکه ریلی انجام دهد، حاال زمان 
آن رس��یده که بس��یاری از اقدامات گذش��ته به نتایج 
نهایی نزدیک ش��وند. یکی از اصلی تری��ن این محورها 
توس��عه کریدورهای ریلی داخلی و اتصال ریل ایران به 
همسایگان شمالی، شرقی و غربی کشور است که بعضی 
از آنها به نتایج نهایی رس��یدند و بعضی دیگر در مراحل 
پایانی کار به سر می برند. به گزارش ایسنا، در این زمینه 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل ش��رکت راه آهن 
اعالم کرده ک��ه یکی از اصلی ترین راهبردهای ایران در 
زمینه توس��عه شبکه حمل و نقل ریلی، بحث فعال سازی 
کریدورهای ترانزیتی اس��ت که در ای��ن زمینه یکی از 
اصلی ترین پروژه ها بحث اتصال راه آهن آستارا – آستارا 
میان دو کش��ور ایران و آذربایجان است که با همکاری 
دو ط��رف در ح��ال پیگیری اس��ت و ای��ن امید وجود 
دارد ک��ه در آینده نه چندان دور ب��ه بهره برداری کامل 
برس��د. در کنار آن راه آهن وعده داده از سرمایه گذاران 
بخش خصوص��ی ریلی نی��ز حمایت های کامل��ی انجام 
دهد. طب��ق برآوردهای صورت گرفته ب��ا تعامل وزارت 
نف��ت قرار ش��د 5.7 میلی��ارد دالر از محل صرفه جویی 
در مصرف س��وخت به س��رمایه گذاری های حمل و نقل 
ریلی در پنج س��ال آین��ده اختصاص پیدا کند که طبق 
اعالم معاون ش��رکت راه آهن نخس��تین قرارداد آن در 
س��ال جاری به امضا رس��یده و می تواند به مرحله اجرا 
برس��د. در کنار بخش خصوصی داخلی راه آهن ایران به 
دنبال آن است که در حوزه استفاده از توان شرکت های 
خارج��ی نیز اقدامات خ��ود را با ق��درت پیگیری کند. 
یکی از اصلی ترین مس��ائل در نظر گرفته شده برای این 
موضوع استفاده از فاینانس و همچنین دانش کشورهای 
خارجی در راه آهن ایران اس��ت. در ای��ن زمینه معاون 
راه آهن گفته است مذاکره با کشورهای ایتالیا و اسپانیا 
در زمینه  احداث خطوط پرس��رعت ریلی، کش��ورهای 
آلم��ان، انگلیس، فرانس��ه و ایتالیا ب��رای تامین ناوگان 
پرس��رعت و همچنین کشورهای چین و کره جنوبی در 
زمین��ه تامین ناوگان مس��افری و حوم��ه ای ادامه دارد. 
همچنین در برقی س��ازی خطوط نیز کشورهایی مانند 
روس��یه، اوکراین، هند و بعضی از کشورهای اروپایی با 
ایران در حال مذاکره هس��تند که با انجام این مذاکرات 
در آین��ده نزدی��ک به مرحل��ه  نهایی می رس��د. در این 
زمینه ایران اعالم کرده اس��تفاده از دانش فنی و تامین 
تجهی��زات همراه با تامین مالی یا فاینانس خواهد بود و 
اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی و مهندسی 
داخلی دیگر اولویتی اس��ت که به طور جدی از س��وی 
مقام��ات ایرانی در مذاکرات فعلی در دس��تور کار قرار 

خواهد داشت. 

احمد روستا
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا صالحی 
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط  زیست اتاق بازرگانی



بانک  دس��تورالعمل جدید  با 
مرک��زی در رابطه ب��ا پرداخت 
حداکثری سودهای علی الحساب 
افرادی  و  بانک ها  سپرده گذاران 
که می خواهند  حس��اب سپرده 
جدی��د باز کنند، ب��ا ابهاماتی از 
جمله تعیین تکلیف حساب های 
قبل��ی و جدید مواج��ه خواهند 
ش��د. به گزارش ایس��نا، بعد از 
ناهماهنگی های��ی که در اجرای 
س��ود بانک��ی ط��ی س��ال های 
اخیر وج��ود داش��ته و در کنار 
آن باال بودن نرخ س��ود همواره 
م��ورد انتقاد ق��رار می گرفت، از 
چن��دی پیش بود ک��ه مقامات 
بانکی اع��ام می کردند در حال 
ساماندهی  برای  اقداماتی  انجام 
حرک��ت  و  موج��ود  وضعی��ت 
ب��ه س��مت زمینه س��ازی برای 
پایدارس��ازی نرخ ه��ای مصوب 
شورای پول و اعتبار در بانک ها 

هستند. 
این در حالی اس��ت که عمدتا 
با وجود مصوب ش��دن نرخ های 
سود چه در سپرده و تسهیات، 
یکپارچگ��ی در اج��رای آن در 
ش��بکه بانکی مش��اهده نش��ده 
و اغل��ب س��ودهای متفاوتی در 
ویتری��ن بانک ه��ا قرار داش��ته 
پیش��نهاد  س��پرده گذاران  به  و 
می ش��د. ای��ن موض��وع گرچه 
قان��ون و  از  بانک ه��ا  انح��راف 
انح��راف از بانک مرک��زی بود، 
ام��ا دالی��ل متفاوتی ب��رای آن 
موسسات  وجود  می شد؛  مطرح 
غیرمج��از و رقاب��ت مخرب در 
پرداخت س��ودهای ب��اال، وجود 
هزین��ه باالی تامی��ن مالی، باال 
بودن هزینه اضافه برداش��ت از 

بانک مرک��زی و ب��ه دنبال آن 
نامساعد بودن ش��رایط فعالیت 
در ب��ازار بین بانک��ی، از جمل��ه 
مس��ائلی بود که هم��واره برای 
اجرای نرخ های مصوب ش��ورای 
پ��ول و اعتبار به چالش��ی بین 
نظام بانکی و منتقدان سودهای 

موجود تبدیل شد. 
ام��ا به ه��ر صورت براس��اس 
آنچه مقامات ارشد بانک مرکزی 
اع��ام کردند و تا ح��دی قابل 
مش��اهده اس��ت، عمده عوامل 
موج��ود تا ح��دی س��اماندهی 
شده و شرایط و ضوابط جدیدی 
برای آن تعریف ش��د و در ادامه 
با مساعد شدن زمینه های الزم 
برای عملیاتی ش��دن سودهای 
بانکی اخی��را بانک مرکزی طی 
دستورالعملی پرداخت سودهای 
بانک ه��ا  ب��ه  را  علی الحس��اب 
تکلیف ک��رده و این گونه به نظر 
می رس��د این بار شرایط متفاوت 
از گذشته باشد، چرا که پیش تر 
نیز بخشنامه های متعددی برای 
پایبن��دی بانک ها به س��ودهای 
مورد توافق و البته مصوب ش��ده 
اباغ می ش��د اما کمت��ر زمانی 
به اج��را درآمده ب��ود و تمامی 
بانک ه��ا ب��ه آن پای��دار مانده 

بودند. 

تکلیف حساب های جدید 
و قبلی

براس��اس بخش��نامه جدید، 
اعتباری  موسس��ات  و  بانک ها 
موظفند نرخ سود علی الحساب 
م��دت دار  س��رمایه گذاری 
یک س��اله را حداکثر ۱۵ درصد 
و س��پرده های کوتاه م��دت را 

حداکثر ۱۰ درصد محاس��به و 
رعای��ت کنند. اینک��ه بانک ها 
پرداخ��ت س��ود  ب��ه  مکل��ف 
علی الحساب ش��ده اند موضوع 
جدیدی نیست و باید براساس 
ربا  ب��دون  بانک��داری  قان��ون 
نرخ سود براس��اس زمان عقد 
ق��رارداد با مش��تری ب��ه طور 
علی الحس��اب ش��ده و تسویه 
و پرداخت س��ود قطعی صرفا 
بعد از اتمام دوره مالی با کسر 
نرخ س��ود علی الحسابی که در 
طول دوره پرداخت شده است، 
انجام می شود. این در شرایطی 
اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر 
بانک ها عمدتا سودهای قطعی 
پرداخت کرده و اگر نرخ س��ود 
در زمان عقد قرارداد ۱۵درصد 
تعریف می شود، در پایان دوره 
مال��ی چه تا این حد س��ود به 
دست آمده باشد یا خیر، بانک 
خ��ود را مکل��ف ب��ه پرداخت 
آن می داند ک��ه در این حالت 
می توان با توجه به هزینه هایی 
که در پ��ی دارد، موجب ایجاد 

زیان شود. 
در حال��ی بخش��نامه جدی��د 
ب��ا  همزم��ان  ش��نبه  روز  از 
دستور  در  باید  ۱۱ش��هریورماه 
کار بانک ه��ا ق��رار گی��رد ک��ه 
هرگونه افتتاح حساب بلندمدت 
یک ساله باید حداکثر ۱۵درصد 
و برای حساب کوتاه مدت عادی 
روزش��مار حداکث��ر ۱۰درص��د 
باش��د. از ای��ن رو هی��چ بانکی 
مجاز به گش��ایش حساب هایی 
با س��ود باالتر نخواه��د بود، اما 
حساب هایی که تا قبل از تاریخ 
یازدهم افتتاح می شوند مشمول 

این قانون نبوده و طبق شرایط 
فعلی انجام خواهد شد. 

 ام��ا اینکه حس��اب هایی که 
تاکن��ون در بانک ه��ا گش��ایش 
پیدا کرده اند و برای آنها س��ود 
پرداخ��ت می ش��ود، دارای چه 
وضعیت��ی خواهن��د ب��ود، باید 
قراردادهای  ی��ادآور ش��د ک��ه 
منعقد ش��ده با نرخ س��ود قبلی 
تا زمان سررس��ید با همان روال 
خواهند بود، اما در پایان دوره و 
برای تمدید قرارداد منعقد شده 
باید شرایط بخشنامه جدید در 
آن اعم��ال ش��ود؛ یعنی به طور 
حتم بانک مکلف خواهد بود که 
نرخ های س��ود قبلی را حذف و 
سودهای  دستورالعمل  براساس 
حداکث��ر  ب��ا  علی الحس��اب 
تعریف ش��ده ق��رارداد خ��ود را 

تمدید کند. 
نکت��ه دیگ��ر در رابط��ه ب��ا 
حساب های س��پرده این است 
دس��تورالعمل  براس��اس  ک��ه 
ک��ه  صورت��ی  در  جدی��د 
سپرده گذار قبل از پایان مدت 
ق��رارداد اقدام به برداش��ت یا 
بستن حساب س��رمایه گذاری 
یک س��اله خود کند، نرخ سود 
علی الحس��اب برای وی معادل 
نرخ سود سپرده سرمایه گذاری 
قرار  محاسبه  مورد  کوتاه مدت 
خواه��د گرفت. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر 
هستند بانک هایی که با وجود 
افتتاح حساب سپرده مدت دار 
یک س��اله این امتی��از را برای 
مشتریان خود قائل هستند که 
حتی در زمان برداش��ت منابع 
در طول دوره س��ود را به طور 

کام��ل پرداخ��ت می کنند که 
این خ��ود موجب زی��ان برای 

بانک ها می شود. 

حساب های سپرده ۵ ساله 
در حال حاضر برخی دارای 
حساب س��پرده مدت دار پنج 
س��اله هس��تند ک��ه وضعیت 
آنها نی��ز در ش��رایط موجود 
قابل توجه اس��ت. باید یادآور 
 ۱۳۹۳ س��ال  از  ک��ه  ش��د 
ک��ه طبق دس��تورالعمل  بود 
بان��ک مرکزی و در راس��تای 
س��اماندهی س��ودهای بانکی 
مدت دار  حساب های  گشایش 
پنج ساله ممنوع شد و بانک ها 
حق افتتاح چنین حساب هایی 
نداش��تند، ام��ا در این حالت 
جدا از اینکه آی��ا بانک ها این 
قان��ون را رعای��ت کرده اند یا 
خی��ر، اگ��ر در س��ال ۱۳۹۳ 
به عنوان مهلت پایانی گشایش 
حس��اب های پن��ج س��اله نیز 
باز شده  چنین حس��اب هایی 
باش��د، حدود دو سال دیگر از 
زمان این حساب ها باقی مانده 
است که در این حالت تا پایان 
دوره قرارداد همچنان شرایط 
حاکم بر ق��رارداد اولیه پابرجا 
خواهد ب��ود و تغییری در آن 
ایجاد نمی ش��ود، ام��ا با پایان 
زمان پنج س��ال بانک موظف 
اس��ت قرارداد را به یک س��اله 
تبدیل کرده و ش��رایط جدید 
را با آنچ��ه در آن زمان وجود 
دارد، منطب��ق کن��د. بنابراین 
چنین حساب هایی فعا تحت 
قرار  تاثیر دستورالعمل جدید 

نخواهند گرفت. 

ابهام در تعیین تکلیف سود سپرده های قدیم و جدید برای بانک ها

نرخ سود سپرده های بانکی همچنان خبرساز استقبال چشمگیر عالقه مندان 
از جشنواره فیلم 180 ثانیه ای 

پاسارگاد
دبیر اجرایی و عضو هیأت  داوران دومین جشنواره 
فیلم ۱8۰ثانیه ای پاس��ارگاد، از اس��تقبال چشمگیر 
عاقه مندان از دومین جش��نواره فیلم ۱8۰ ثانیه ای 
پاس��ارگاد خبر داد.  به گزارش روابط  عمومی بانک 
 پاسارگاد، خس��رو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت 
 داوران دومین جشنواره فیلم ۱8۰ثانیه ای پاسارگاد 
گفت: پس از تمدید مهلت ارس��ال آثار به جشنواره 
فیلم ۱8۰ثانیه ای  پاسارگاد، ارسال آثار به دبیرخانه 
همچنان ادام��ه دارد و عاقه مندان، دانش��جویان و 
هنرمندان بس��یار خوب از این جش��نواره اس��تقبال 
کرده اند.  وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا پایان 
شهریور ۱۳۹6 اس��ت، ادامه داد: عاوه بر فیلم های 
کوت��اه، تعداد بس��یاری ایده و فیلمنام��ه که امکان 
س��اخت نداش��ته اند به دبیرخانه ارس��ال شده  است 
که توسط هیأت داوران جهت پرداخت کمک هزینه 

ساخت، بررسی خواهند شد. 
رفیعی تاکی��د کرد: کلیه ش��رکت کنندگان در این 
جش��نواره چه در بخش اصل��ی و چه در بخش جنبی 
)ارس��ال ایده( باید ضمن مراجعه به سایت جشنواره، 
نسبت به ثبت نام و درج اطاعات خود اقدام کنند، در 
غیر  این صورت آثار آنها در بخش داوری ش��رکت داده 
نخواهد شد.  وی در ادامه در خصوص اهداف برگزاری 
جشنواره ادامه داد: برگزاری این جشنواره به دنبال نگاه 
ویژه  مدیرعامل بانک  پاسارگاد به موضوعات اجتماعی 
و همچنین حمایت از فرهنگ و هنر آغاز ش��د و هدف 
آن، ع��اوه بر جل��ب افکار عمومی ب��ه موضوعات روز 
کشور، شناس��ایی استعدادها و توانمندی های جوانانی 
است که به این حوزه عاقه مند هستند، اما زمینه  بروز 
اس��تعدادهای خود را نیافته اند. در همین راس��تا و در 
نخستین دوره این جش��نواره نیز زمینه برای ساخت 
فیل��م و نمایش توانمندی ها برای بس��یاری از جوانان 
فراهم ش��د. امیدوارم در دومین دوره از این جشنواره 
نی��ز ب��ه این مهم دس��ت یابیم.  رفیع��ی در خصوص 
محوره��ا و موضوعات این جش��نواره ادامه داد: حفظ 
محیط زیست و منابع  طبیعی، تکریم خانواده و حقوق 
اجتماعی و اهدای عضو از محورهای اصلی جش��نواره 
هستند. همچنین یک بخش جنبی مربوط به ایده هایی 
که امکان ساخت پیدا نکرده اند نیز در جشنواره لحاظ 

شده  است. 
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خبرنــامه

رئیس کل بانک مرکزی: 
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی 
در آینده نزدیک اجرایی می شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اباغ بخشنامه 
الزام نظام بانکی برای رعایت نرخ س��ودهای مصوب، 
پیش بینی کرد در آینده نزدیک نرخ س��ود تسهیات 

بانکی نیز نزولی شود. 
به گزارش ایرنا، ولی اهلل سیف روز گذشته در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آخرین 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار نرخ س��ود ۱8درصدی 
را ب��رای تس��هیات بانکی در نظر گرفت��ه، اما چون 
اکنون قیمت تمام ش��ده تجهیز بانک ها باالتر است، 
در بخش��نامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها 
مدنظر قرار گرفت تا با سررس��ید ش��دن سپرده های 
قبل��ی و تبدیل آن به ۱۵ درصد، زمینه برای کاهش 

نرخ سود تسهیات در آینده فراهم شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.8۳2دالر آمریکا

4.۵۵۹یورو اروپا

4.۹۱۹پوند انگلیس

۱.۰46درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱2.2۰۰مثقال طا

۱۱8.۹4۰هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۱78.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.2۱۱.۹۰۰سکه طرح جدید

627.۰۰۰نیم سکه

۳62.۰۰۰ربع سکه

247.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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نخستین روز از معامالت بورس 
اوراق به��ادار ته��ران ب��ا جه��ش 
21درصدی شاخص کل آغاز شد و 
نماگر بازار سهام در پایان معامالت 
آخری��ن روز هفت��ه ب��ا افزای��ش 
169 واح��دی به رق��م 82 هزار و 
541 واحد رس��ید. بر این اساس 
ب��ا حمای��ت نماده��ای معامالتی 
متعل��ق به ش��رکت های مخابرات 
معدنی وصنعتی چادرملو،  ای��ران، 
و  ای��ران   م��س   صنای��ع   مل��ی  
البراتوارداروسازی  عبیدی ، شاخص 
کل این هفت��ه را در کانال جدید 

82 هزار واحد به پایان رساند. 
بازار سهام؛ مقصد منابع مالی 

جدید
در این هفت��ه از معامالت بازار 
سهام شاخص کل پس از ورود به 
کانال 82 هزار واحد، مواضع خود 
را در این کانال تحکیم بخش��ید. 
بدین ترتیب چند روزی است که 
شاهد غلبه نسبی خریداران نسبت 
ب��ه فروش��ندگان هس��تیم و این 
برتری بی��ش از همه در گروه های 
و  کامودیتی محوری چون معدنی 
فوالدی مشهود است. در این میان 
با مش��خص ش��دن یک تیم قوی 
و کارآم��د در کابین��ه برای بخش 
اقتصاد و صنعت، انتظارات از بهبود 
اوضاع و رون��ق اقتصادی در میان 
فعاالن بازار س��هام باال رفته است. 
در عین حال عواملی همچون نرخ 
س��ود بانکی و نرخ ارز هم از جمله 
موضوع��ات اثرگذار ب��ر معامالت 
بازار سهام هستند، چنانکه در پی 
مصوبه بان��ک مرکزی، بازار بورس 
از آغازین س��اعات معامالتی، روند 
رو به رش��د به خود گرفت. در این 
می��ان اگرچه قرار اس��ت نرخ ها از 
11 ش��هریورماه اجرایی شود، اما 
بازار س��هام به پیشواز این تصمیم 

رف��ت و حج��م و ارزش معامالت 
نیز ب��اال رفت. فعاالن بازار س��هام 
بر این باورند که اگر بانک مرکزی 
ب��ا نظ��ارت دقیق به انضب��اط در 
پرداخت نرخ س��ود بانکی منطبق 
ب��ا مصوب��ه جدید هم��ت گمارد، 
می توان ش��رایط مناسبی را برای 
بازار س��هام انتظار داشت و منابع 
مالی به س��مت این ب��ازار رقابتی 

سوق خواهد یافت. 

آماده باش شاخص کل برای 
فتح کانال 83هزار واحد

مه��م  رخداده��ای  جمل��ه  از 
پیرامون بورس دس��تور رسیدگی 
وزی��ر جدی��د اقتص��اد در جهت 
رون��ق این ب��ازار اس��ت. بع��د از 
نامه نگاری جامعه س��رمایه گذاران 
بورس��ی مس��تقل با وزی��ر جدید 
اقتصاد، مسعود کرباسیان با شاپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس و 

اوراق به��ادار دیداری یک س��اعته 
داش��ت. در این دیدار یک ساعته، 
وزی��ر اقتص��اد عالوه ب��ر دریافت 
گ��زارش آخرین وضعی��ت بورس 
و ابزارهای جدید آن، دس��تور داد 
اقدامات��ی که می توان��د منجر به 
رونق بازار س��هام شود، در دستور 
کار قرار گیرد. در این میان فعاالن 
بازار سهام،  دیدار یک ساعته وزیر 
اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس را 
زمینه ساز اتفاقات مثبت و اثربخش 
برای بورس تفس��یر کرده و بر این 
باورند که این رویداد می تواند نشان 
از اولویت داشتن توسعه بازار سهام 
در برنامه های وزیر اقتصاد داش��ته 
باشد. با توجه به اتفاق های مثبت 
و انتش��ار خبرهای خوب در بازار 
سهام اینک همه چیز برای فتح قله 
83 هزار واحدی مهیاس��ت و مانع 
س��خت و مهمی نیز بر سر صعود 

نماگر بازار سهام وجود ندارد. 

بازدهی 7 درصدی آیفکس از 
آغاز سال

طبق آمار منتشره، دومین ماه از 
تابستان 96 در حالی پایان یافت 
که ع��الوه بر بازده��ی 7درصدی 
آیفکس از ابتدای سال و همچنین 
بازگشایی تعداد زیادی از نمادهای 
فرابورسی در پی برگزاری مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه صاحبان 
شرکت های عضو فرابورس، شاهد 
نخس��تین عرضه اولیه سال 96 با 
عرضه اولیه سهام شرکت مبین وان 
کیش و رویدادهایی از قبیل درج 
نم��اد معامالتی بیم��ه خاورمیانه 
ب��ا نم��اد معامالتی »بخ��اور« در 
تابل��وی ج بازار پایه بودیم. نگاهی 
به آم��ار معام��الت صورت گرفته 
در 22 روز کاری م��رداد نش��ان 
می دهد در حالی تع��داد و ارزش 
دادوس��تدها ب��ه ترتیب ب��ا 21 و 
28درصد افزایش نسبت به مدت 

مشابه سال گذش��ته همراه شده 
اس��ت که حجم مبادالت نسبت 
به مرداد 95 به نصف تقلیل یافته 
اس��ت. به طور میانگین نیز روزانه 
202 میلی��ون ورقه به ارزش یک 
ه��زار و 650 میلی��ارد ریال مورد 
دادوس��تد قرار گرفته است. بدین 
ترتیب در مجموع این ماه 4 هزار و 
452 میلیون ورقه بهادار به ارزش 
36 ه��زار و 310 میلی��ارد ری��ال 
در 648 ه��زار نوبت دادوس��تدی 
میان س��هامداران دست به دست 
شد. همچنین نگاهی تفکیکی به 
بازارهای چندگانه فرابورس حاکی 
از آن اس��ت ک��ه ارزش مبادالت 
در اکث��ر بازارها با رش��د و حجم 
مب��ادالت با کاهش همراه ش��ده 

است. 
ام��ا در ای��ن می��ان ب��ازار دوم 
عملکرد مثبتی از خود نشان داد و 
در حالی ارزش معامالت این بازار 
92درصد رشد کرده که رقم حجم 
مبادالت صورت گرفته در آن تنها 
6 درصد کاهش را نشان می دهد. 
طی روزهای کاری ماهی که پشت 
سر گذاشتیم در مجموع بازارهای 
اول و دوم 2684 میلیون سهم به 
ارزش 15 ه��زار و 658 میلی��ارد 
ریال نقل وانتق��ال یافت و در بازار 
پای��ه نیز یک هزار و 689 میلیون 
سهم دست به دست شد که ارزش 
ای��ن مبادالت به بیش از 3 هزار و 

500 میلیارد ریال رسید.
 اوراق بده��ی نی��ز ب��ه لحاظ 
بیش��ترین میزان حج��م و ارزش 
مبادالتی صدرنشین بازار ابزارهای 
نوین مال��ی ش��د و صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق 
تسهیالت مسکن در جایگاه های 
دوم و س��وم ایستادند. در مجموع 
این بازار نی��ز 79 میلیون ورقه به 
ارزش افزون ب��ر 17هزار میلیارد 

ریال جابه جا شد. 

دستور کرباسیان برای رونق بورس صادر شد

اولویت توسعه بازار سهام در برنامه های وزیر اقتصاد

عموما در هر کجای دنیا که افراد حقیقی 
و حقوقی در بازار س��رمایه آن فعالیت داشته 
باش��ند باید حتماً حس��اب س��رمایه گذاری 
یا کاس��تودین اکانت وجود داش��ته باش��د 
ت��ا س��رمایه گذار به راحتی بتوان��د به بیالن 
دارایی مالی خود دسترس��ی داش��ته باشد. 
کاس��تودین اکانت یک حس��اب بانکی است 
ک��ه به نام ش��خصی حقوقی ی��ا حقیقی به 
صورت مستقل افتتاح می شود و بدین ترتیب 
شخص مورد نظر می تواند در هر لحظه عالوه 
ب��ر بدهکار و بس��تانکار بودن صورتحس��اب 
بانکی اش، از وضعی��ت دارایی مالی خود نیز 
مطلع ش��ود. وضعی��ت دارایی مال��ی به این 
معنا که ش��خص دارنده حساب کاستودین، 
از تمامی خریدوف��روش ابزارهای معامالتی 
خود از جمله س��هام، ابزار مشتقه، معامالت 
آت��ی و فیوچر و تمامی ابزارهای قابل معامله 

در بازار س��رمایه در کنار صورت های مالی و 
تراکنش های خود مطلع می شود. هم اکنون 
در کشور ما، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی 
بای��د به حس��اب کارگزار پ��ول واریز کنند، 
درحالی که این حس��اب به نام س��رمایه گذار 
به صورت جداگانه در سیس��تم بانکی وجود 
ندارد. تنها برخی کارگزاری ها پس از افتتاح 
حس��اب توسط مش��تریان خود، یک اکانتی 
برای آنه��ا ایجاد می کنند که تنها با نرم افزار 
کارگزاری مزبور می توان وارد سیس��تم شد 
و از حس��اب دارایی ه��ای س��هام و ابزارهای 
معامالت��ی موجود در بازار س��رمایه که تنها 
توسط آن کارگزار، خرید وفروش شده مطلع 
ش��د. ولی در خارج از کش��ور هر دو اینها در 
کنار هم در سیستم بانکی تعریف می شوند. 
بانک هایی ک��ه این خدمات را ارائه می دهند 
باید مجوز کاس��تودین داش��ته باشند یعنی 
در واقع سیس��تم بانک مرکزی و سیس��تم 
مش��ترک بی��ن بانک ه��ای مرک��زی و بین 
دس��تگاه های قانون گذار در بازارهای س��هام 

باید ب��ا یکدیگر در ارتباط باش��ند و همگی 
مجوز کاس��تودین را دارا باش��ند. البته باید 
گفت تنها بانک ها ارائه دهنده خدمات حساب 
کاس��تودین نیس��تند، بلکه تمامی نهادهای 
مالی و ش��رکت ها نیز می توانند این خدمات 
را ارائه دهند اما برای این کار باید نرم افزاری 
مجزا داش��ته باش��ند که برای داش��تن این 
نرم افزار نیز اخذ مجوزهای ضروری، مورد نیاز 
است. پیش نیازهای الزم برای اینکه بانک های 
ایران��ی بتوانن��د ب��ا تع��دادی از بانک ه��ای 
بین المللی ارتباط داش��ته باشند تا خدمات 
کاس��تودین را ارائه دهند این اس��ت که در 
وهله اول، زبان مش��ترک بین بانک ها جاری 
باشد. به نظر می رسد در این راستا بانک های 
ایرانی باید استانداردهای الزم را دارا باشند تا 
بتوانند مجوز حساب کاستودین و پیاده سازی 
نرم افزار مربوطه را اخذ کنند. حسن این کار 
این است که مشتری های حقوقی و حقیقی 
در هر لحظه می توانند وضعیت بیالن بانکی، 
بس��تانکاری، بده��کاری، گردش حس��اب، 

وضعیت دارایی مالی و وضعیت خریدوفروش 
س��هم را مش��اهده کنن��د. بدی��ن ترتی��ب 
س��رمایه گذاران خارجی با مش��اهده تمامی 
تراکنش های مالی خود در بازارهای سرمایه 
و پول می توانند به راحتی به س��رمایه گذاری 
بانک ه��ای  کنن��د.  اطمین��ان  کش��ور  در 
 ایران��ی باید اس��تانداردهای ضدپولش��ویی،

را    )Anti-money Laundering(  
داشته باشند و در بحث تطابق سیستم های 
مالی قوی باش��ند ک��ه بانک های بین المللی 
بتوانند به راحت��ی به بانک های ایران متصل 
ش��وند و این ارتباط به راحتی برقرار شود. از 
سال گذشته شرکت سپرده گذاری به دنبال 
افتتاح حساب کاستودین بود درحالی که این 
شرکت کاستودین دارایی مالی را دارد و تنها 
نیازمند کاس��تودین وضعیت حساب بانکی 
است. شرکت سپرده گذاری می تواند حساب 
کاستودین را افتتاح کند چون نیاز به رعایت 

استانداردهای بانکی ندارد. 
منبع: سنا

در بورس ه��ای کاالیی بحث کش��ف قیمت 
محصوالت عرضه ش��ده و به تبع آن ش��فافیت 
مورد نیاز در معامالت محصوالت حکمفرماست 
و ای��ن اطالعات در خصوص میزان درآمدزایی، 
حجم و ارزش فروش محصوالت یک ش��رکت 
ی��ا هزینه ه��ای مرتبط ب��ا خرید م��واد اولیه 
مصرفی و قیمت آن، به وضوح قابل دس��ترس 
و ارزیابی تحلیلگران و س��هامداران بازار سهام 
اس��ت. بازیگران بورس اوراق به��ادار می توانند 
با مانیتور کردن اطالعات ثبت ش��ده در بورس 
کاال نس��بت به میزان عرضه و تقاضای موجود 
برای محصوالت تولیدی یک شرکت بورسی به 

اطالعات الزم دس��ت یابند و ارزیابی دقیق تری 
از عملکرد تولید و فروش آن به دس��ت آورند. 
بدین ترتیب تحلیلگران و س��رمایه گذاران بازار 
سهام با بررس��ی عرضه و تقاضای ثبت شده در 
بورس کاال و قیمت های خریدوفروش کاالهای 
مختل��ف، می توانند عملکرد یک ش��رکت را با 
پیش بینی های موج��ود پیرام��ون درآمدزایی 
و س��ودآوری آن مح��ک بزنند. با این تفاس��یر 
تحلیلگر یا فرد سرمایه گذار می تواند با مقایسه 
بین اطالعات به دس��ت آم��ده پیرامون قیمت 
کاالها در ب��ورس کاال و برآوردهای مندرج در 
پیش بینی های ش��رکت عرضه کننده که سهام 
آن در بورس نیز معامله می ش��ود، نس��بت به 
احتمال تعدیل یا عدم تعدیل س��ود ش��رکت 
ارزیابی بهتری داش��ته باشد. به عبارت بهتر با 

استفاده از اطالعات ناشی از معامله محصوالت 
در ب��ورس کاال می ت��وان می��زان واقع گرایانه 
بودن ی��ا نبودن پیش بینی درآمد هر س��هم و 
کیفیت اطالع��ات موجود در صورت های مالی، 
درآمد حاصل از فروش و در نهایت س��ودآوری 
ش��رکت ها را تحلیل کرد؛ بر این اساس بورس 
کاال فضای تحلیلی دقیقی را به سرمایه گذاران 
و تحلیلگران ارائه می کند. بورس کاال یک بازار 
بزرگ، رسمی، مدرن، نظام مند و قانونمند است 
که بازار سنتی عرضه و فروش کاالها را به تدریج 
از گردونه اقتصادی خارج کرده و به عنوان محلی 
شفاف برای کشف قیمت و ایجاد فضای مطلوب 
کسب و کار محسوب می شود. از این رو چنانچه 
محص��والت جدید نیز بتوانند ب��ا مکانیزم این 
بازار وارد آن ش��وند و همزمان در مسیر ارتقای 

ابزارهای مال��ی نوین نیز حرکت کنند، اقدامی 
مثبت بوده و سهم آن را در اقتصاد کشور توسعه 
می بخشند. بورس کاال می تواند در حوزه عرضه 
محصوالت پرفروش و حتی محصوالتی که در 
س��بد حمایتی قرار دارند، نقش بس��زایی ایفا 
کن��د. همچنین همانند اتفاقی که در خصوص 
محص��والت پتروش��یمی در ب��ورس کاال افتاد 
و مشکالت مرتبط با س��همیه بندی را در بازار 
این صنعت مرتفع کرد، قیمت سایر محصوالتی 
ک��ه هنوز در بورس کاال پذیرش نش��ده اند نیز 
می تواند در فضای ش��فاف بورس کاال کشف و 
واقعی ش��ده تا اقتصاد از فرآیند قیمت گذاری 
دستوری دور شود و به سمت نظام آزاد عرضه و 

تقاضا حرکت کند. 
منبع: ایسنا 

افتتاح حساب کاستودین، راه حلی برای جذب سرمایه گذار خارجی

نقش بورس کاال در ارزیابی تولید و فروش محصوالت

خبر

بررسی پیمان آتی در کمیته فقهی 
سازمان بورس

کارشناس مس��ئول مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات 
اس��المی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، دستور کار جلسه 
کمیته فقهی این س��ازمان را تشریح کرد. به گزارش ایکنا، 
مجید پیره، کارش��ناس مس��ئول مرکز پژوهش، توسعه و 
مطالعات اس��المی س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در 
جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا 
در خصوص دو موضوع که قبال در کمیته فقهی، مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته بود جمع بندی خواهد شد و مصوبات 
آنها قرائت می شود و بعد از اصالح و امضا، ابالغ خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: یکی از این مصوب��ات در مورد اوراق مرابحه 
در حالتی اس��ت که بخشی از مسئولیت های نهاد واسط به 
بانی منتقل شود و مصوبه دیگر در خصوص موضوع تسویه 
چندمرحله ای در دس��تورالعمل عرض��ه و معامالت بورس 
کاالست که در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و در این جلسه، مصوبه آن بعد از قرائت، اصالح و امضا، ابالغ 
خواهد شد. پیره به دستور کار دیگر کمیته فقهی اشاره کرد 
و گفت: دستور کار دیگر این جلسه، بررسی پیمان آتی است. 
پیمان آتی، یکی از انواع قراردادهای مشتقه است و طرحی 
در مورد ابعاد فقهی این معامله در اختیار کمیته فقهی قرار 
داده ش��ده است و بعد از بررسی در کمیته فقهی، جزییات 
نظر کمیته فقهی اعالم خواهد شد. کارشناس مسئول مرکز 
پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار یادآور شد: این معامله، یکی از انواع قراردادهای مشتقه 
است که بر مبنای آن، طرفین این قرارداد در مورد پوشش 
ریسک نوسانات قیمت کاالی مشخصی به توافق می رسند 
و پیمان آتی، این سازوکار را فراهم می کند که طرفین این 

قرارداد بتوانند برخی از ریسک ها را پوشش دهند. 

عرضه 110 هزار تن سنگ آهن 
دانه بندی در تاالر صادراتی

در آخری��ن روز معامالتی هفته 5 ه��زار و 250 تن قیر و 
عایق رطوبت��ی در تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه 
ش��د. تاالر صادرات��ی ب��ورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
اول ش��هریورماه میزب��ان عرضه 110 هزار تن س��نگ آهن 
دانه بندی مجتمع س��نگ آهن فالت مرک��زی ایران بود. این 
گزارش حاکی اس��ت 5 هزار تن ش��مش بلوم شرکت فوالد 
خوزس��تان در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران در 
این روز میزبان عرضه 13 هزار و 975 تن مواد پلیمری، مواد 
ش��یمیایی و قیر بود. براس��اس این گزارش، 48 هزار و 574 
تن گندم خوراکی و 109 تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. همچنین 
 ای��ن تاالر عرضه 180 ت��ن جو دامی، 200 ت��ن روغن خام، 
20 هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، یک هزار و 775 تن 
شکر سفید، 67 هزار و 750 تن گندم خوراکی و 4 هزار و 750 
ت��ن گندم دوروم را تجربه کرد. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز شاهد عرضه یک هزار تن کنسانتره فسفات بود. 

ریسک ترامپ، خطری جدید برای 
بازارهای جهانی

تهدی��دات دونالد ترامپ مبنی بر تعطیلی دولت در صورت 
ع��دم موافقت کنگ��ره با بودج��ه الزم برای دیوار کش��ی در 
مرزهای مکزیک و آمریکا بار دیگر خش��ونت آمریکا را نسبت 
به تبعیض  نژادی برانگیخت. براساس این گزارش، این اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا در کنار تصمیم وی برای اتمام توافق نامه 
منطقه آزاد تجاری با آمریکای ش��مالی، موجب برهم خوردن 
آرامش در بازارهای جهانی شد. بر این اساس، افت شاخص ها 
در بازارهای س��یدنی و س��ئول به ثبت رس��ید، در حالی که 
بازار هنگ کنگ س��اعات معامالتی را ب��ه دلیل بروز توفان در 
این کش��ور لغو کرد. این در حالی است که شاخص تاپیکس 
ژاپن با رشد 0.3درصدی همراه شد و کاسپی کره جنوبی تنها 
0.1درصد رشد کرد. ش��اخص اس اند پی استرالیا 0.1درصد 
منفی شد درحالی که شاخص ش��انگهای چین روند نوسانی 
را در پیش گرفت. ش��اخص آتی اس اند پ��ی در آمریکا با افت 
0.2 درصدی روبه رو ش��د درحالی که شاخص آسیا پاسفیک 
نیز 0.02 درصد کاهش داشت. هیدیوکی ایشیگورا، تحلیلگر 
ارشد کارگزاری دایوا در این خصوص اظهار داشت: ریسک های 
موجود در بازار جزء جدانشدنی بازارهای سهام است. اما جدیدا 
ریس��کی با عنوان ریسک ترامپ نیز بر بازارها وارد شده است. 
واکنش ها و عکس العمل های ترامپ در حال حاضر خطرناک 
اس��ت و هر لحظه ممکن اس��ت حتی در روابط این کشور با 
ژاپن و چین نیز خدش��ه وارد شود و این عدم تعادل در روابط 

بین الملل یک تهدید برای بازار قلمداد می شود. 

افزایش 191 درصدی عملکرد 
»کرمان« در سال 96

شرکت س��رمایه گذاری توسعه و عمران اس��تان کرمان اطالعات و 
صورت ه��ای مالی 12ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را حسابرس��ی 
نشده و با سرمایه معادل 200 میلیارد و یکصد میلیون ریال منتشر کرد. 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان با انتشار اطالعات و 
صورت های مالی سال 96 اعالم کرد در سال مالی که گذشت مبلغ 315 
میلیارد و 821 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ یک 
هزار و 578 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با 

سال مالی قبل معادل 191 درصد افزایش داشت. 

نگاه

یادداشت

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

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

7.7444.99خموتور

2.8014.99کمنگنز

2.2034.95خمحرکه

1.0064.9فایرا

1.9884.74کسعدي
19.7904.73دعبید
3.0854.65وبیمه

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان کردستان صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
 شد. س��المین در رده دوم این گروه ایستاد. گلوکوزان هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)9.72(1.161سکرد
)4.99(3.367غسالم

)4.78(16.994غگل

)4.66(2.393بکام

)4.33(4.354شلعاب
)4.19(5.124چکارن
)4.04(2.587کلوند

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

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

59.539 1290پترول

50.310 1006فایرا
32.351 1825فوالد

26.916 1414ومعادن

18.199 2506کگل
17.513 3992فخوز
16.015 2025فملي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را گروه پتروشیمی 
س��رمایه گ��ذاری ایرانی��ان به خ��ود اختص��اص داد. فوالد 
خوزس��تان رتبه دوم را به دست آورد. فوالد مبارکه اصفهان 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

76.775 1290پترول
69.911 3992فخوز
59.043 1825فوالد
50.607 1006فایرا
45.613 2506کگل

38.068 1414ومعادن
32.423 2025فملي

بیشترین سهام معامله شده
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در 

این گروه دوم شد و آلومینیوم ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

12902545پترول
18252195فوالد
10061427فایرا

14141275ومعادن
15811027کچاد
2025856فملی
2506757کگل

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4962992ددام
1731866کساپا

2159540خمحور
1861465شپارس
911456خکمک
1114371خریخت
1631326قثابت

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

گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

7401.97وخارزم
44172.10کگاز

14352.66واعتبار
11003.29پردیس
17463.36وبانک

15783.50ما
10803.58وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بهزاد گلکار
مدیرعامل گروه مالی بین المللی رها

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
محمدعلی احمدزاد اصل

کارشناس بازار سهام



کار وزیر ICT شروع شد
محمدج��واد آذری جهرمی پ��س از آنکه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات را از محمود واعظی 
تحویل گرفت، در نشست خود با مدیران مخابرات 
با بی��ان اینکه توس��عه ارتباطات در روس��تاها از 
اولویت ه��ای ای��ن وزارتخانه اس��ت، از مدیران و 
اعضای هیأت مدیره این شرکت خواست برنامه ای 
را در ای��ن زمینه طراحی کنند ت��ا با همفکری و 

حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود. 
به گزارش ایس��نا، جهرم��ی در دیدار با مدیران 
عام��ل و هیأت مدی��ره ش��رکت های مخاب��رات و 
همراه اول با اش��اره به اینکه روستاییان در حوزه 
ارتباطات مطالبات بس��یاری دارند، گفت: در این 
حوزه اعتق��ادی به تصدی گری دولت��ی نداریم و 
باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اپراتورهای 

خصوصی واگذار کنیم. 
وزی��ر ICT تصریح کرد: در این برنامه که برای 
هر روس��تا به صورت مجزا طراحی می شود، باید 
در ۱۸ ماه آینده ۹۰درصد روس��تاهای باالی ۲۰ 

خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شوند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ه��دف م��ا در وزارت 
ارتباط��ات با فعالیت ه��ای ش��رکت مخابرات در 
یک راس��تا اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در حقیقت 
موفقی��ت ش��رکت مخاب��رات و اپراتورهای دیگر 
موفقی��ت وزارت ارتباط��ات و بالعک��س موفقیت 
وزارت ارتباط��ات در فعالیت ه��ای خود موفقیت 

شرکت های فعال در این حوزه است. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با تاکید به 
اینکه یک��ی از اهداف ما توانمند کردن ش��رکت 
مخابرات است، اضافه کرد: وزارت ارتباطات به طور 
کامل از ش��رکت مخابرات برای اجرای برنامه های 
خ��ود حمایت و برای رفع موانع و مش��کالت این 

شرکت تالش می کند. 

 ضرورت حضور بخش خصوصی
 در شرکت ملی پست

اما وزی��ر ارتباطات در نخس��تین دی��دار خود 
به عن��وان وزیر با مدیران ش��رکت ملی پس��ت با 
تاکی��د بر ایجاد و گس��ترش س��رویس های نوین 
مبتنی بر فناوری اطالعات در این ش��رکت اظهار 
امیدواری کرد: ش��رکت ملی پست در دوره جدید 
و در فضای رقابتی پیش رو با ایفای نقش مطلوب 
بتواند س��هم بیشتری از بازار را به خود اختصاص 
ده��د و به تب��ع آن وضعیت درآمدی ش��بکه نیز 

بهبود یابد. 
وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه های ملی 
و اقتصاد مقاومتی نظیر GNAF و س��یماک به 
محوریت ش��رکت ملی پست، بر ضرورت تشکیل 
کارگروهی در مجموعه وزارت ارتباطات به منظور 
اس��تفاده از تمام ظرفیت های موجود در کش��ور 

تاکید کرد. 
او ب��ا بی��ان اینکه ارتق��ای کیفی��ت خدمات و 
مش��تری مداری دو اصل اساسی در فعالیت شبکه 
پس��تی کشور اس��ت، تصریح کرد: موضوع هزینه 
فایده و مدیریت منابع مالی از دیگر مواردی است 
ک��ه باید به طور مس��تمر مورد توجه مس��ئوالن 

وزارت و شرکت ملی پست باشد. 

 گلکسی S9 با پردازنده
 ۸۴۵ اسنپدراگون به میدان می آید

برخی خبرها حاکی از آن اس��ت که سامسونگ 
پردازنده ۸۴۵ اسنپدراگون را برای پرچمدار خود، 

گلکسی S9 در نظر گرفته است. 
براس��اس آخری��ن خبره��ای منتشرش��ده در 
گوش��ی  سامس��ونگ  تکنولوژی،  وب س��ایت های 
کهکش��انی بعدی خود را با آخرین نسل پردازنده، 
یعن��ی پردازنده اس��نپدراگون ۸۴۵ عرضه خواهد 

کرد. 

در ای��ن میان خبری از همکاری سامس��ونگ و 
کوالکوم برای ساخت تراشه ای جدید هم به گوش 
می رسد که البته مشخص نیست این تراشه همان 
تراش��ه ای است که قرار است روی S9 قرار بگیرد 

یا خیر. 
به گ��زارش کلیک، اطالعات دقیق��ی در رابطه 
با تراش��ه اس��نپدراگون روی گلکسی S9 منتشر 
نش��ده اس��ت ولی ب��ا ای��ن اطالع��ات ناقص هم 
می توان پیش بینی کرد S9 یکی از قدرتمندترین 

گوشی های هوشمند ۲۰۱۸ باشد.
 به نظر می رسد گوش��ی قدرتمند دیگر، گوگل 
پیکسل۲ باش��د که با پردازنده ۸۳۶ اسنپدراگون 

عرضه می شود. 
پیش بینی ش��ده اس��ت S9 در آمریکا با تراشه 
اسنپدراگون ۸۴۵ و در سایر نقاط جهان با تراشه 

Exynos عرضه شود. 
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شماره 864

قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک 
س��ازمان نص��ر گف��ت کس��ب وکارهای 
اینترنتی نوپا آنقدر نوآور و خالق هستند 
ک��ه یک مدل ثابت و واحد را نمی پذیرند 
و قانونگذار همیش��ه ی��ک قدم عقب تر از 

فعاالن حوزه تجارت الکترونیک است. 
جعف��ر محمدی، قائم مقام کمیس��یون 
تجارت الکترونیک س��ازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه تجارت الکترونیک در کش��ور یک 
حوزه جوان و دارای مس��ائل خاص خود 
اس��ت، گفت: ب��ا توجه به سیاس��ت های 
کلی دولت رویکرد مجوززدایی و تسهیل 
فضای کس��ب و کارهای اینترنتی در پیش 
گرفته ش��ده اس��ت، ام��ا در عم��ل این 

اقدامات با مشکالتی مواجه می شوند. 
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی از اصلی ترین 
مش��کالت ب��ر س��ر راه توس��عه تجارت 
ع��دم  بح��ث  کش��ور  در  الکترونیک��ی 
مجوزدهی اس��ت، تاکید کرد: یکس��ری 
س��ازمان ها باوجود اینکه در صحبت های 
خود از تس��هیل تج��ارت الکترونیک یاد 

می کنن��د، اما در عمل کار چندانی انجام 
نمی دهند. م��ا در س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای عزم راسخی برای حمایت از این 
کسب و کارهای اینترنتی داریم. ما معتقد 
ب��ه طراح��ی چارچوب��ی ب��رای این گونه 

تجارت های الکترونیکی هستیم. 
قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک 
س��ازمان نص��ر اف��زود: کس��ب و کارهای 
اینترنتی نوپا آنقدر نوآور و خالق هستند 
ک��ه یک مدل ثابت و واحد را نمی پذیرند 
و قانونگذار همیش��ه ی��ک قدم عقب تر از 
فع��االن حوزه تجارت الکترونیک اس��ت. 
م��ا معتقد به وض��ع چارچوب های کالن 
در این زمینه هس��تیم که وارد جزییات 
نشود، بلکه بیشتر به تنظیم روابط کمک 

کند. 
محمدی با اش��اره به مدل های کنترل 
کش��ورهای  در  الکترونی��ک  تج��ارت 
توس��عه یافته، اظهار کرد: در این کشورها 
بیش��تر به تنظیم گ��ری فض��ا معتقدند. 
را  الکترونیک��ی  کس��ب و کارهای  آنه��ا 
ک��ه نمی شناس��ند نیز مجاز ب��ه فعالیت 

می کنند تا بعد از یک دوره که س��ازوکار 
آنها را ش��ناختند، آنگاه ب��رای آن حوزه 
کس��ب و کاری چارچوب گذاری می کنند. 
این گونه هم جلوی مخاطرات را می گیرند 
و هم اجازه فعالیت به ش��رکت های فعال 

حوزه تجارت الکترونیک را می دهند. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه س��ازمان نظام 
رایان��ه ای در فض��ای مج��ازی  صنف��ی 
معتق��د به ی��ک مج��وز واحد نیس��ت، 
گفت: نمی ت��وان یک مجوز واحد را برای 
فعالیت ه��ای اقتصادی مج��ازی طراحی 
ک��رد، چرا که در این ح��وزه کارکردهای 
مختلف��ی تعری��ف می ش��ود. م��ا معتقد 
نیس��تیم که باید یک متول��ی کلی برای 
مجوزدهی در حوزه تج��ارت الکترونیک 
وجود داشته باشد بلکه در هر حوزه یک 
متولی باید نسبت به روشن سازی فضای 

کسب و کاری حیطه خود فعالیت کند. 
قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک 
س��ازمان نص��ر در پای��ان با بی��ان اینکه 
باید یک س��ازمان واح��د به عنوان مرجع 
تعیین ش��ود تا کسب و کارهای مجازی را 

با متولیان مختل��ف حوزه ها در کنار هم 
قرار دهند تا دغدغه ها و مشکالت آنها را 
پیگیری و به یک تعادلی برسانند، گفت: 
ما با سیس��تم نظارتی بان��ک مرکزی در 
حوزه فناوری های مالی موافق هس��تیم. 
بان��ک مرکزی یکس��ری خ��ط قرمزها را 
مش��خص کرده که تخط��ی از آنها جرم 
اس��ت، اما در جزییات کار کس��ب و کارها 

دخالت نمی کنیم. 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن 
در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان 
هزاران کسب و کار و تجارت وارد این دنیا 
شده اند. این نوع تجارت الکترونیکی برای 
آسان سازی معامالت اقتصادی به صورت 
الکترونیک تعریف ش��د. اس��تفاده از این 
فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطالعات 
و انتقال الکترونیکی س��رمایه، که هر دو 
در اواخر س��ال ۱۹۷۰ معرفی شده اند، به 
شرکت ها و سازمان ها اجازه ارسال اسناد 
الکترونیک��ی و تج��ارت کردن با ارس��ال 
اس��ناد تجاری مثل س��فارش های خرید 
یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی داد. 

مع��اون وزی��ر ارتباط��ات معتق��د اس��ت در موارد 
محدود اس��تفاده از اینترنت اش��یا بای��د برای کمک 
به کس��ب وکارها، مقررات زدایی ش��ود و در مقابل در 
حوزه های حیاتی که داده های کالن کش��ور هستند، 

باید مقررات گذاری اتفاق بیفتد. 
امیرحس��ین دوایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
س��طوح فعالیت در زمینه اینترنت اشیا بیان کرد: در 
الی��ه اول بخش های اپراتوری چه ثابت و چه موبایلی، 
در بس��تر مخابراتی امکانات��ی را فراهم می کنند. یکی 
از کاربرده��ای اینترنت اش��یا می تواند در کاربردهای 
محلی و محدود و مخاطبان کم باش��د و تجربه ش��ده 
تا چالش های آن مش��خص شود. بخش��ی از کارها به 
زیرساخت های حیاتی کشور مثل برق و آب و مسائل 
دیگر در ترافیک و ردیابی افراد برمی گردد که مسائل 

حساس تری است. 
وی ادام��ه داد: سیاس��ت وزارت ارتباطات احتماال 
این خواهد بود که برای موارد حس��اس تر، مجوزهای 
خاص صادر  کند. ممکن اس��ت ب��ه همین اپراتورهای 

موجود اج��ازه فعالیت  ده��د، در ازای اینک��ه از آنها 
اس��تانداردهایی را بخواهد و تکالیفی را حکم کند که 
ب��ه حفظ حریم خصوصی افراد و حفظ داده های ملی 
برمی گردد. اگر کسی بخواهد وارد حوزه های حساس 
ش��ود، حتما باید راه حل های امنیتی این استانداردها 
را پاسخگو باشد، چه از نظر حریم شخصی، چه حفظ 
داده، چه حفظ حریم س��ازمانی، ح��ق بهره برداری از 

این داده ها باید مشخص شود. 
ارتباط��ات و  مع��اون فن��اوری و ن��وآوری وزارت 
فناوری اطالعات با بیان اینکه مس��ئله رس��یدگی به 
وضعی��ت مقررات گ��ذاری در حوزه اینترنت اش��یا به 
وزارت ارتباط��ات، ش��ورای عال��ی فض��ای مجازی و 
مجلس ش��ورای اسالمی مربوط است، افزود: در موارد 
کوچک  اس��تفاده از اینترنت اشیا و آنهایی که محدود 
هستند، س��عی بر این است که مقررات زدایی شود تا 
کسب وکارها راه بیفتد. در مقابل در حوزه های حیاتی 
حتما باید مقررات گذاری شود، زیرا موضوع داده های 

کالن و حیاتی کشور مطرح است. 

دوایی همچنین خاطرنش��ان کرد: داده های حیاتی 
مانند اطالعات آب، برق، گاز و زیرساخت های پدافند 
غیرعامل از مس��ائلی است که اینترنت اشیا نمی تواند 
بدون چالش به آنها وارد ش��ود. باید مقررات گذاری و 
برای آن متولی تعیین کرد. اگر کس��ی اپراتور  ش��ود، 
باید همه مس��ئولیت های قانونی آن را برعهده بگیرد. 
در آن صورت به آنها تکالیف محول ش��ده و مجوز نیز 
داده می شود، اما در مواردی که این حساسیت وجود 

ندارد باید آزاد گذاشت تا این کسب و کار راه بیفتد. 
وی در پای��ان ب��ا بیان اینکه اینترنت اش��یا در دنیا 
جوان است و همه جا چالش امنیت وجود دارد، گفت: 
بقیه دنیا هم مش��ابه همین وضعی��ت را دارند و یک 
اس��ترس جهانی اس��ت. بنابراین ما نباید کاری کنیم 
که محل آزمایش  دنیا ش��ویم و کشورها بگویند چون 
چالش امنیتی را نمی توانیم در کشور خودمان بررسی 
کنی��م، پس به ایران نگاه کنی��م که رگوالتوری ندارد 
و همه س��عی و خطای خود را با داده های مردم ایران 

انجام دهیم. 

مقررات زدایی از اینترنت اشیا

قانون  از تجارت الکترونیکی عقب ماند! 
اخبار

یکه تازی »تلگرام« در غیاب رقبای 
قدرتمند

 مس��عود اس��دپور، سرپرس��ت پژوهش��گاه فضای 
مجازی کش��ور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد 
مطل��ب در کانال های عمومی فارس��ی زبان تلگرام با 
بی��ش از ۲۰ هزار کان��ال دارای حداقل ۵ هزار عضو 
خبر داد و گفت: براس��اس آمارهای مرکز ملی فضای 
مجازی تعداد کانال های عمومی فارس��ی زبان تلگرام 
از مرز ۵۵۵ هزار کانال گذشته و مطالب منتشرشده 
در این کانال ها نیز رکورد انتشار یک میلیارد مطلب 
را شکس��ته و به عدد ۱/۱ میلیارد نزدیک شده است.  
حال این س��وال مطرح اس��ت، چرا ایجاد کانال های 
فارسی در تلگرام در بین کاربران ایرانی از محبوبیت 
باالیی برخوردار اس��ت؟ این میزان کانال فارسی زبان 
در تلگ��رام می تواند در تولید محتوای فارس��ی زبان 
تاثیر مثبتی داش��ته باش��د؟ کارشناسان و دارندگان 

شبکه های اجتماعی به سواالت پاسخ می دهند. 

تکرار محتواهای بی کیفیت
به گزارش اقتصادآنالین ب��ه نقل از ایران، علیرضا 
یاری کارشناس ش��بکه های اجتماعی درباره ارزیابی 
ایجاد ۵۵۵ کانال فارسی زبان در تلگرام گفت: ایجاد 
کانال در تلگرام یک روند جهانی محس��وب می شود 
و تنه��ا مخت��ص به ایران نیس��ت ولی در کش��ور ما 
متاس��فانه تلگ��رام تک قطبی ش��ده و رقیب دیگری 
ندارد. البته به دلیل اینکه آزادی مناسبی به کاربران 
ایرانی داده و از فناوری و سرعت خوبی نیز برخوردار 
اس��ت، کاربران ب��ه راحتی به آن اطمین��ان کرده و 
فعالیت های خ��ود را در قالب این ش��بکه اجتماعی 
انجام می دهن��د.  یاری با بیان اینکه امروزه ش��بکه 
اجتماع��ی تلگرام ب��ا تلفیق در کاربرده��ای موبایل، 
س��رعت تولید محتوا و انتشار مطلب را زیاد و راحت 
کرده اس��ت، افزود: اما به این معنی نیست که تمام 
این محتواها قابل استفاده باشند، چراکه تکرار محتوا 

و محتوای بی کیفیت زیاد است. 
محمدحس��ین جاللی، مدی��ر یکی از ش��بکه های 
اجتماعی داخلی نیز گفت: ماهیت پیام رسان ها بر اساس 
حلقه های بس��ته شکل می گیرد. به عبارتی فرض را بر 
این بگذاریم که مطلبی که نوشته و مطرح شده درست 
و مفید باش��د، ولی به راس��تی چه تعدادی از کاربران 
می توانند به این مطالب دسترس��ی پی��دا کنند؟ مگر 
اینکه کاربران عضو آن کانال باشند در غیر  این صورت 
نمی توان از آن اس��تفاده کرد، چرا که با جست و جو نیز 
نمی توان به مطالب دسترسی پیدا کرد مگر اینکه کاربر 
در خ��ود آن کانال جس��ت و جو انجام ده��د؛ از این  رو 
دسترس��ی همگانی به همه اطالعات در کانال ها میسر 
 نیس��ت. کانال ها مانند س��ایت های جویشگر  )گوگل

 و . . .( نیس��تند که بتوان یک موضوع را در کل تلگرام 
جست و جو کرد بنابراین برای کاربران کاربرد محدودی 
دارد.  مرتض��ی برجی، مدیر یکی دیگر از ش��بکه های 
اجتماعی داخلی نیز گفت: کانال های ایجادشده صرفا 
مطالب یکدیگر را بازنشر و در کنار آن برای محصوالت 
بازاریابی تبلیغات می کنند و استفاده از کانال ها بیشتر 
به نوعی کسب و کار جدید برای درآمدزایی تبدیل شده 

است. 

نخستین اپراتور پستی خصوصی 
اعالم موجودیت کرد

پیش از اعطای رس��می پروانه ها، نخستین اپراتور 
پس��تی خصوصی کش��ور روز گذش��ته در نشس��تی 
 خب��ری، به ط��ور رس��می اع��الم موجودی��ت کرد. 
 مه��رداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس در این نشس��ت 
خبری مدعی ش��د: ما بنیانگذار خدمات حمل سریع 
کاال در کش��ور بوده و بیش از نیم قرن سابقه داریم. 
وی با بیان اینکه این شرکت سرمایه گذاری سنگینی 
خواهد کرد، گفت: مصمم به ایجاد زنجیره لجستیک 
در این بخش هس��تیم که خود به توس��عه اش��تغال 
کم��ک خواه��د ک��رد.  مدیرعامل تیپاکس س��رانه 
مرس��وله پس��تی برای هر ایرانی را در س��ال هشت 
مرسوله و برای هر آمریکایی هزار مرسوله اعالم کرد 
و گفت: ت��الش داریم با ایجاد س��رویس های جدید 
س��رانه ایرانی ها افزایش یابد. فاخ��ر ادامه داد: برای 
کس��ب و کارها خدمات ویژه ای ارائه خواهیم داد.  وی 
با بیان اینکه به ما اعالم ش��ده است که برنده مزایده 
اپراتور پستی شده ایم، گفت: قرار است پروانه تجاری 
در مراسمی رسمی به ما اعطا شود. همچنین براساس 
اسناد مزایده شش ماه فرصت داریم فرآیندهای ارائه 
س��رویس را آغاز کنیم. از تاریخ صدور پروانه هم سه 
سال مدت انحصار خواهیم داشت.  فاخر درباره نحوه 
قیمت گذاری خدمات نیز گفت: هر اپراتوری اگر قرار 
باشد سرویسی را ارائه کند، باید قیمت ها را به اطالع 
رگوالتوری ارتباطات برساند تا در آنجا نهایی شود و 

بعد از آن بتوانند ارائه خدمات داشته باشند. 
وی افزود: تا امروز همه چیز خوب پیش��رفت داشته 
اس��ت و طب��ق برنام��ه پیش رفته ای��م. البت��ه اگر در 
رگوالتوری قیمت یا زیرساخت ما تایید نشود، آغاز کار 
ب��ا تاخیر صورت خواهد گرفت.  محمدحس��ین ترابی، 
مدیر روابط عمومی ش��رکت پست هم در این نشست 
به تصریح قانونگذار برای ایجاد اپراتور خصوصی پستی 
در کنار شرکت پست پرداخت و گفت: شرکت پست در 
بخش های��ی ورود خواهد کرد که برای بخش خصوصی 
مقرون به صرفه نیس��ت، بنابراین هی��چ نگرانی درباره 

فعالیت اپراتور خصوصی نداریم. 

اخبار

تازه های فنــاوری

وسترن دیجیتال از حافظه بسیار حجیم 20 ترابایتی خود رونمایی کرد.
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افزایش مجدد قیمت خودرو 
ط��ی هفته ه��ای گذش��ته ب��ا 
انتقاداتی از سوی برخی اقشار 
مصرف کنن��ده  گروه ه��ای  و 
همراه ش��ده اس��ت.  در طول 
س��الیان اخیر، خودرو به یکی 
خانوارهای  اساسی  نیازهای  از 
اس��ت.  ش��ده  تبدیل  ایران��ی 
ب��ه واقع اگ��ر نیازه��ای اصلی 
انس��ان در س��ه ضل��ع مثلثی 
خ��وراک، پوش��اک و مس��کن 
خالصه می ش��د، در سال های 
اخیر ضلعی دیگر تحت عنوان 
خودرو نیز به ای��ن نیاز اضافه 
شده اس��ت.  بررسی و ارزیابی 
کاذب ی��ا واقعی بودن این نیاز 
به عن��وان یک��ی از احتیاجات 
اساس��ی و اصل��ی خانوارهای 
ایرانی در ش��رایطی که ناوگان 
ارائه کننده  عمومی  حمل و نقل 
این  در  خدم��ات حمل و نق��ل 
عرص��ه اس��ت، خ��ود حدیث 
مفصل��ی اس��ت که ط��رح آن 

در این مج��ال نمی گنجد، لذا 
به ه��ر ترتیب آنچ��ه به عنوان 
واقعیت اجتماعی فعلی جامعه، 
قاب��ل لمس و توجه اس��ت به 
تقاضای بس��یار باال برای تهیه 
و خری��داری خودرو از س��وی 
گروه های  و  خانواره��ا  اف��راد، 
اجتماعی باز می گردد.  در واقع 
صنعت خودروسازی در کشور 
دیگر  از  متفاوت ت��ر  مس��یری 
حوزه های تولیدی و صنعتی را 
طی کرده و برخالف بسیاری از 
عرصه های تولیدی، از وضعیت 
نس��بتاً مس��اعدتری برخوردار 
بوده ک��ه البته برخ��ی، عامل 
این تف��اوت را در حمایت های 

دولتی جست وجو می کنند. 
جوان  خبرن��گاران  باش��گاه 
نوش��ت: بالطبع ب��ا عنایت به 
تقاضای نس��بتاً قاب��ل توجهی 
که از سوی جامعه در ارتباط با 
خرید خودرو وجود دارد، اخبار 
قیمت خ��ودرو و نوس��انات یا 

افزایش قیمت ها با حساس��یت 
و دقت نظر بس��یاری دنبال و 
پیگی��ری می ش��ود.  واکن��ش 
در  مصرف کنن��ده  جامع��ه 
محافل عمومی و خصوصی به 
افزایش قیمت خودرو در طول 
هفته های گذشته خود گواهی 
اس��ت بر صحت ای��ن ادعا که 
دقت  با  جامعه مصرف کنن��ده 
نظر بس��یار هر گون��ه افزایش 
و جه��ش قیمت��ی خ��ودرو را 
با حساس��یت بس��یار پیگیری 

می کند. 
ای��ن حساس��یت ها و بعض��اً 
طرح گالیه و انتقاد از افزایش 
قیمت ها طی هفته های گذشته 
بیش��تر به گوش می رس��د که 
اصلی ترین علت آن به افزایش 
پلکان��ی قیمت خ��ودرو در دو 
مقط��ع کوتاه م��دت و با فاصله 
از  بس��یار  نه چن��دان  زمان��ی 
یکدیگر معطوف می ش��ود.  در 
کارشناس��ان  برخی  میان  این 

و صاحب نظ��ران میزان قیمت 
تمام شده خودرو را اصلی ترین 
عام��ل گران��ی و برخ��ی دیگر 
ش��یوه عرضه خ��ودرو در بازار 
را علت اصلی افزایش قیمت ها 
تلقی می کنند.  امیر صداقتی، 
اقتصادی  محقق و پژوهش��گر 
ب��ا اش��اره ب��ه نح��وه عرض��ه 
خ��ودرو در ب��ازار گفت: برخی 
عقیده اند  این  بر  کارشناس��ان 
خودروسازان  انحصارطلبی  که 
و ع��دم وج��ود تکث��ر و تعدد 
قابل توجه و عدم وجود رقبای 
جدی برای خودروسازان، باعث 
شده تا در بخش عرضه، دست 
خودروسازان بسیار باز باشد و 
همین امر می تواند مناس��بات 
می��ان عرضه و تقاضای بازار را 
به میزان قاب��ل توجهی تحت 
تأثیر قرار دهد و بالطبع بازتاب 
آن در ن��رخ و قیم��ت خودرو 

ظهور و بروز پیدا می کند. 
محقق و پژوهشگر اقتصادی 

گفت: شرایط حاکم بر صنعت 
خودروس��ازی کشور، وضعیتی 
را فراهم س��اخته که چینی ها 
بیش��ترین س��ود را از این فضا 
ب��ه جی��ب بزنن��د.  وی افزود: 
عرضه و واگذاری نسبتاً زمان بر 
خودروهای ایرانی به مشتری ها 
و در نقط��ه مقاب��ل واگ��ذاری 
نس��بتاً س��ریع و کوتاه م��دت 
خودروه��ای چین��ی  )حداقل 
در مقایس��ه با زم��ان واگذاری 
داخ��ل(  تولی��د  خودروه��ای 
مزی��د بر علت ش��ده تا قدرت 
مان��ور و ج��والن چینی ها در 
بازار خودروی کشور ایران باال 
برود.  صداقتی گفت: از س��وی 
دیگر قیمت خودروهای چینی 
به نسبت امکاناتی که برای آن 
تعبیه و لحاظ می کنند نس��بتاً 
مطل��وب اس��ت و همی��ن امر 
باعث ش��ده تا می��ل و گرایش 
خری��داران خودرو به وس��ایل 

نقلیه چینی افزایش یابد. 

با کس��ب اطالع از منابع آگاه 
هن��وز هی��چ قطع��ه ای از ای��ن 
به مرحله داخلی س��ازی  خودرو 
متاس��فانه  اس��ت.   نرس��یده  
به رغم پیش فروش خودرو جهت 
ش��روع تحویل در شهریور، هنوز 
خ��ط تولید اختصاصی و س��الن 
مخص��وص تولی��د پ��ژو 2008 
راه اندازی نش��ده و تاکنون فقط 
ح��دود 50 خ��ودرو و آنه��م در 
خط تولی��د و س��الن تولید پژو 
پ��ارس مونت��اژ ش��ده اند ک��ه با 
توج��ه ب��ه برنامه تولید س��االنه 
16000 دس��تگاه و تولید ماهانه 
1300 دس��تگاه به نظر می رسد 

ب��ا مدت زمان  ثبت نام کنندگان 
تاخی��ر بس��یار طوالن��ی مواجه 

باشند. 
بن��ا ب��ر گزارش های رس��یده 
از مناب��ع آگاه، در ح��ال حاضر 
و با توج��ه به ع��دم تولید انبوه 
فع��ال آدی��ت خودرو با ش��رکت 
فنی و مهندس��ی نیست و تست 
خودرو فقط توس��ط شرکت پژو 
و واحد PSAA انجام می ش��ود 
که با توجه به کیفیت فنی باال و 
به روز بودن خودرو در کنار سطح 
ب��االی امکاناتی و رفاهی، تمامی 
تس��ت های فنی و ایمنی خودرو 
را با امتیازات بسیار باال پشت سر 

گذاشته است.
به گ��زارش تابناک، البته الزم 
ب��ه ذکر اس��ت ک��ه پیش زمینه 
توزی��ع و تحوی��ل خ��ودرو ب��ه 
مش��تریان، پشت س��ر گذاشتن 
خودرو  آدیت  جامع  تس��ت های 
توسط ش��رکت بازرسی کیفیت 
ای��ران و گرفت��ن  و اس��تاندارد 
مجوزه��ای مربوط��ه اس��ت که 
من��وط به راه ان��دازی خط تولید 

اصلی خودرو است. 
اولی��ه  برنام��ه  همچنی��ن 
تولی��د این خ��ودرو ب��ر مبنای 
بوده  20 درصدی  داخلی س��ازی 
اس��ت ک��ه با کس��ب اط��الع از 

منابع آگاه هن��وز هیچ قطعه ای 
از این خ��ودرو به مرحله گرفتن 
از ش��رکت  مربوطه  مجوزه��ای 
پ��ژو و داخلی س��ازی نرس��یده  
اس��ت و با این وضعی��ت اگر بنا 
ب��ر راه اندازی خط تولید اصلی با 
س��طح داخلی سازی 20درصدی 
باش��د، باز هم شاهد مدت تاخیر 
بیشتری خواهیم بود مگر اینکه 
ب��رای جلوگیری از تاخیر فراوان 
و حفظ حقوق مشتریان، فعال با 
تسریع در عملیات مونتاژ قطعات 
راه اندازی  ت��ا  واردات��ی، حداقل 
کامل س��الن تولید، پاس��خگوی 

تعدادی از مشتریان باشند. 

برنام��ه ای  حاض��ر  ح��ال  در 
ب��ه  خ��ودرو  تحوی��ل  ب��رای 
مش��تری اعالم نش��ده است و با 
توج��ه ب��ه برنامه اولی��ه تحویل 
خ��ودرو از م��اه ش��هریور انتظار 
م��ی رود ک��ه مس��ئوالن محترم 
ایران خ��ودرو، نس��بت به چرایی 
انجام پیش ف��روش خودرو بدون 
پیش بینی دقی��ق زمان تحویل، 
توضیح��ات الزم را ارائه کنند و 
جه��ت حفظ حقوق مش��تریان، 
الزم اس��ت که نس��بت به اعالم 
برنام��ه جدید تحویل��ی و میزان 
تاخیر احتمالی، اقدام مقتضی را 

به عمل آورند. 

ابهام و تاخیر احتمالی طوالنی شدن زمان تحویل پژو 2008

چرا موضوع تک نرخی شدن خودرو مطرح نمی شود؟ 
اخبار

جریان خودروسازی در دولت 
جدید به کدام سو می رود؟ 

به گ��زارش خبر خودرو، عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت با 
توجه به الزامات مجل��س و دولت در صنعت خودرو 
پیش بینی می ش��ود جریان خوبی را در دولت جدید 

در حوزه خودروسازی ایران شاهد باشیم. 
عب��داهلل رضی��ان در گفت وگ��و با خبرن��گار خبر 
خودرو اظهار داش��ت: مسلما دس��تیابی به الزامات و 
اهداف مورد نظر در حوزه تولید و صادرات مس��تلزم 
تالش دولت و کلیه دس��تگاه های مربوطه به خصوص 

خودروسازان است. 
وی تصری��ح کرد: انتظ��ار م��ی رود در دور جدید 
وزارت صنع��ت و معدن با برنامه ریزی و نگاه دقیق تر 
دکتر ش��ریعتمداری، شرایطی فراهم شود تا صنعتی 
رقابت پذیر و صادرات محور را در حوزه خودروس��ازی 

کشور شاهد باشیم. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ش��رایط فراهم ش��ده، 
خودروس��از داخل��ی باید تالش کن��د تولیداتی را به 
بازار عرض��ه کند که به لحاظ کیفی��ت و تکنولوژی 
در ش��رایطی رقابت��ی قرار داش��ته و قاب��ل ارتقا به 

استانداردهای هشتادوسه گانه باشد. 
وی با تاکید بر وظیفه دولت جدید نسبت به ایجاد 
زیرساخت های الزم جهت بهبود فضای کسب و کار و 
کاهش هزینه تولی��د، گفت: در وضعیت کنونی بازار 
خودروس��ازان برای ادامه فعالیت ناگزیر به تنوع در 
تولید و توسعه و طراحی محصوالت جدید هستند و 
این امر جز با ایجاد ش��رایط مناسب تولید و حرکت 
در مس��یر به��ره وری و کاهش هزینه تولید میس��ر 

نخواهد شد. 
نماین��ده قائمش��هر در مجلس ده��م تصریح کرد: 
بی ش��ک مهم ترین ه��دف در جریان تولی��د و تنوع 
محصول در داخل توسعه صادرات است، چراکه بازار 

داخل کشش تولیدات جدید را نخواهد داشت. 
رضیان با اش��اره به هزینه ب��االی تولید در صنعت 
خ��ودرو، اظهار داش��ت: در موقعیتی ک��ه امروز قرار 
داری��م قطعا می توان با تمهیدات دولت و ش��رکت ها 
هزینه تولی��د را کاهش داد تا محص��والت با قیمت 
ارزان ت��ری ب��ه ب��ازار داخ��ل و همچنی��ن بازارهای 

صادراتی عرضه شوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: مسلما بهبود شرایط کنونی 
هزین��ه تولید و دس��تیابی ب��ه ش��رایط مطلوب در 

خودروسازی زمانبر است. 

ارزان ترین خودروی اتومات معرفی 
شد

گ��روه خودروس��ازی س��ایپا س��اینای اتوم��ات را 
به عنوان نخس��تین خ��ودروی ارزان قیمت س��اخت 

داخل راهی بازار کرد. 
ای��ن خ��ودرو ب��ه گیربک��س اتوماتیک هم��راه با 
تجهی��زات جدیدی نظیر ک��روز کنترل، فرمان برقی 
و... مجهز است و ارزان ترین خودروی اتومات ساخت 

داخل به شمار می رود. 
براس��اس این خبر، س��اینا اتومات وارد بازار ش��د 
درحالی که در مقایسه با س��ایر محصوالت همسطح 
ه��م از لحاظ امکانات و هم از لحاظ قیمت ش��رایط 
مناسب تری دارد و استقبال خوبی را به دنبال داشت. 
گروه خودرو سازی سایپا برای این محصول خود از 
گیربکس های ش��رکت بلژیکی پانج )Punch( بهره 
برده که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گیربکس 

اتومات سبک در دنیاست. 
ای��ن خ��ودرو دارای موتور 1.5 لیت��ری منطبق با 
استاندارد یورو ۴ اروپاس��ت و از گیربکس اتومات از 

نوع CVT چهار دنده استفاده می کند. 

 »پورشه« اپلیکیشن ردیابی خودرو 
می سازد

یک شرکت خودروس��ازی اپلیکیشنی ساخته که 
با اس��تفاده از حس��گرهای مختلف به کاربران کمک 

می کند در موبایل شان مسیر خود را ردیابی کنند. 
 Track Precision پورشه به تازگی اپلیکیشن
را تولی��د کرده که ب��ه رانندگان کم��ک می کند در 
موبایل خود مسیریابی کنند. این اپلیکیشن برای این 
کار از حس��گرهای موجود در خودرو، بررس��ی زاویه 
چرخش فرمان، میزان فشرده شدن پدال ترمز و گاز 
کمک می گیرد. همچنین این اپلیکیشن خطوط آغاز 
و پایان را به طور خودکار شناس��ایی می کند تا زمان 
تداخل به دقت محاسبه شود.  عالوه بر آن رانندگان 
می توانند نسخه انیمیشن بخش کنترل خودرو را در 
موبای��ل خود ببینند. به این ترتیب فرمان خودرو در 

انیمیشن همزمان با نسخه واقعی حرکت می کند. 
ب��ه گ��زارش »عصرخ��ودرو« به نق��ل از مهر، این 
اپلیکیش��ن نه تنها سرعت خودرو، س��رعت موتور و 
دنده ه��ای مختل��ف را ثبت می کند بلک��ه کاهش یا 
افزای��ش س��رعت را نیز رصد می کند. این سیس��تم 
حت��ی می تواند یک خ��ودروی فرضی در نمایش��گر 
موبای��ل کارب��ر بس��ازد. ای��ن خ��ودروی نمایش��ی 
می توان��د کارب��ر را به طور بص��ری بهت��ر راهنمایی 
 کن��د. ای��ن اپلیکیش��ن ب��رای تم��ام خودروه��ای

  BOXSTER718، کایمن٧18 و مدل های ٩11 
فراهم شده است. 

 

اخبار

جریمه پرمصرفی داخلی ها، چگونه 
باید پرداخت شود؟ 

در حالی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از معاون اول 
رئیس جمهور درخواس��ت کرده خودروسازان از مصوبه 
جدید دولت مبنی  بر اسقاط خودروهای فرسوده معاف 
ش��وند که در حال حاض��ر خودروهای پرمصرف داخلی 
نقش اساسی در افزایش آلودگی هوا دارند. بر این اساس 
کارشناسان معتقدند اگر دولت قصد دارد خودروسازان 
از اس��قاط خودروهای داخلی معاف ش��وند، بهتر است 
برای خودروهای پرمصرف داخلی راه حل اساسی در نظر 
گرفته شود؛ چراکه مصرف سوخت باالی این خودروها 
و اثر آنها در تشدید آلودگی هوا منجر به بروز مشکالت 
عدیده ای در این زمینه ش��ده است.  هرچند درخواست 
محمد ش��ریعتمداری از اسحاق جهانگیری برای اصالح 
مصوبه مذکور و معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط 
خودروه��ا به دلیل اثر این مصوب��ه بر قیمت خودروهای 
داخلی بوده است، اما کارشناسان تاکید دارند مسیرهای 
دیگری وجود دارد که می تواند انگیزه خودروسازان برای 
اصالح ساختار مصرف سوخت خودروهای شان را افزایش 

دهد ولی قیمت خودرو دچار تغییر نشود. 
به گزارش پرش��ین خودرو، در این زمینه فربد زاوه، 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو، گزینه مالی��ات بر درآمد 
را پیش��نهاد می کن��د. ب��ه اعتق��اد وی درصورتی  که 
خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده حذف شوند، 
دولت باید مس��یر جایگزین را برای ملزم کردن آنها به 
کاهش مصرف س��وخت در نظر بگیرد که در ش��رایط 
کنونی بهترین گزینه مالیات بر درآمد برای محصوالت 
پرمصرف آنهاس��ت. وی تاکید دارد: این موضوع نه تنها 
موج��ب افزای��ش قیمت خ��ودرو نخواهد ش��د، بلکه 
خودروسازان را مجبور می کند به  منظور کاهش مصرف 

سوخت محصوالت شان چاره ای بیندیشند. 
معاف شدن خودروس��ازان از این مصوبه در حالی 
مطرح ش��ده اس��ت که در س��ال 8٧ نیز مصوبه ای 
درخصوص الزام اسقاط خودروها توسط خودروسازان 
مطرح شد، اما اجرایی نشد. آنگونه که به نظر می رسد 
ستاد مصرف سوخت نیز موافق معاف شدن خودروها 
از این مسیر نیست، به طوری که مهدی نیکدار، رئیس 
س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت با بیان اینکه 
مصوبه جدید دولت درخصوص اسقاط خودروها پس 
از حدود یک س��ال کار کارشناسی در کارگروه های 
فرعی و اصلی تدوین و ابالغ ش��ده اس��ت، می گوید: 
این مصوبه دو هدف مهم یعنی بحث کاهش آلودگی 
هوا و مدیریت مصرف س��وخت را دنبال می کند. اگر 
قرار باش��د با یک نامه و درخواس��ت لغو ش��ود قطعا 

مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. 
 

هیاهوی بازار خودروهای وارداتی 
به زودی فروکش می کند

به گزارش خبر خودرو، این روزها بازار خودروهای 
داخل��ی و وارداتی به دلیل برخی تصمیمات با تحول 
و نوسانات قیمتی زیادی مواجه شده است، به طوری 
ک��ه در یک م��اه اخیر، توقف ثبت س��فارش موجب 
هیجان زدگی برخی عرضه کنندگان و افزایش کاذب 
قیمتی در بازار وارداتی ها ش��ده اس��ت این در حالی 
اس��ت که همچنان ب��ازار وارداتی ها ب��ا رکود تقاضا 
روبه رو اس��ت. البت��ه برخی فعاالن ب��ازار خودرو نیز 
معتقدن��د صرفا تصمیمات دولت در چند هفته اخیر 
در بازار وارداتی ها تاثیر گ��ذار نبوده، چراکه به دلیل 
کاهش معام��الت، کمبودی در ب��ازار این خودروها 
وجود نداشته که موجب برهم خوردن جریان عرضه 

و تقاضا و در نهایت جهش قیمتی در بازار شود. 
در همین ح��ال محم��دی نیکخ��واه در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار خبر خودرو ضمن اش��اره به رش��د کاذب 
قیم��ت وارداتی ه��ا در بازار می گوی��د: افزایش قیمت 
ص��ورت گرفته در بازار وارداتی ها اغلب غیر واقعی بوده 
و در برخ��ی محص��والت نیز ناش��ی از کاهش عرضه، 
تغیی��رات در نرخ ارز، حقوق گمرکی و ش��ماره گذاری 
ایجاد ش��ده است.  به گفته وی، با صدور دستورالعمل 
جدید واردات، پیش بینی می شود افزایش های نجومی 
ص��ورت گرفته در قیمت برخی وارداتی ها، به وضعیت 
قبل بازگشته و مجددا قیمت ها در بازار متعادل شود.  
وی همچنی��ن با تاکید بر اینک��ه کانال صحیح توزیع 
کمک می کند بازار خودروهای وارداتی به ثبات قیمتی 
برس��د، عنوان می کند: هیاهویی که در بازار وارداتی ها 
ایجاد ش��ده به زودی برطرف خواهد شد این در حالی 
اس��ت که برخی اف��راد به دلیل وج��ود احتماالتی در 
آینده بازار، اقدام به اخت��الل در بازار خودرو کرده اند.  
وی تصری��ح می کند: به هر میزان کانال توزیع خودرو 
ضابطه من��د ش��ده و محصوالت از مبدا درس��تی وارد 
ش��ود، نه تنها انحصاری در بازار ایجاد نمی ش��ود بلکه 
ش��اهد عدم سوء اس��تفاده و کالهب��رداری از وضعیت 
موجود خواهیم بود.  وی گفت: متاس��فانه در ماه های 
اخیر ش��رکت های زیادی تحت عنوان نمایندگی های 
اصلی و گاه در واحدهای مسکونی با تبلیغات گسترده 
و ارائ��ه قیمت ه��ای غیر واقعی، اقدام ب��ه پیش فروش 
و کالهب��رداری از خریداران کرده ان��د.  این فعال بازار 
همچنین با اشاره به تاثیر افزایش تنوع برندها در عدم 
ایجاد انحصار در ب��ازار گفت: عرضه برندهای مختلف 
توسط شرکت های واردکننده و همچنین خودروسازان 
داخل��ی در جری��ان قراردادهای خودروی��ی، موجب 
افزایش تنوع در بازار خودروهای داخلی ش��ده اس��ت، 
به طوری که پیش بینی می ش��ود تنوع موجود مانع از 
ایجاد انحصار و موجب دستیابی به بازار رقابتی شود. 

تازه های خودرو

بی ام و M5 مدل 2018، معرفی شد.



روی جلد آخرین ش��ماره نیوزویك كه در 11 اوت منتش��ر شده، خیلی 
جالب اس��ت:  »پسر تنبل: ترامپ خس��ته و بی حوصله است، تصور كنید 

اگر می خواس��ت كاری كند چه حالی 
داش��ت«.روی جلد این ش��ماره دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریكا را نش��ان 
می دهد كه خسته و افسرده روی یك 
مبل افتاده و جعبه های مصرف  ش��ده 
فست فود در اطرافش ریخته است، در 
حالی كه كنترل تلویزیون را در دست 
دارد و مثل آدم های بی حال و حوصله 
و خس��ته، در حال م��دام عوض كردن 
ش��بكه های تلویزیون اس��ت. در كنار 
صفحه، س��ه عدد نوشته شده است: 6 
ماه در كاخ س��فید، 40 روز در باشگاه 
گل��ف و صفر مورد قانونگ��ذاری مهم. 
در مطل��ب دیگری در این ش��ماره، به 
این مس��ئله پرداخته شده است كه آیا 

كسوف یك فاجعه غیرطبیعی اس��ت كه انسان باعث آن می شود یا اینكه 
انسان هنوز نتوانسته است در این مقوله اثر بگذارد و فاجعه به وجود بیاورد. 

مطلب جذاب دیگر این شماره، درباره ایموجی ها یا شكلك های تلفن های 
هوشمند است كه می گوید جامعه و فرهنگ آمریكا را تغییر داده و حركتی 
ضدروش��نفكری و ضدعلمی اس��ت. 
شماره قبل تر نیوزویك در 21 ژوئیه 
منتش��ر ش��ده بود و ط��رح جلد آن 
مربوط به یك بمب اس��ت كه پرچم 
ك��ره ش��مالی روی آن نقش بس��ته 
و به صورت قلكی اس��ت كه دس��تی 
كه متعلق به ترامپ اس��ت درون آن 
سكه می اندازد. تیتر اصلی جلد چنین 
ب��ود:  »به صورت اتمی ش��دن«. در 
گزارش این شماره نوشته شده است 
بمب های��ی كه كره ش��مالی مدام در 
حال آزمایش كردن آنهاس��ت، كاری 
بس خطرناك در س��طح جهانی و در 
سطح منطقه اس��ت. گزارش دیگری 
در این ش��ماره منتشر ش��ده كه در 
آن نوش��ته بود در روس��یه به دلیل كارهای پوتین، استالین به عنوان یك 

شخصیت تاریخی این كشور، به بیشترین محبوبیت خود رسیده است. 

تازه ترین ش��ماره مجله فورچون اوت امس��ال منتشر شده است 
و ط��رح جلد خود را به رقابت 
دو شركت تاكسی خبر كردن 
و »اوب��ر«  تلفن��ی »لیف��ت« 
اختصاص داده اس��ت. شركت 
اوب��ر در هفته های اخیر دچار 
مش��كالتی در مدیری��ت خود 
شده كه با كنار رفتن كاالنیك 
از مدیرعامل��ی ای��ن ش��ركت 

همراه بوده است. 
مطل��ب روی جل��د ای��ن 
ش��ماره می گوی��د ك��ه اگر 
اوبر دچار افت ش��ود، رقیب 
آن، لیفت، می تواند س��رعت 
بیشتری بگیرد، اما مهم ترین 
مطلب این ش��ماره فورچون 
ب��ه رده بندی 500 ش��ركت 
برتر جهان در س��ال 2016 
اختصاص پیدا كرده اس��ت. 

فورچون اعالم كرده كه این 500 ش��ركت برتر، در مجموع 28 
هزار میلیارد دالر دارایی و 
67 میلیون كارمند و كارگر 
دارن��د. مجل��ه فورچون به 
برتر  شركت های  رده بندی 
شهرت دارد و فهرست های 
آن ب��ه مرج��ع رتبه بندی 
ش��ركت ها تبدی��ل ش��ده 

است.
رتبه بن��دی  آخری��ن  در   
چینی  فورچون، شركت های 
پررنگ تری  نق��ش  هندی  و 
از گذش��ته دارن��د. در ای��ن 
فهرس��ت، والم��ارت برترین 
شركت است. شركت آمازون 
مهم ترین پیشرفت را داشته 
و از رتبه 44 در سال 2015 
به رتبه 26 در س��ال گذشته 

دست پیدا كرده است. 

آخرن شماره مجله تایم )7 اوت 2017( منتشر شد و طرح روی جلد خود 
را به یك گرافیك انتزاعی اختصاص داده درباره افسردگی و درمان افسردگی. 

گزارش مربوط به این جلد، رس��یدن به 
روش های جدید درمان افسردگی است. 
نویسنده گزارش به مشكالت زیادی كه 
افس��ردگی در جوامع ب��ه وجود می آورد 
اشاره می كند و می گوید كه تعداد زیادی 
از افراد گرفتار افس��ردگی هستند و اگر 
روش های جدید درمانی ابداع شود و به 
نتیجه برسد، بسیاری از مشكالت جهانی 
ممكن اس��ت تغییر كند و حتی تصویر 
جهان عوض شود. در این شماره گزارش 
مفصلی هم منتش��ر شده اس��ت درباره 
امریكایی های��ی كه خارج از این كش��ور 
دستگیر ش��ده اند و در زندان هستند یا 
ناپدیدن��د. كار جالبی كه تایم كرده این 
اس��ت كه عكس های زیادی از وس��ایلی 

منتشر كرده كه متعلق به این افرادند. 
شماره قبل تر مجله تایم، طرح جلدی داشت با یك تصویرسازی از چهره 

والدیمیر پوتین. عنوان تیتر این است: »برنامه سری: متوقف كردن برنامه 
انتخاباتی پوتین«. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریكا، پوتین و روس ها 
نفوذ زیادی كرده بودند و طرح جلد و 
تیتر این ش��ماره از مجله تایم به این 
موضوع اختصاص داده ش��ده بود كه 
نیروهای نظامی آمری��كا و نیروهای 
امنیتی این كشور قصد داشتند مانع 
نفوذ روسیه و اثرگذاری این كشور بر 
انتخابات شوند. در همین شماره یك 
گ��زارش جالب درباره مرگ و زندگی 
مال ه��ای خرید منتش��ر ش��ده بود. 
مال ها كه زمانی بسیار مورد استقبال 
مردم بودند اكنون دیگر رونق س��ابق 
را ندارن��د و حتی گاهی در سراس��ر 
 آمریكا مال هایی دیده می ش��وند كه 
مثل شهرهای مرده خالی از سكنه و 
پر از سكوت اند. این گزارش نوشته بود 
كه به موازات مال هایی كه بسته می شوند، مغازه های زیادی نیز در آمریكا 

هستند كه تعطیل می شوند و دیگر مشتری ندارند. 

آخرین ش��ماره مجله فورب��س )27 ژوییه 2017( تیتر یك خود 
را ب��ا عن��وان »احمقانه تری��ن 
حباب تاكنون« به پول مجازی 
بیت كوین اختصاص داده است. 
طبق اعالم این مجله، تاكنون 
تولیدش��ده  بیت كوی��ن  كل 
براساس زنجیره های رمزگذاری 
سیستمی كه با آن كار می كند، 
در سطح جهان به 100میلیارد 

دالر رسیده است. 
گ��زارش فورب��س می گوی��د 
كه این پول مج��ازی یك پول 
مس��خره و احمقانه اس��ت كه 
در دس��ت آدم ه��ای حری��ص 
قرار گرفته، اما افراد هوش��مند 
می توانن��د آن را از چن��گ این 
نجات��ش  و  دربیاورن��د  اف��راد 

بدهند. 

از س��وی دیگ��ر، این گ��زارش می افزاید كه بیت كوین به ش��دت 
به ص��ورت حبابی و به ش��كل 
احمقانه ای افزایش پیدا كرده 
می تواند خطرناك  كه  اس��ت 

باشد. 
مطلب دیگری ك��ه در این 
شماره منتشر شده مربوط به 
»كلریفای«  استارتاپ  شركت 
ه��وش  زمین��ه  در  فع��ال 
مصنوعی در ش��اخه تشخیص 

چهره است.
می گوی��د  گ��زارش  ای��ن   
محص��والت ای��ن ش��ركت به 
محص��والت  خوب��ی  هم��ان 
آی بی ام  گوگل،  ش��ركت های 
و مایكروس��افت می تواند كار 
كند و غول های این ش��اخه را 

به چالش بكشد. 

ترامپ خسته و بی حوصله است چطور آدم های هوشمند می توانند بیت کوین را از چنگ داروی جدید برای درمان افسردگی، جهان را دگرگون می کند28 تریلیارد دالر، دارایی 500 شرکت برتر جهان
احمق های حریص درآورند؟ 

كشاورزان از جهات بسیاری كارآفرینان حرفه ای به حساب می آیند، 
زیرا هم��واره در حال ن��وآوری، توس��عه كس��ب و كار و پذیرش كامل 
مسئولیت هایی هستند كه به دوش شان است. درس های زیادی وجود 
دارد كه كارآفرینان می توانند از مزرعه داران بیاموزند. این ش��ما و این 
هش��ت آموزه از دنیای مزرعه داری كه هر اس��تارتاپی باید از آن باخبر 

باشد. 
به گزارش برترین ها، در دنیای كشاورزی و باغداری جمله مشهوری 
وجود دارد: »هیچ وقت با كشاورز جماعت شرط بندی نكن! « كشاورزان 
همواره با حاشیه سود پایین، رقبای قدرتمندتر بازار و مشكالت روزمره 
آب و هوا و ماش��ین آالت دست و پنجه نرم می كنند و كسب و كارشان 

را پیش می برند. 
1. ماموریتی پراهمیت داشته باشید

آی��ا كاری كه انجام می دهید، مهم و ضروری اس��ت؟ اگر كارآفرینی 
در جس��ت و جوی موفقیت هس��تید، باید هدفی مهم داش��ته باشید. 
كشاورزان حرفه ای را دنبال می كنند كه در جامعه از اهمیت حیاتی و 
باالیی برخوردار اس��ت. حتی این هدف با رشد جمعیت اهمیتی چند 

برابر پیدا می كند. 
2. کسی که بیشترین اطالعات را داشته باشد، برنده است

دومین نكته ای كه اس��تارتاپ ها می توانند از كشاورزان بیاموزند، این 
است كه تحلیل داده ها كلید موفقیت هستند. كشاورزانی كه بیشترین 
می��زان تحلیل اطالعات مربوط به خاك، ب��ذر و نحوه آبیاری را دارند، 
نرخ موفقیت باالتری به دس��ت می آورند. ش��رایط جه��ان همواره در 
حال تغییر و تحول اس��ت، پس نباید این ط��ور فرض كنید چیزی كه 
یك بار كارس��از بوده، تا ابد هم همین طور باقی خواهدماند. در دنیای 
مزرعه داری، مانند هر كسب و كار دیگری، باید آنقدری اطالعات داشته 

باشید كه بتوانید با اعتماد به نفس دست به نوآوری بزنید. 
3. قول دادن و دس�ت یکدیگر را فش�ردن به اندازه نوش�تن 

قرارداد مهم است
ممكن است فكر كنید در این دوره و زمانه نوشتن قرارداد از هر چیز 
دیگری مهم تر اس��ت، اما حقیقت این اس��ت كه شهرت و اعتبارتان در 
دنیای كسب و كار به حرف ها و رفتاری است كه از خود نشان می دهید، 
نه قراردادهای مكتوب. دنیای كش��اورزی دنیای نسبتا كوچكی است و 
مزرعه داران تا پای جان پای حرف های ش��ان می ایستند تا اعتمادی را 
كه بین خود و همكاران شان ایجاد شده از بین نبرند. من فكر می كنم 
این موضوع در میان كارآفرینان صنایع دیگر كمرنگ ش��ده اس��ت، اما 
باید بدانید كه اهمیت آن از بین نرفته اس��ت. اگر مس��ائل اخالقی را 

رعایت و به قول هایتان عمل كنید، تأثیر مركب آن را خواهید دید. 
4. هرچه بکارید، درو خواهید کرد

چهارمین نكته هم در معنای مجازی و هم واقعی صدق می كند. هر 
آنچه را بكارید برداش��ت خواهید كرد. اگر به مزرعه ها نگاهی بیندازید، 
متوجه می شوید كه آنها مانند شركت های چندنسلی هستند. حقیقت 
این اس��ت كه شركت های بسیار موفق در زمینه تكنولوژی، مانند اپل، 

گوگل و آمازون، ده ها سال است كه مشغول فعالیت هستند. 
به جای اینكه به یك باره جرقه بزنید و پس از مدتی خاموش شوید، 
س��عی كنید روی اهداف بلندمدت متمركز ش��وید. كشاورزان معموال 
ب��ازه زمانی 10 س��اله را در نظ��ر می گیرند، ن��ه 10 روزه را. به عنوان 
مثال، افزودن میزان زیادی كود و مواد ش��یمیایی ممكن اس��ت یكی 

دو س��ال بیشترین بازدهی را برای كشاورز به ارمغان بیاورد، اما با این 
كار حاصلخی��زی خ��اك از بین می رود و در آینده مش��كالت دیگری 
پدید می آید. كش��اورزان باید به دقت در مورد تصمیمات شان و عواقب 

احتمالی آنها فكر كرده و كسب و كارشان را مدیریت كنند. 
5. روی چیزهای�ی متمرکز ش�وید که می توانید کنترل ش�ان 

کنید
كارآفرینی به معنای این است كه باید به طور ذاتی فردی زبر و زرنگ 
باشید. باید وقت كافی برای برنامه ریزی زمانی بگذارید و برنامه دقیقی 
ت��دارك ببینید، اما باید آنقدر باهوش باش��ید كه بدانید ممكن اس��ت 
برنامه شماره یك تان دچار تغییر شود. كشاورزان نمی توانند آب و هوا 
ی��ا وضع بازار را تحت كنترل خود بگیرند، اما در عوض می توانند روی 
تولی��د محصوالت مرغوب، پیدا كردن بازارهای جدید، بهبود س��المت 
خاك و مدیریت هزینه های ش��ان متمركز ش��وند. كارآفرینان باید در 
مورد نحوه گذراندن وقت شان بسیار بادقت عمل كنند و با تمركز روی 
حیطه ه��ای تحت كنترل زندگی ش��ان، ارزش خلق كنن��د، نه اینكه با 
تالش بیهوده روی مسائل كنترل ناشدنی وقت خود را هدر دهند، این 

چیزی است كه در مسیر كارآفرینی به دردتان خواهدخورد. 
6. به شکلی دقیق به پیش بینی ریسک بپردازید

شش��مین درسی كه اس��تارتاپ ها می توانند از كش��اورزان بیاموزند، 
این اس��ت كه روش هایی برای كاهش ریسك پیدا كنند. ریسك برای 

كارآفرینان بخش غیرقابل اجتنابی از مسیر كارآفرینی است. 
از هم��ان لحظ��ه ای كه تصمی��م می گیرید كس��ب و كاری راه اندازی 
كنید، باید به طور سیس��تماتیك به فكر كاهش ریس��ك هایی باش��ید 
كه بر س��ر راه تان قرار خواهند گرفت. كش��اورزان ب��ا خطرات بزرگی 
دست و پنجه نرم می كنند كه بیشتر آنها از كنترل شان خارج است. آنها 
مانند بنیانگذاران كسب و كار باید استراتژی های مختلفی برای مدیریت 
ریسك داشته باشند، مثل اجاره دادن زمین، فروش محصوالت به افراد 
مختلف و پیدا كردن بازارهای جدید. هرچه س��ریع تر بتوانید ریسك ها 

را كنترل كنید، زودتر می توانید به كسب و كارتان رونق ببخشید. 
7. هوشمندی نکته مهمی است؛ سختکوشی نیز همین طور

بس��یاری از كارآفرینان باهوش فكر می كنند ك��ه می توانند چیزی 
خارق العاده خلق كنند و س��پس به جزایر قناری بروند و از دور شاهد 
رشد و موفقیت روزافزون برندشان باشند. متأسفانه كسب و كار این طور 
پیش نمی رود. مزرعه داری نمونه بارزی از هوشمندی و سختكوشی در 
آن واحد اس��ت. باید آنقدر باهوش باشید تا بتوانید ارزش محصوالت 
خ��ود را باال ببرید، اما وقتی ب��ه اندازه كافی فكر كردید و برنامه مورد 
نی��از را ترتی��ب دادید، با سختكوش��ی می توانید ب��ه آن برنامه جامه 
عمل بپوش��انید. تمام كارآفرینان باید این نكته را از دنیای كشاورزی 

بیاموزند. 
8. نوآوری متداوم مانند یک عضله است؛ از آن کار بکشید

هش��تمین و آخرین نكته این اس��ت كه همیش��ه در كسب و كارتان 
به نوآوری بپردازید. بس��یاری از مردم فكر می كنند كش��اورزی كار به 
روزی نیس��ت، اما آنهایی كه از نزدیك با كشاورزان در ارتباط هستند، 
دقیقا برعكس فكر می كنند. كش��اورزان عاش��ق نوآوری هستند. باید 
این طور باش��د، چون در حیطه كار بس��یار رقابتی ای كار می كنند. اگر 
بتوانند خیلی زود نوآوری های الزم را به كار بگیرند، مزیتی را به دست 

خواهندآورد. 

درحالی ك��ه دول��ت یازدهم روزهای پایانی خود را س��پری می كرد ارس��ال 
بخش��نامه ای از سوی وزیر اس��بق صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام 
نصب قیمت توسط برخی واحدهای تولیدی منجر به طرح مباحث بسیار زیادی 

در سطح مطبوعات، رسانه ها و محافل اقتصادی شد.  
در این طرح گروه های كاالیی در حوزه صنایع بیسكوئیت، شیرینی، كیك و 
شكالت، انواع چیپس و اسنك، محصوالت صنایع سلولزی بهداشتی الزامی به 
درج قیمت مصرف كننده نداشته و آگاهی از قیمت تنها از طریق خرده فروشی 
با درج قیمت انجام خواهد. سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
و س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول حس��ن اجرای این طرح 
معرفی شده اند. پرسشی كه بدواً در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است 
كه اساس��اً الزامات و ضرورت های صدور این دستورالعمل و طرح چیست؟ در 
این دستورالعمل، اجرای ماده 23 ابالغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و 
روان س��ازی نظام توزیع و قیمت گذاری و به روز آمد سازی شیوه های نظارت بر 
بازار و اجرای موادی از قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حكومتی به عنوان 
دالیل اجرایی طرح بیان ش��ده اند حال س��وال بعدی این اس��ت كه این طرح 
چگونه می تواند با عدم ال��زام نصب قیمت تولید كننده روی محصول تولیدی 
موجب شفافیت و روان س��ازی نظام توزیع شود؟ طبیعتاً با حذف درج قیمت 
مصرف كننده از س��وی بنگاه تولید و درج قیمت خرده فروشی امكان احصای 
قیمت واقعی كاال و س��نجش و رقابتی س��ازی آن برای انتخاب مصرف كننده 
فراهم نمی شود. نگاهی به وضعیت فعلی كاالهای مشخص شده در طرح نشان 
می دهد این كاالها جزو كاالهای اولویت سوم محسوب شده و مشمول فرآیند 
قیمت گذاری مراجع قانونی نبوده ولی تابع ضوابط عمومی قیمت گذاری مبنی 
بر رعایت ضرایب س��ود خرده فروشی، عمده فروشی و سود پخش در حدود به 
ترتیب 12، 8 و 4 درصد هس��تند كه در صورت وجود ش��ركت پخش س��ود 
عمده فروشی نیز محاسبه نمی شود. یعنی رقم سودی در حد 18 تا در نهایت 

20درصد قیمت تمام شده برای آنها در نظر گرفته می شود. 
در خصوص این محصوالت به جز محصوالت س��لولزی و بهداشتی بقیه این 
گروه ها دارای قیمت گذاری نسبتاً منطقی و مطلوبی بوده و بازار آنها با مشكالت 
جدی مواجه نبوده و مصرف كننده نیز نابسامانی هایی را در این حوزه به شكل 

جدی مشاهده نمی كند. 
در خصوص رس��یدگی به تخلفات این گروه نیز مطابق قانون درصورتی كه 
شكایتی مطرح شود مراجع نظارتی می توانند با بررسی كارشناسی قیمت درج 
شده با بهای تمام شده كاال و محصول به احصای تخلف احتمالی مبادرت كنند، 
لذا ماهیت این گروه كاالیی حركت به سمت قیمت رقابتی است. پس عدم درج 
قیمت از س��وی تولید كننده عماًل روند درج قیمت رقابتی را با مشكل مواجه 

می كند و به مراجع نظارتی نیز در كشف تخلف كمك نمی كند. 
از منظری دیگر، با بررس��ی ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
استناد انجام شده در دستورالعمل صدراالشاره صحیح نیست، چراكه مطابق با 
ماده 5- كلیه عرضه كنندگان كاال و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كاال، 
یا نصب تابلو در محل كس��ب یا حرفه، قیمت واحد كاال یا دستمزد خدمت را 
به طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعالم كنند، 
در ای��ن ماده كلیه عرضه كنندگان كاال و خدمات را مكلف كرده تا نس��بت به 
نصب برچسب قیمت كاال و خدمات یا نصب آن اقدام كنند. منظور قانون گذار 
از كلیه عرضه كنندگان در فصل اول بند2-1- مشخص شده و این ماده تصریح 

می دارد: »عرضه كنندگان كاال و خدمات: به كلیه تولیدكنندگان،  واردكنندگان، 
توزیع كنندگان، فروشندگان كاال و ارائه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای 
و همچنین كلیه دستگاه ها، موسسات و شركت هایی كه مشمول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت كلی 
یا جزیی كاال یا خدمت به مصرف كننده ارائه می كنند اطالق می شود. با عنایت 
به صراحت قانون، عرضه كننده ش��امل تولید كننده نیز اس��ت كه عالوه بر آن 
ش��امل توزیع كننده، فروشنده و حتی ارائه كننده خدمات در كلیه دستگاه ها و 
موسسات هم می شود.    عدم نصب قیمت كاال این امكان را از مصرف كنندگان 
س��لب می كند تا نس��بت به هرگونه افزایش ی��ا درج غیر واقعی قیمت كاال یا 
خدمات مطلع شوند، چراكه مصرف كننده، نهادهای نظارتی و... از طریق درج و 
قیاس قیمت كاالست كه می تواند نوسانات را رصد كنند كه با عدم الزام به درج 
قیمت توسط بنگاه تولیدی عماًل این موضوع با مشكل جدیدی مواجه می شود. 
ش��رایط فعلی درج قیمت روی كاال و نصب نرخنام��ه خدمات حاصل الزام 
قوانین مختلف مانند قانون حمایت، نظام صنفی و تعزیرات حكومتی همچنین 
اج��رای طرح های مختلف نظارتی و ابالغ دس��تورالعمل های مختلف و متعدد 
توسط مراجع ذی صالح در سال های گذشته است كه توانسته است تا حدودی 
مانع از گرانفروشی و نابسامانی ها در این حوزه شود و امروزه به رغم این الزامات 
هن��وز ش��اهد تخلفات متنوعی مبنی ب��ر عدم درج قیم��ت مصرف كننده در 
مناطق مختلف و برخی كاالها با بهانه های گوناگون هس��تیم و همین موضوع 
نیز موجب اجحاف به مصرف كنندگان ش��ده اس��ت به عنوان نمونه مش��اهده 
می ش��ود كه دربرخی واحدهای صنفی مستقر در فرودگاه ها، پارك ها، میادین 
ورزشی ترمینال ها و سایر مراكز تجمع واحد صنفی الزامی برای رعایت قیمت 
مصرف كننده درج ش��ده روی محصول وجود ندارد به نحوی كه محصوالت تا 
س��ه  برابر قیمت درج شده فروخته می شوند. كه این موضوع عالوه بر ظلم به 

مصرف كننده و اجحاف به تولید كننده نیز تلقی می شود. 
از مهم تری��ن چالش های موجود در این ح��وزه می توان به دو چالش جدی 

اشاره كرد: 
1- عدم كارشناسی مناسب بهای تمام شده كاال و خدمات 

2-تضعیف جایگاه دستگاه های نظارتی و متولی برای نظارت بر حسن اجرای 
قوانین 

كه این دو موضوع باعث شده تا ضمن رواج این نوع تخلف، تخلفات جدیدی 
با عنوان درج قیمت غیر واقعی، عدم پایبندی به ضوابط قیمت گذاری، مخدوش 

كردن قیمت روی كاال و... را شاهد باشیم. 
با ابالغ این طرح و در صورت اجرای آن عالوه بر عدم حل مش��كالت، شاهد 
نابس��امانی های جدیدی نیز در بازار این محصوالت خواهیم بود، چراكه با این 
اقدام عالوه بر عدم پاس��خگویی بنگاه اقتصادی امكان بازخواس��ت و برخورد با 
واسطه نیز عماًل از بین می رود و نهاد نظارتی بجای نظارت بر تعداد محدودی 
بنگاه تولیدی باید بر تعداد معتنابهی بنگاه توزیعی، خرده فروش نیز نظارت كند. 
بنابراین عالوه بر مصرف كننده بی دفاع، باید شاهد مشكالت متنوع برای نظام 
توزیع عمده و خرده، فروشگاه های زنجیره ای و حتی دست فروشان نیز باشیم و 

امنیت روانی موجود در بازار نیز تا حدود زیادی از بین خواهد رفت. 
 انتظار می رود كه عالوه بر مراجع نظارتی، مجامع امور صنفی و تشكل های 
حامی حقوق مصرف كنندگان نسبت به توقف اجرای این طرح از طریق مقتضی 
اق��دام كنند. انتظار می رود با حضور جناب آقای ش��ریعتمداری، وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت و ورود كارشناسی ایشان به موضوع نسبت به توقف این 
طرح دستور مقتضی را صادر كرده و به نابسامانی های موجود در حوزه تجارت، 

مدیریت و نظارت بر بازار خاتمه دهند. 

این طور تصور می شود که سرمایه گذاری حرفه ای مردانه باشد و انتظار می رود 
موقعیت های برجسته دنیای اقتصاد بیشتر در دست مردان باشد. به گزارش دنیای 
سرمایه گذاری، اغلب این طور گفته می شود که زنان سرمایه داران خوب اما تاجران 
ضعیفی هستند، دلیلش هم ساده است؛ چون تجارت امری است که نیاز به ریسک 
باالیی دارد، همان چیزی که مردان به دنبالش هستند. به هر روی، اما تحقیقات 
نشان داده که حضور زنان باعث رونق بیشتر بازار می شود. کریستین الگارد 
از جمله زنان برجسته در دنیای سرمایه است . او مدیریت صندوق بین المللی 
پول )IMF( را بر عهده دارد و یکی از تاثیرگذارترین رقبای جانت یلن محسوب 
می شود. الگارد که پیش تر وزیر دارایی فرانسه و نخستین مدیر زن شرکت حقوقی 
McK-& Baker enzie بود، در اوج آشفتگی های اقتصادی جهان، مدیریت یکی 
از مهم ترین سازمان های مالی را از آن خود کرد. وب سایت تلگراف در گزارش خود 
این گونه می نویسد که فوربس الگارد را به این دلیل سرشناس معرفی می کند که 
اگر شرکت سرمایه گذاری برادران لمن دست »خواهران« لمن بود دیگر در سال 
2008 با ورشکستگی روبه رو نمی شد و بحران جهانی اقتصاد هم رخ نمی داد. این 
زن 60 ساله اکنون در حال مدیریت اقتصاد جهان در شرایط نابسامان است.

درسی که کارآفرینان می توانند از کشاورزان یاد بگیرند  عدم الزام نصب قیمت و چالش های حمایت
 از حقوق مصرف کنندگان

 کریستین الگارد
 ایستاده بر قله
مدیریت اقتصاد جهان
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یادداشـتیادداشت

آخرین ش��ماره مجله اكونومیست در 5 اوت 2017 منتشر شده است. طرح جلد این 
شماره یك موج انفجار قارچی بمب اتمی است كه در امواج حاصل از انفجار، چهره رؤسای 
جمهورآمریكا و كره شمالی مشخص است. در كنار تصویر هم یك پرنده كه نماد توئیتر 
اس��ت بر یك شاخه خشكیده درخت نشس��ته و گرد و خاك چهره و بدنش را پوشانده 
است. تیتر اكونومیست این است: »شاید اتفاق بیفتد«. در این روزها مقامات كره شمالی 
و آمریكا به شدت درگیر جنگ لفظی شده اند و مطلب اكونومیست می گوید كه شاید واقعا 
این حرف ها به درگیری اتمی بینجامد. مطلب دیگری در این شماره منتشر شده كه روی 
جلد هم آمده است؛ درباره این پیشنهاد كه بهتر است به جای مالیات گرفتن از سوخت، 
از جاده ها مالیات گرفته شود. كنار گذاشته شدن نواز شریف از نخست وزیری پاكستان به 

دلیل اتهام فساد، از دیگر گزارش های تحلیلی مهم این شماره است. 

شاید روزی بیاید که آمریکا و کره 
شمالی درگیر جنگ هسته ای شوند آخرین شماره مجله نیویورك تایمز در 7 اوت 2017 منتشر شده است و طرح جلد 

بس��یار انتزاعی و حتی نامفهوم آن به رژیم های غذایی و عادت همیش��ه رژیم گرفتن 
پرداخته اس��ت. مطلب مربوط به این جلد می گوید ما وارد دورانی ش��ده ایم كه دیگر 
چاق و الغر بودن خجالتی ندارد و الزم نیست مثل دهه های گذشته سبك زندگی ای 
داشته باشیم كه در آن همیشه افراد رژیم دارند. كافی است  رژیم غذایی خود را سالم 
كنیم و با فیزیك بدن خود كنار بیاییم و از آن خجل نباشیم. مجله شماره 23 جوالی 
عكس روی جلد خود را به پرتره مردی عراقی اختصاص داده بود كه چشم های خود را 
در نبرد با داعش در موصل از دست داده است. مجله نیویورك تایمز روی عكس جلد 
خود تیتر نمی گذارد، اما در زیر عكس به عنوان تیتر در این شماره گزارش نوشته است: 
»زندگی و مرگ«. در این شماره گزارش مفصلی همراه با عكس های زیاد درباره نبرد 

با داعش در بغداد منتشر شده است. 

کم کردن وزن به هر قیمتی نمی ارزد 

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



در دنی��ای امروز صنعت تبلیغات 
قدرتمندی  پش��توانه  درحالی ک��ه 
برای تضمین کیفیت ن��دارد، انواع 
محصوالت گوناگون را )با آگهی های 
بازرگانی و تبلیغات مختلف( به دنیا 
معرفی می کند. با اینکه کمی تند و 
اغراق آمیز به نظر  می رس��د، اما این 
نتای��ج برآم��ده از آزمای��ش هزاران 
آگهی تبلیغاتی ط��ی چندین دهه  
است. تجربه نش��ان داده  است تنها 
نیمی از تبلیغات عرضه ش��ده واقعاً 
به نتیجه می رسند و بر الگوی خرید 
مش��تری و انتخاب برند توس��ط او 
اثر مثبتی می گذارن��د، درحالی که 
برخی از آگهی ها حتی تأثیر منفی 
روی ف��روش دارن��د! چنین چیزی 
چطور ممکن است؟ پس بنگاه های 
تبلیغاتی چه می کنند؟ آیا شرکت ها 
به دنبال بهترین تبلیغات نیستند؟ 
البته هدف بنگاه های تبلیغاتی تولید 
تبلیغات مؤثر است و شرکت ها هم 
به دنبال بهترین تبلیغات هستند، اما 
موانعی در این مسیر وجود دارد. اگر 
می خواهید از سد این موانع بگذرید 
و با خل��ق تبلیغات مؤث��ر عملکرد 
کسب وکارتان را بهبود ببخشید، این 
 chetor مطلب را که توسط سایت

ارائه شده است از دست ندهید. 
بر خالف بیشتر صنایع در دنیای 
کس��ب وکار ک��ه ام��کان دریاف��ت 
بازخورده��ای قاب��ل  ات��کا را دارند، 
صنعت تبلیغات به ندرت بازخوردی 
عینی دریافت می کند که بتوان روی 
آن حساب کرد. تبلیغات و آگهی های 
بس��یار اندکی مورد نظرسنجی قرار 
می گیرند )بنا ب��ر برخی تخمین ها 
کمت��ر از ی��ک درص��د(، بنابرای��ن 
معم��وال نمی دانی��م تبلیغات تولید 
ش��ده از نظر مشتریان چقدر خوب 
بوده اند. بدون اطالع از کیفیت تبلیغ 
چطور می توانی��م تبلیغات بعدی را 
بهبود دهیم؟ در سوی دیگر چندان 
نمی توان روی ارق��ام فروش )نوعی 
به عنوان معیار س��نجش  بازخورد( 
حس��اب کرد، زیرا داده های فراوانی 
از جمله فعالیت های رقبا، موجودی 
انبارها، آب  و هوا، وضعیت اقتصادی، 
تخفیفات، تغییرات قیمتی و مانند 
آن روی این رق��م اثر می گذارد. در 
نهایت اینکه برخی بازخوردها نسبت 
ب��ه تبلیغات گمراه کننده هس��تند، 
مث��ل نظری که همس��ر مش��تری  
از روی  )س��فارش دهنده تبلیغات( 
تعص��ب می دهد، نظر زیرش��اخه ها 
یا زنجیره ها، ش��کایت یک مشتری 

عجیب و غیرمعمول و مانند آن. 
موانع تبلیغات مؤثر

آزمایش و تس��ت تبلیغات معیار 
خوب��ی برای ایج��اد تبلیغات بهتر 
و مؤثرتر اس��ت، اما دش��واری های 

بسیاری در این مسیر وجود دارد. 
۱- خود را فریب ندهید

نخس��تین مان��ع این اس��ت که 
اغلب خ��ود را فریب می دهیم؛ باور 
داریم خودمان بهتر می دانیم تبلیغ 
خ��وب چه تبلیغی اس��ت و نیازی 

به ارزیابی مستقل دیگران نداریم. 
بنگاه ه��ای تبلیغاتی و مش��تری ها 
معم��وال معتقدند خ��وب می دانند 
چطور تبلیغ بسازند و آن را ارزیابی 
کنن��د. پس از س��اخت آگهی هم، 
چنان به آن دل می بندند که چشم 
بینا و گوش شنوا برای نقد دیگران 
نخواهند داشت، بنابراین نیازی به 
آزمایش آنچه س��اخته اند احساس 
نمی کنند؛  »همین که س��اختیم 

خوبه! تمام.«
نمی ت��وان تنها با تماش��ای یک 
آگهی درباره مؤث��ر بودن یا نبودن 
آن نظ��ر داد. نظ��ر و عقی��ده م��ا 
در بیش��تر م��وارد غل��ط از آب در 
می آی��د. ش��رکت های تبلیغاتی و 
مشتریان ش��ان هیچ ک��دام ب��رای 
ارزیابی تبلیغات تولیدی صالحیت 
ندارند. هیچ یک از ما آنقدر باهوش 
نیس��تیم ک��ه بتوانی��م تبلیغات را 
از دریچه چش��م مش��تریان هدف 

ببینیم. 
۲- ب�ر ارقام مربوط به فروش 

تکیه نکنید
مانع دوم، این باور غلط است که 
میزان فروش نشان دهنده اثرگذاری 
تبلیغات است. تنها در صورتی که 
ف��روش بالفاصله پ��س از تبلیغات 
و بدون اثرپذی��ری از عوامل دیگر 
اتف��اق بیفتد، می توان ای��ن باور را 
تأیید کرد. نمی توان اثر تبلیغات بر 
ف��روش را در خأل و ب��دون در نظر 
گرفتن عوامل دیگر بررس��ی کرد. 
در س��وی دیگر تبلیغ��ات پس از 
گذر زمان معینی، گاهی یک هفته 
و گاهی چند ماه، آثار مثبت خود را 
نشان می دهد و این تأخیر بررسی 
اث��ر تبلیغ��ات بر فروش را دش��وار 
می کند. همچنی��ن تبلیغات عالوه 
بر اثر کوتاه مدتی که بر فروش دارد 
معموال آثار بلندمدتی هم دارد که 
اغلب به فراموشی سپرده می شوند. 
با توج��ه به آنچه گفته ش��د، آمار 
و ارق��ام مربوط به ف��روش، معیار 
مناسبی برای س��نجش اثرگذاری 

تبلیغات نیست. 
مدل س��ازی ماهران��ه آمیخت��ه 
بازاریابی یکی از روش های سنجش 
اثرگذاری تبلیغات بر فروش است، 

اما به هزینه ای گزاف، صرف سال ها 
ت��الش و ایج��اد پای��گاه داده ای از 
اطالعات مربوط به فروش و س��ایر 
متغیره��ای مؤث��ر نیازمند اس��ت. 
سازمان های اندکی از چنین بودجه، 
بی نقص  داده  پای��گاه  ش��کیبایی، 
و دان��ش فنی الزم ب��رای این کار 
برخوردارند. همچنین مدل س��ازی 
آمیخت��ه بازاریابی ب��ه ارزیابی یک 
تبلی��غ یا آگه��ی خ��اص کمکی 
نمی کند و بیش��تر برای بررسی اثر 
کلی انواع تبلیغ��ات در دوره زمانی 
خاصی مفید اس��ت. ب��ه عالوه این 
روش دلی��ل موفقیت یا شکس��ت 
تبلیغات را مش��خص نمی کند. آیا 
پیام تبلیغ، ابزار تبلیغ، ترکیب ابزار 
یا عاملی دیگر باعث اثرگذاری بوده 

است؟ 
تبلیغ�ات  ب�ه آزم�ودن   -۳

اهمیت بدهید
س��ومین مان��ع مه��م در تولید 
تبلیغ��ات مؤث��ر، گرای��ش فراگیر 
بس��یاری )نه همه ( از شرکت های 
آزمایش  ب��ه  بی توجهی  تبلیغاتی، 
تبلیغات ت��ازه و به تأخیر انداختن 
از  آنه��ا  اس��ت.  آن  پیوس��ته 
گزارش ه��ای مرب��وط ب��ه کیفیت 
تبلیغ��ات دل خوش��ی ندارند و به 
دی��ده تهدید به آنها می نگرند، زیرا 
ممکن است نتیجه گزارش کارکنان 
خ��الق و مبتکرش��ان و همچنین 
مشتریان ش��ان را ناامی��د کند. این 
باعث می ش��ود ش��رکت تبلیغاتی 
کنترل امور را از دس��ت بدهد. این 
شرکت ها در اس��تدالل برای عدم 
نیاز ب��ه آزمایش تبلیغات بس��یار 
خالقانه عمل می کنن��د. برخی از 

بهانه های رایج آنها عبارتند از: 
- زم��ان نداریم. تا پنج روز دیگر 
روی آنتن هس��تیم و باید از تست 

تبلیغ بگذریم. 
- ای��ن تبلیغ��ات با احساس��ات 
س��روکار دارن��د و نمی توان چنین 
موضوع لطیف و ظریف��ی را اندازه 

گرفت. 
- قب��ال ای��ن آگه��ی را در گروه 

کانونی آزمایش کرده ایم. 
- این آگهی ها تصویر هس��تند. 
برای سنجش  اس��تانداردی  معیار 

تبلیغات تصویری وجود ندارد. 
- کمپی��ن م��ا آنق��در ق��وی و 
باکیفی��ت اس��ت که الزم نیس��ت 
نگران نتایج تس��ت باش��ید. به هر 

حال ما جایی برای تغییر نداریم. 
- ما با آزمایش موافقیم، ولی بهتر 
اس��ت س��وال های مربوط به قصد 
خرید را از پرسش نامه حذف کنیم. 
- دوره و زمانه عوض شده، ابزارها 
و حرف های جدیدی مطرح شده اند 
و استانداردهای قدیمی تست تبلیغ 

دیگر پاسخگو نیستند. 
در  ابت�کار  و  خالقی�ت   -۴

انحصار شما نیست
چه��ارم خودخالق پنداری  مانع 
اس��ت. باور به اینکه ما خالق ترین 
افراد برای تولید تبلیغات هس��تیم 
ویژگ��ی  ابت��کار  و  خالقی��ت  و 
منحصربه ف��رد ما اس��ت، یک مانع 
بزرگ اس��ت. بهتری��ن تبلیغ ها در 
گذر زم��ان با تالش فراوان و بهبود 
و اص��الح براس��اس بازخورده��ای 
دریافتی از مش��تریان هدف شکل 
می گیرن��د. ب��اور ب��ه اینک��ه فقط 
خودم��ان خالقی��ت داری��م مانع 
پیشرفت و بهبود تدریجی می شود. 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی زیادی به 
دلیل خودداری ش��رکت تبلیغاتی 
از اعم��ال تغیی��رات به فراموش��ی 
سپرده ش��ده اند، البته این مسئله 
ب��ه ش��رکت های تبلیغاتی محدود 
نمی شود و مشتریان این شرکت ها 
هم دچار این مشکل هستند. غرور 
و باور بی جا درباره میزان خالقیت 
باعث می شود تصمیم های کلیدی 
ب��ه جای منط��ق و بازخورد عینی 
مشتریان هدف، بر مبنای احساس 
گرفته شوند. این وضعیت به خلق 
تبلیغ های ب��د و بی کیفیت منجر 

می شود. 
۵- کپی ب�رداری از دیگ�ران 

همیشه جواب نمی دهد
مان��ع پنج��م، ب��اور فراگی��ر به 
شناس��ایی و کپی برداری از رویکرد 
تبلیغات��ی رقی��ب اصل��ی اس��ت. 
تقلی��د از رویک��رد تبلیغاتی رقیب 
باعث موفقیت نمی ش��ود. پیش از 
کپی ب��رداری برای اطمین��ان باید 
تبلیغات مهم همه رقبا را آزمایش 

کنی��د. هیچ بعی��د نیس��ت که با 
آزمای��ش تبلیغات رقبا مش��خص 
ش��ود رقیب پیش��رو که بیشترین 
س��هم ب��ازار را دارد تنه��ا به دلیل 
پیشرو بودن در صنعت، سهم بازار 
بزرگی دارد نه به خاطر تبلیغاتش. 
در مقاب��ل رقیب دیگ��ری با وجود 
برخورداری از سهم کوچکی از بازار 

تبلیغات مؤثرتری دارد. 
۶- ب�دون اس�تراتژی راه به 

جایی نمی برید
مانع ششم، نداش��تن استراتژی 
ی��ا تدوی��ن اس��تراتژی ناکارآم��د 
اس��ت. این مشکل بیش��تر وقت ها 
متوج��ه مش��تریان ش��رکت های 
تبلیغات��ی اس��ت. آنها ب��ه خوبی 
تحقی��ق نکرده اند، درب��اره برند و 
ویژگی های��ش فک��ر نکرده ان��د و 
اس��تراتژی های جایگزین را تدوین 
و آزمایش نکرده اند. نمی توان بدون 
ارائ��ه رهنمودهای اس��تراتژیک از 
ش��رکت های تبلیغاتی انتظار خلق 
تبلیغات مؤثر داش��ت، زیرا شرکت 
مجب��ور اس��ت براس��اس حدس و 
گمان اقدام کند. بدون اس��تراتژی 
به ندرت تبلیغات مؤثر خلق می شود 
و مشکل نبود یا ضعف استراتژی به 

سفارش دهنده برمی گردد. 
۷- در مسائلی که صالحیت 

ندارید دخالت نکنید
مان��ع هفتم صالحیت نداش��تن 
مشتری است. فرآیندها، سیاست ها 
ش��رکت ها   برخ��ی  کارکن��ان  و 
در  خالقی��ت  مان��ع  )مش��تری( 
تولی��د تبلیغ��ات می ش��وند. غرور 
بی ج��ا، ناش��کیبایی، بی توجه��ی، 
بی ثبات��ی  و  ریس��ک گریزی 
برخ��ی از ویژگی ه��ای منفی این 
مشتری هاست. مشتری بد معموال 
انگیزه ای برای خلق تبلیغات مؤثر 

ایجاد نمی کند. 
۸- روش ه�ای ناکارآمد را به 

کار نگیرید
آخرین و هشتمین مانع آزمایش 
ناکارآمد، تبلیغ توسط شرکت های 
تحقیقاتی اس��ت. روش های تست 
تبلیغات معموال به بازارهای اندکی 
محدود می ش��وند، بنابراین امکان 
ارائه نمونه کارآمد را ندارند. برخی 
روش های دیگر هزینه باالیی دارند. 
مؤسسه های تحقیقاتی تنها از یک 
یا دو روش ساده استفاده می کنند 
که بسیاری از متغیرهای مهم را در 
بر نمی گیرند. مثاًل س��ال ها بر سر 
اینکه ش��اخص های متقاعدسازی 
یا ش��اخص های  مهم تر هس��تند 
یادآوری بحث می شد، اما حقیقت 
این است که با اینکه هر دو شاخص 
مهم هس��تند، هیچ یک به تنهایی 
ی��ا ترکیب ش��ان با یکدیگ��ر برای 
کافی  تبلیغات  اثرگذاری  سنجش 
نیستند. برای س��نجش اثرگذاری 
تبلیغات بای��د متغیرهای متعدد و 

گوناگونی همزمان ارزیابی شوند. 
برگرفته از: 
decisionanalyst

ارائه تبلیغات مؤثر با ۸ توصیه کلیدی و هوشمندانه
کلید

تبلیغات پنهان یعنی چه؟ 
تبلیغات پنهان روشی است برای رقابت، که از سوی 

مشاوران بازاریابی توصیه می شود. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، تبلیغات پنهان 
را باید بهتر ش��ناخت. همانطور که می دانید عنصر 
رقاب��ت در تمامی کس��ب و کار ها هر روز پر رنگ تر 
می شود و امروزه شرکت ها تمایل دارند با استفاده 
از روش های جدید در معرض دید مش��تریان قرار 
بگیرند، البته آنها بر دو عامل صرفه جویی در زمان 
و هزینه تأکید بسیار دارند. برای رسیدن به همین 
ام��ر مش��اوران بازاریاب��ی از روش تبلیغات پنهان 
اس��تفاده کرده و به نمای��ش و معرفی محصوالت 
و خدم��ات در موقعیت ه��ای هوش��مندانه مث��ل 
فیلم ها، ش��بکه های خبرگ��زاری، کتب، بازی های 
کامپیوتری، نت، پویانمایی )انیمیش��ن( و مجله ها 

می پردازند. 
کان��ون تبلیغات با اس��تفاده از روش های تبلیغات 

پنهان به انجام این مهم می پردازند. 

روش های تبلیغات پنهان
1- با اس��تفاده از آرم ه��ای تجاری در فیلم، کتب، 

بازی های کامپیوتری، مجالت و …
2- اس��تفاده از نام تجاری یک برند در یک فیلم، 

برنامه تلویزیونی، مقاله، کتب و …
3- اس��تفاده از آهن��گ یک برند خ��اص در متن 

زمینه فیلم، برنامه تلویزیونی، بازی و …
4- اس��تفاده از یک محصول در یک فیلم یا برنامه 

تلویزیونی.
به هر حال تمامی روش ه��ای تبلیغات، همچنین 
روش تبلیغات پنهان مزیت ها و کمبودهای بسیاری 

دارند که به شرح زیر است. 

مزیت های تبلیغات پنهان
1- باال بردن حجم مشتریان

2- ب��اال بردن حجم فروش نام های تجاری نمایش 
داده شده 

3- ایجاد روابط دو طرفه
4- کم کردن هزینه های باالی تبلیغات

5- پیدا کردن مخاطب به صورت گسترده
6- انجام تبلیغات ماندگار

7- هویت سازی و رسمی سازی برند
8- قابل مشاهده بودن تمام مخاطبان آن تبلیغ

9- شفاف بودن آن تبلیغ در دید مخاطبان
10- ایج��اد افزایش عالقه مخاطب��ان برای خرید 

محصوالت و خدمات به نمایش گذاشته شده. 

کمبود های تبلیغات پنهان
1- ب��ا توجه به اینکه میزان موفقی��ت فیلم یا بازی 
کامپیوتری یا مجله و… را نمی توان از قبل پیش بینی 
کرده این نوع تبلیغ ریسک پذیری بسیار زیادی دارد. 

2- دی��د منفی بعضی از مخاطبان نس��بت به این 
نوع تبلیغات

3- ایجاد ریس��ک برای ف��رد تولید کنن��ده فیلم، 
بازی های کامپیوتری، مجله و... 

الزم اس��ت در تهیه تبلیغات اینترنتی به موارد زیر 
توجه کنید. 

1- ی��ک تبلیغ خوب اینترنت��ی باید توانایی جلب 
افراد با سلیقه های مختلف را داشته باشد. 

2- آگهی باید مختصر و مفید باشد. 
3- آگه��ی تبلیغاتی باید کام��ال گویای مزیت های 

خرید محصول به صورت اینترنتی باشد. 
4- تبلیغ اینترنتی باید شفاف طراحی شود. 

5- واقع��ی بودن ویژگی های ذکر ش��ده در تبلیغ 
اینترنتی. 

بخ��ش بزرگ��ی از دنی��ای تبلیغ��ات مرب��وط به 
تبلیغ��ات پنه��ان اینترنتی اس��ت، ام��ا در این گونه 
تبلیغ��ات باید از ه��ر گونه زی��اده روی پرهیز کرد تا 
مخاطب��ان دچ��ار دلزدگی نش��وند، البت��ه در دیگر 
تبلیغ��ات از قبیل تیزره��ای تلویزیون��ی و رادیویی 
نی��ز نباید زیاده روی ک��رد تا مخاطب��ان خاص این 
رس��انه نس��بت به آگهی های تبلیغاتی دلزده نشوند. 
 ش��ما می توانید از رس��انه های اجتماعی جدید مانند

  twitter، facebook، linkedin Instagram
و… ب��ه تبلیغ محصوالت و خدم��ات خود بپردازید 
تا از زیاده روی در تبلیغات س��نتی جلوگیری ش��ود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ب��ا کمک گی��ری از تمامی 
کاراکترهای تبلیغاتی )البت��ه به اندازه( می توانید به 
صورتی هوش��مندانه قسمتی از بازار هدف خود را به 

تسخیر در آورید. 
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تبلیغات خالق

در آگهی باال از نماد شناخته شده  سنجاق در نقشه برای کسب و کارهای مختلفی مانند گل فروشی استفاده شده است. این آگهی برای تبلیغ 
دوره های کارآفرینی است و در آن از شعار تبلیغاتی »کسب وکار خود را بر روی نقشه مشخص کنید«، استفاده شده است.

ایستگاه تبلیغات

توصیه هایی برای نوشتن متن آگهی 
تلویزیونی

در این پست به نکاتی که می توانند آگهی تلویزیونی را 
جذاب، به یادماندنی و مؤثر سازند، می پردازیم.

 در ادامه مطلب که توس��ط س��ایت هورموند ارائه شده 
است این نکات را مرور خواهیم کرد. 

- تلویزیون رس��انه ویژه تصاویر اس��ت ن��ه کلمات، اما 
به طور حتم تصاویر ش��ما پیامی را ارس��ال می کنند. اگر 
صدای تلویزیون را کم کنید و با تماشای تصویر به تنهایی، 
متوجه نش��وید که داس��تان از چه قرار است، پس آگهی 
شما محکوم به ناکامی اس��ت، درهرصورت، تصویر و صدا 
بای��د در کنار یکدیگر عمل کنن��د؛ کلمات باید نمایش را 

توصیف کنند. 
- بینن��دگان به مدت محدودی، ب��رای مثال 30 تا 60 
ثانیه می توانند یک صدا یا یک تصویر را تماشا کنند، پس 
اگر آگهی شما نیاز به کلمات زیادی دارد، تصویرها را ساده 
کنید. از طرف دیگر، اگ��ر طرح های گرافیکی پیچیده ای 
را مورد اس��تفاده قرار می دهید، حداقل کلمه ها را بگیرید. 
بیننده نمی تواند یک نمایش بصری چش��مگیر را در کنار 

هجوم متوالی و سریع گوینده تحمل کند. 
- در مورد بینندگان خود بیندیشید؛ همان کسی که در 
مقابل تلویزیون نشسته اس��ت. آیا آگهی شما آنقدر جالب 
است که او را از رفتن به  سمت یخچال یا دستشویی بازدارد؟ 
- آگهی خود را براساس بودجه موجود خود برنامه ریزی 
کنید. اس��تفاده از آگهی موزیکال، طرح ه��ای گرافیکی، 
بازیگ��ران، کارتون و س��ایر ابزار تبلیغ، بس��یار گران تمام 
می ش��وند. تنها معرف��ی مس��تقیم کاال در مقابل دوربین 
تلویزیون و نمایش مس��تقیم طرز کار آن، نسبت به سایر 

روش ها، ارزان تمام می شود. 
- نکته موردنظر خود را صریح اعالم دارید. شما فقط 30 
تا 60 ثانیه فرصت دارید پیام خود را ارسال دارید )حداکثر 
90 کلمه(. یک آگهی چاپی در مقایسه با آگهی تلویزیونی 
می تواند دارای 1500کلمه باش��د. پس آگهی تلویزیونی 

شما باید ساده، مستقیم و مربوط به موضوع باشد. 
- اطمینان پیدا کنید که آغاز آگهی ش��ما کامال گیرا و 
جذاب باش��د. چهار ثانیه نخست یک آگهی، درست مثل 
عنوان یک آگهی چاپی است. آنها مشخص خواهند کرد که 
آیا بیننده بی حرکت بر جای خواهد ماند یا آنکه به دنبال 

کارش خواهد رفت. 
- اگر کاالی شما را می توان از قفسه سوپرمارکت ها خریداری 
کرد، برچسب آنها را نش��ان دهید. دوربین را کامال روی کاال 

متمرکز کنید تا خصوصیات بسته بندی آن روشن شود. 
-از حرکت اس��تفاده کنید. فیلم برخالف اسالید رسانه 
حرکتی اس��ت. حرکت اتومبیل ها را نشان دهید. ریختن 
قطره قطره شیره انگور را و لیوان نوشابه گازداری را که کف 

می کند و باال می آید. از صحنه های راکد اجتناب کنید. 
- به خاطر داشته باشید که تلویزیون از صدا نیز به اندازه 
س��یما اس��تفاده می کند. بگذارید بیننده ص��دای موتور 
اتومبیل را در حرکت بش��نود یا جلز ولز سرخ شدن املت 
را یا ترکیدن ذرت بوداده را. افراد صدای س��رخ شدن یک 

املت را اشتها برانگیز تر از تماشای تصویر آن می یابند. 
- از »س��وپر« اس��تفاده کنید. اینها عنوان هایی بزرگ 
هستند که به رنگ سفید تایپ  شده اند و در باالترین نقطه 
تصویر به چش��م می خورند. سوپر معموال نکات فروشی را 
که در تبلیغ بیان ش��ده اس��ت، تصویب می کند. اگر شما 
از طریق پس��ت، کپس��ول های ویتامین می فروشید، یک 
س��وپر بر باالی پاکت خود قرار دهید: »غیرقابل دسترس 
در داروخانه ه��ا«. مردم درصورتی که بتوانن��د داروئی را از 
داروخانه ها تهیه کنند، هرگز برای خرید آن به س��فارش 

پستی اقدام نخواهند کرد. 
- ن��ام کاال و نکات مهم آن را حداقل دو بار تکرار کنید. 
این کار دو علت دارد؛ نخست، تکرار یک مطلب، یادآوری 
آن را آسان تر می سازد. دوم، بسیاری از بینندگان احتماال 
در بدو امر به این آگهی توجه نکرده اند، پس برای اطمینان 

خاطر آن را تکرار می کنید. 
- از تکرار مطالب خسته کننده اجتناب کنید. آگهی خود 
را نوظهور، به یادماندنی و اندکی متفاوت خلق کنید. برای 
مثال تبلیغ همبرگر برگرکینگ، درواقع نوعی معرفی کاال 
به طور مس��تقیم در مقابل دوربین است، اما به یادماندنی 
است زیرا از کودک بامزه 12ساله ای که پنج ساله می نماید، 

استفاده شده است. 
- محصول را فراموش نکنید. مردم را نش��ان دهید که 
مشغول خوردن محصول هستند یا پوشیدن آن یا مصرف 
آن. مردم را وادارید در مورد نکات مثبت کاال حرف بزنند. 
- اگر ش��ما می خواهید بیننده کاالی ش��ما را سفارش 
بده��د یا تقاضای اطالعات بیش��تری بکند، این مطلب را 
در آغ��از آگهی اعالم داری��د: »کاغذ و قلم بردارید و از این 
آگهی خاص بهره بگیرید…«. کمتر کسی هنگام تماشای 

تلویزیون قلم و کاغذ یادداشت در کنار خود دارد. 
- اگر از ش��خصیت معروفی برای تبلیغ خود اس��تفاده 
می کنید، حتماً او را به نام معرفی کنید. بسیاری از افراد در 

صورت عدم معرفی، آنها را شناسایی نخواهند کرد. 
- در تبلیغ خرده فروش��ی های محل��ی، آدرس و جهت 
دقیق فروشگاه ها را بدهید. اگر نمایندگی فروش در نقاط 
مختل��ف وجود دارد، از بینن��دگان بخواهید از دفتر تلفن 

کمک بگیرند و به نزدیک ترین فروشگاه محلی بروند. 
طول یک تبلیغ تلفنی می تواند به صورت 10، 30، 60 تا 
120 ثانیه ای باشد. تبلیغات 10 ثانیه ای اغلب برای تقویت 
آگهی های 30 تا 60 ثانیه ای اس��تفاده می ش��وند. در یک 
آگهی 60 ثانیه ای، می توانید حداکثر از 90 کلمه استفاده 
کنید و حتی کمتر. ش��ما تنها در بروشورها و آگهی های 
پستی و چاپی است که از فضای کافی برای توضیح تمامی 
ن��کات برخوردارید؛ تلویزیون دارای ش��رایط محدودتری 

است. 



 قوانین طالیی روابط عمومی
در شرایط بحرانی

 هر کس��ب وکاری در یک نقط��ه از فعالیت های 
خود با بحران مواجه می ش��ود، در چنین شرایطی 
نق��ش روابط عمومی بی��ش از هر چی��ز دیگری 
اهمیت دارد. به گ��زارش  ibazaryabiاین تیم 
روابط عمومی است که از ترفندهای مختلف باید 
برای مدیریت بحران اس��تفاده کن��د، اما باید در 
نظر داش��ت هر حرکت اش��تباهی ممکن است به 
نابودی کس��ب وکار شما منجر ش��ود، خصوصا در 
زم��ان کنونی که اخبار بد کس��ب وکارها بالفاصله 
ویروسی می شوند، بنابراین کسب وکارها باید فورا 
پاس��خگو باش��ند، اما در این مواقع چه اصولی را 

باید رعایت کرد؟ 

مسئولیت اشتباه  تان را به گردن بگیرید
س��عی نکنید فق��ط به دنبال پوش��ش بحران و 
خاموش کردن س��روصداها باش��ید؛ این اوضاع را 
بدتر خواهد کرد، در عوض با مس��ئولیت پذیری و 

واکنش سریع، وضعیت را مدیریت کنید. 
به جای اس��تدالل کردن، نگرانی ها و س��واالت 
م��ردم را پاس��خ دهید. ی��ک پس��ت مطبوعاتی 
بنویس��ید یا ی��ک ویدئو ضبط کنی��د و آن را در 

شبکه های اجتماعی پخش کنید. 

شفاف باشید
در دنیای رسانه های اجتماعی، مدیریت شهرت 
بیش از هر چیزی اهمیت دارد و ممکن اس��ت آن 

را در یک لحظه از دست بدهید. 
شفافیت اصل اساس��ی در چنین مواقعی است 
ک��ه تیم روابط عمومی ش��ما بای��د آن را در نظر 

داشته باشد. 
ش��ما بای��د اتفاق ی��ا مش��کل را تأیی��د کنید، 
مسئولیت را به گردن بگیرید و عذرخواهی کنید. 

در رسانه های اجتماعی فعال باشید
یکی از اشتباهاتی که شرکت ها انجام می دهند 
این اس��ت که فک��ر می کنند اگر در ش��بکه های 
اجتماعی فعالیت نداشته باشند، برای شان مشکلی 
پیش نمی آید، درحالی که این اتفاق کامال برعکس 
اس��ت؛ معموال بدترین اتفاقات برای شرکت هایی 
رخ داده که در شبکه های اجتماعی فعال نبوده اند. 
قبل از اینکه چنین اتفاقی برای ش��ما رخ دهد، 
در شبکه های اجتماعی فعالیت کرده و محبوبیت 

جذب کنید. 
آن ش��رکت هایی که برای دنبال کنندگان ش��ان 
محب��وب هس��تند، خیلی س��خت دچ��ار بحران 

می شوند. 

نخست به درک وضعیت بپردازید
قبل از اینک��ه اعتراضات همه گیر ش��وند، بهتر 
اس��ت به خاطر اش��تباهاتی که ص��ورت داده اید، 
عذرخواهی کنید، س��پس برای جبران اشتباه تان 
اقدام کنید. صبر برای رس��یدن به یک استراتژی 
مناسب تر باعث فراگیرتر شدن اعتراضات می شود. 
تنه��ا کاری ک��ه نباید انجام دهید این اس��ت که 
ساکت باش��ید. حتی اگر در حال ارزیابی وضعیت 
هس��تید، به س��ادگی آن را بگویید. اگر س��اکت 
باش��ید، مردم ف��ورا فرضیه های خود را منتش��ر 
می کنند و ش��ما را متهم به کارهایی می کنند که 

شاید انجام نداده اید. 

با اعضای تیم خود مشورت کنید
این بس��یار آسان اس��ت که فورا واکنش نشان 
دهید و س��روصداها را بخوابانی��د، اما برای اینکه 
شفافیت کافی در سخنان خود داشته باشید بهتر 
اس��ت فورا جلس��ه ای با اعضای تیم خود تشکیل 

دهید و در مورد بحران با هم صحبت کنید. 
اطالعات کافی از مس��ائلی که رخ داده به دست 

آورید و برای رفع بحران مشورت کنید. 

از قبل آماده باشید
یکی از اصول اساسی مدیریت بحران، پیش بینی 

و آماده شدن برای آن است. 
قب��ل از اینکه اتفاق��ات بدی رخ ده��د، آنها را 
پیش بینی کرده و اس��تراتژی های مناس��بی برای 
مقابله ب��ا آنها اتخاذ کنید؛ شناس��ایی افرادی که 
نقش اصلی در مقابله با بحران خواهند داش��ت و 
اینکه ارزش ها و اولویت های اصلی برای ش��ما در 
هن��گام بحران چه خواهد بود. این موارد به ش��ما 
کمک خواهند کرد هنگام بروز مشکالت سریع تر 

و برنامه ریزی شده تر اقدام کنید. 
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هم��ه چی��ز از روز ه��ای س��رد 
زمس��تان س��ال 72 آغاز ش��د. در 
خبرها آمده بود ش��اهزاده ساسانی 
ک��ه 1700 س��ال در اعماق معدن 
نمک خفت��ه بود با ص��دای غرش 
بلدوزرهای معدنکاران بیدار ش��ده 

است. . .  
 1372 س��ال  زمس��تان  در 
معدن��کاران معدن نم��ک چهرآباد 
و  خاکب��رداری  هن��گام  زنج��ان 
استخراج از معدن نمک زیر تپه های 
ای��ن منطقه با نیم تنه یک جس��د 

روبه رو شدند. 
این جس��د دارای ری��ش و موی 
بلند و حلقه گوش��واره ای از جنس 
طال در گوش چپ بود. از آن تاریخ 

کاوش ها در این منطقه آغاز شد. 
در پ��ی کاوش ه��ا یک س��اق پا 
درون چکم��ه چرمی، س��ه قبضه 
چاقو، شلوارک، شی نقره ای، قالب 
سنگ، قطعات طناب چرمی، سنگ 
ساب، یک عدد گردو، قطعات سفال 
و چند تکه پارچه منقوش نیز پیدا 

شد. 
باستان شناسان درمورد ظاهر این 
پیکر می گویند به نظر می رسد این 
مومیایی طبیع��ی متعلق به مردی 
از طبقه اشراف و ش��اهزاده ها بوده 
است زیرا روی لباس او جواهرات و 
زیورآالتی پیدا ش��ده که مخصوص 
ای��ن قش��ر ب��وده اس��ت. در ادامه 
کاوش ه��ا چه��ار پیک��ره دیگر نیز 

یافت شد. 
کشف ششمین مرد نمکی 

ششمین مرد نمکی با آغاز فصل 
سوم کاوش در خرداد ماه سال 86 
به دست آمد. این کاوش ها براساس 
تفاهم نامه ای بی��ن اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان زنجان و دانشگاه 

بوخوم آلمان صورت گرفت. 
با انجام آزمایش های س��ال یابی 
ب��ه روش کربن��ی ک��ه روی نمونه 
اس��تخوان ها و پارچه های مجموعه 
صورت گرفت، قدمتی حدود 1700 
سال )اواخراشکانی– اوایل ساسانی( 

برای مرد نمکی تعیین شد. 
آزمایش های DNA  نش��ان داد 
سن این مومیایی طبیعی 37 سال 
و قد وی 175 سانتیمتر بوده است. 
انجام  با بررس��ی آزمایش ه��ای 
ش��ده روی س��لول های موی س��ر 
  +Bای��ن مومیایی، گ��روه خونی او
تعیین ش��د و با آزمایش س��ی تی 
اس��کن و رادیولوژی مشخص شد 
مرد نمکی در اثر س��قوط ناگهانی 
وارد یکی از حفره های معدن افتاده 
است. مطالعات باستان شناسی روی 
مجموعه مرد نمکی نش��ان داد که 
به عل��ت آرایش خاص موهای بلند 
طال  وجودگوش��واره  س��روصورت، 
درگ��وش چ��پ، چکم��ه چرمی با 
دوخت بس��یار ظریف و هنرمندانه 
و همچنی��ن ن��وع و بافت تکنیکی 
پارچه لباس و به دس��ت آمدن شئ 
 نقره ای همراه فرد یاد شده، او فردی 
عالی رتبه و دارای جایگاه اجتماعی 
باال بوده اس��ت. گفتنی اس��ت که 
سروپای چپ این مومیایی به همراه 
چکمه چرمی او در موزه ملی ایران 
در معرض بازدید همگان قرار دارد. 

خلقت بی مانند ما ایرانی ها
زیاد که به شبکه های ماهواره ای 
ن��گاه کنیم یا در ش��بکه های مد و 
فش��ن دنبال آخرین مد ها باشیم، 
کم کم این فکر در ما قوت می گیرد 
ک��ه ش��اید م��ا ایرانی ها هم��واره 
بوده ایم  واردکننده و مصرف کننده 
و همواره واردکننده و مصرف کننده 
خواهیم مانند. اما اگر در اتفاقی تیغه 
بیل مکانیکی به ناگاه تخته سنگی 
را جابه جاکند و در زیر آن اسکلتی 
پیدا شود و اتفاقا اگر سازمان میراث 
فرهنگی به این موضوع توجه کند 
و باز اگر اتفاق��ا بودجه ای هم برای 
کاوش و کندوکاو داشته باشد، آنگاه 
می فهمیم که شاید 17 قرن پیش 
در ایران مفاهیم زیبایی شناختی و 
مد در قالب های آرایش و پوش��ش 
از موی س��ر تا کف پا وجود داشته 
اس��ت. جال��ب آنکه ای��ن را هم باز 
بای��د یک خارج��ی برای مان اثبات 
کند تا باورکنیم! )پیشنهاد می کنم 
از بازمانده های م��رد نمکی به ویژه 
چکمه چرمی 1700 س��اله آن در 

موزه ملی ایران دیدن کنید(.
نمره چرم ایران پس از 1700 

سال
در ایران س��خن گفتن از تولید و 
صنعت چرم یک چیز است و فروش 
آن چیزی دیگر. بسیاری چرم ایران 
را از نظ��ر جایگاه کیفیت در جهان 
در رده اول ت��ا س��وم می دانند، اما 
آنچ��ه در این میان عجیب اس��ت 
اینک��ه اگر در تولید ج��زو بهترین 
چرم های دنیا هس��تیم چرا در بازار 
داخ��ل، ی��ک ایرانی چ��رم ایرانی 
نمی خرد و چرا این صنعت با توجه 
به آمارهای جذاب مصرف، اینچنین 

پاشکسته وکندرو است؟ 
کارشناس��ان عوامل زیادی را در 
نبود اقبال نس��بت به صنعت چرم 
کش��ور بی��ان کرده اند ک��ه یکی از 
مهم ترین آنها را ضعف مدیریت در 
شناخت خواسته های بازار و عرضه 
محصوالتی متناس��ب ب��ا آن بیان 

می کنند. 
 در سال های گذشته شرکت هایی 
به این بازار وارد ش��ده اند و با ایجاد 
شبکه ای گس��ترده در سطح کشور 
سعی در بازارنشانی محصوالت خود 

با برنامه ای هدفمند کرده اند. 
داستان یک پیروزی

یک��ی از ش��رکت های موف��ق و 
عالقه من��د ب��ه یادگی��ری در بازار 
چرم ایران، ش��رکت چرم مش��هد 
اس��ت که 20س��ال اس��ت از الف 
ت��ا ی تولی��د تا ف��روش و خدمات 
پ��س از فروش محصوالت��ش را در 
کش��ور انجام می دهد. این شرکت 
ک��ه ماموریت خ��ود را زنده کردن 
صنعت چ��رم ای��ران می داند، یک 
س��ازمان یادگیرنده است که کوتاه 
زمانی است نس��ل دوم مدیران آن 
به هدایت و راهبری آن پرداخته اند. 
در گفت وگ��و ب��ا مدیر ج��وان و 
خوش فک��ر ای��ن مجموعه ایش��ان 
پرس��ش  ای��ن  ب��ا  را  گفت وگ��و 
آغ��از می کند ک��ه چ��را انبارهای 
کارخانه های چرم ایتالیا و اسپانیا پر 
از پوست های ایرانی است و آن وقت 
مصرف کننده ما حسرت محصوالت 
خارجی را می خورد؟ آیا اگر پوست 

ایران بی کیفیت بود ایتالیا و اسپانیا 
که بهترین ه��ا در صنعت چرم دنیا 

هستند پوست ما را می خریدند؟ 
چرا وقتی ارزش اف��زوده تبدیل 
پوس��ت به چرم و چرم به محصول 
نهایی تا بیش از 1000درصد است 
و ای��ن ارزش اف��زوده انگیزه بخش 
تولید و اش��تغال اس��ت خودمان با 
خرید محصوالت خارجی تیشه به 
ریش��ه این صنعت چند هزارس��اله 

بومی و جوانان مان می زنیم؟ 
ش��اید اگر آدام اسمیت در ایران 
به دنیا آمده بود نظریه خود درباره 
مزی��ت مطلق در اقتصاد را با مثالی 
از صنعت چرم ایران جهانی می کرد 

)چه می دانیم(. 
وقتی از ایشان درباره مهارت های 
م��ورد نی��از ب��رای مدیری��ت یک 
مجموعه زنجیره ای جویا می ش��وم 
می گوید برای موفقیت باید عاشق 
یاد گرفتن و یاد دادن باش��یم. یاد 
گرفت��ن از روش پی��روزی دیگران 
و تکرار نکردن اش��تباه های خود و 

دیگران. 
این مدیر جوان و باانگیزه با افتخار 
از دوران کودک��ی و نوجوان��ی خود 
می گوید که ه��م درس می خوانده 
و هم درس م��ی داده و عالقه او به 
آموزش تا آنجا ادامه داش��ته که در 
زمان تحصیل در دانشگاه به عنوان 
دس��تیار اس��تاد در دانشگاه محل 
تحصی��ل تدریس نی��ز می کرده و 
آش��نایی او با فنون فروش شخصی  
)personal selling(  باعث شده 
بود که کالس های ش��لوغی داشته 

باشد. 
او نوآوری و نو شدن را از بایدهای 
کار خود می دان��د و می گوید چرم 
مشهد با س��ه ویژگی سرآمد است؛ 
نخس��ت اینکه برای نخس��تین بار 
چرم رنگ��ی را وارد بازارکرده، دوم 
برای  اینکه فروش��گاه زنجی��ره ای 
محص��والت چرم��ی را در کش��ور 
گس��ترش داده و س��وم اینک��ه به 
صنعت مد و فشن وارد شده است. 

ایش��ان در ادامه سه قوت اصلی 
ش��رکت را در 1- توانایی و ظرفیت 
تولید باال 2- داش��تن شبکه پخش 
گس��ترده و 3- خدمات مناسب به 
مشتری بیان می کند و برنامه های 
آینده خ��ود را باال بردن خدمات به 
مشتری و تربیت فروشندگان بهتر 
و باالبردن میزان تن��وع خود بیان 

می کند. 
او ب��ه مدیران عالقه مند کش��ور 
توصیه می کند از مطالعه کتاب های 
و  به وی��ژه کتاب ه��ا  و  مدیریت��ی 
نوشته های فیلیپ کاتلر، کتاب های 
مصرف کنن��ده  رفت��ار  بررس��ی 
وکتاب های��ی که ق��درت تحلیل را 
در آنها باال می برد، غافل نش��وند و 
همواره موضوعات و مس��ائل روزانه 
کس��ب وکار خود را با نگاه علمی و 

پژوهشگرانه حل کنند. 
  سهم فروشگاه های زنجیره ای 

در اقتصاد ایران
فروشگاه های زنجیره ای مجموعه 
فروشگاه هایی اس��ت که با یک نام 
مش��خص اما با مدیری��ت واحد در 
سطح یک شهر یا کشور یا چندین 

کشور پراکنده اند. 
در ای��ران فروش��گاه فردوس��ی، 

نخستین فروشگاه زنجیره ای بود که 
مدتی پس از توصیه یالمارش��اخت  
)اقتصاددان آلمانی( به دکتر مصدق 
در س��ال1336 آغ��از ب��ه کار کرد. 
پیش از آن ش��رکت تعاونی ارتش 
در س��ال 1328 با سرمایه 3هزار و 
250تومان تأسیس شده بود که در 
سال 1347 به تعاونی مصرف سپه 
تغییر نام داد و به نوعی فروش��گاه 

زنجیره ای به حساب می آمد. 
جال��ب اس��ت ک��ه در کش��ور 
نزدی��ک به 25هزار نف��ر در بخش 
فروش��گاه های زنجیره ای به شکل 
مستقیم مشغول به فعالیت هستند 
و 2500 ش��عبه فروشگاهی تحت 
70 برن��د به عنوان فروش��گاه های 
زنجیره ای فعال بوده و بالغ بر 5هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در این 

بخش انجام گرفته است. 
فروش��گاه های  اتحادیه  رئی��س 
زنجی��ره ای در این ب��اره می گوید 
فروش��گاه های  س��هم  »اکن��ون 
زنجیره ای از ب��ازار ایران حدود5 تا 
7 درصد اس��ت، درحال��ی که این 
رق��م در دنیا به 50 درصد رس��یده 
 و در برخی کش��ورهای پیشرفته تا

 80 درصد پیشروی دارد.«
چه استراتژی هایی توصیه 

می شود
مایکل پورتر، استاد ارشد دانشگاه 
هاروارد اس��ت. او معتقد است که با 
آغاز قرن جدید، اس��تراتژی روشن 
اصلی تری��ن نی��از شرکت هاس��ت. 
شرکت ها باید دید مشخصی درباره 
اینکه چگون��ه می خواهند کاالها و 
خدمات خود را از س��ایر رقبا برای 
مش��تریان گوناگون متمایز سازند 
داش��ته باش��ند، درغیر این صورت 
آنه��ا در محی��ط فرا رقابتی بلعیده 

می شوند. 
ای��ن نهای��ت عق��ل ی��ک مدیر 
می تواند باشد که بفهمد دیگر تنها 
هنر در تولید داش��تن و س��اختن 
کارخان��ه و کارگاه ب��ه س��ر آمده و 
مرغوبیت مفهومی سری و انحصاری 
نیس��ت و اس��تراتژی ای عمومی به 
حس��اب می آید که حداقل ممکن 
برای ماندن است نه نسخه ماندن. 

در این باره فیلیپ کاتلر در کتاب 
پ��رارج خود با ن��ام »و چنین گفت 
کاتلر« به زیبایی این مفاهیم را بیان 
می کن��د. او می نویس��د »زمانی که 
برای کنترل های پزش��کی دوره ای 
ب��ه پزش��ک مراجع��ه می کنیم او 
ب��رای تش��خیص بیماری ه��ا یک 
را  مت��داول  تس��ت های  سلس��له 
انجام می ده��د.« او معتقد اس��ت 
چنین چک لیس��تی برای حصول 
اطمینان از سالمت مدیریت در بازار 

شرکت ها هم وجود دارد. 
ت��ام پیت��رز )نویس��نده کت��اب 
ب��ه س��وی بهترین ها ک��ه برترین 
بررس��ی  را  ش��رکت های فورچون 
ک��رده بود( زمانی گفت��ه بود که با 
15دقیقه صرف وقت می تواند بگوید 
که آیا دفتر یا فروشگاهی زنده است 
یا نه. من هم ب��ا 10مورد می توانم 
درمورد س��المت مدیریت در بازار 
ش��رکت ها نظر بدهم. )ب��ه کتاب 
10گناه مرگبار در بازاریابی، نوشته 

فیلیپ کاتلرمراجعه کنید(
1-آیاش��رکت تقس��یم ب��ازار را 

درس��ت انجام داده و مناسب ترین 
بخش های ب��ازار را انتخ��اب کرده 
و برنام��ه بازاردانی ب��رای هریک را 

تدوین کرده است؟ 
2- آیا شرکت نیازها، خواسته ها، 
ادراکات، ترجیحات و رفتار مشتریان 
را می شناسد و می تواند ذی نفعان را 
تحریک کند تا رضایت مشتریان را 

جلب کرده و به آنها پاسخ دهند؟ 
3- آیا شرکت رقبا را می شناسد و 
به نقاط قوت و ضعف آنها آشناست؟ 
4- آیا ش��رکت الگوهای رفتاری 
ذی نفعان اصلی خود مانند کارکنان، 
عرضه کنندگان و توزیع کنندگان را 
قدردان��ی  آنه��ا  از  و  می شناس��د 

می کند؟ 
5- آیا ش��رکت سیستمی برای 
شناس��ایی فرصت ها، رده بندی آنها 

و انتخاب بهترین ها دارد؟ 
سیس��تم  ش��رکت  آی��ا   -6
برنامه ریزی برای مدیریت بازاردانی 
دارد که از آن برنامه های کوتاه مدت 

و بلندمدت را استخراج کند؟ 
7- آیا شرکت با کمک روش های 
ارتباط��ی و ابزارهای بازارگش��ایی 
مق��رون به صرفه توانس��ته نام های 

تجاری قوی به وجودآورد؟ 
8- آیاش��رکت توانس��ته روحیه 
تیم��ی در بی��ن واحدها ب��ه وجود 
آورده و ب��رای واح��د مارکتین��گ 

مدیری الیق بگمارد؟ 
9- آیا شرکت کنترل های قوی بر 

کاالها و خدمات خود دارد؟ 
10- آیا شرکت به صورت عاقالنه 
و منطقی تکنولوژی اضافه می کند 
تا موجب ایجاد مزیت رقابتی برایش 

شوند؟ 
و در کن��ار هم��ه اینه��ا به نظر 

می رسد که: 
و  روزه��ا  ش��مردن  مغتن��م   -
س��الگردهای خاص ش��رکت برای 
ارتق��ای مناس��ب برن��د و در کنار 
آن تروی��ج فروش ب��ا درک راهبرد 

تبلیغات یکپارچه. 
پررن��گ  و  واقع��ی  حض��ور   -
مدیران ارش��د در محل های عرضه 
محصوالت و مش��اهده مس��تقیم 
رفتار خرید مش��تری و آش��نایی با 
نیازها و خواسته های فروشندگان و 
مشتریان به جای اعتماد کردن به 

ادراک وچشم وگوش دیگران. 
- بررسی منحنی عمر محصوالت 
حف��ظ  و  انتخ��اب  و  تولی��دی 
مناسب ترین نقطه روی این منحنی 

در بازارهای گوناگون. 
- هم��ه چی��ز ب��رای همه کس 

نبودن. 
و س��رانجام آموخت��ن فراموش 
کردن برخی آموخته های گذشته و 
آموختن هنر زیستن در هزاره سوم 
از بایده��ای مدیران جویای نام و از 
حداقل هایی است که می توان به آن 

پرداخت. 
آرزوی پایانی

در پایان تنه��ا آرزو می کنیم که 
اگر1700س��ال دیگر مومیایی مرد 
نمک��ی دیگ��ری از مردم��ان امروز 
ای��ران در معدنی گمنام پیدا ش��د، 
باستان شناسان با افتخار روی لباس 
و کیف و کفش اوجمل��ه با افتخار 

ساخت ایران را پیدا کنند. 
اندیشمندانه بیندیشیم.

7 راه شگرفچرا چرم ایرانی یک افتخار است؟ 
برای جذب مشتریان جدید

ایجاد یک لیس��ت درست از مش��تریان، کاری طاقت فرسا 
به نظر می رس��د. س��عی کنید از این هفت مرحله برای جذب 
مشتریان جدید استفاده کنید. به عنوان صاحب یک کسب و کار 
کامال آگاه هستید که مش��تری، پایه و نیروی حیاتی شرکت 
شماست. جریان ثابتی از مشتریان جدید به شما فرصتی برای 
رشد کسب و کار و تحقق چش��م اندازهای شرکت تان می دهد. 
فرزان��ه ایرانی، عض��و انجمن جامعه مج��ازی، به اهمیت یک 
پایگاه قوی مشتری برای همه کسب و کارهای کوچک از جمله 
 کسب و کارهای مجازی پی برده و به همین دلیل مشاور وب سایت 
iAdControl.com است. Fuzz Work بریتانیا اخیرا این 
پرسش را مطرح می کند که »بهترین رویکرد شما برای ایجاد 

پایگاه مشتری در کسب و کار آنالین تان چگونه بوده است؟«
به گزارش هورموند، به نظر می رسد که یک رویکرد هفت 

مرحله ای بهترین کار برای جذب مشتریان جدید است. 
1- شناسایی مشتری ایده آل خود

اگر ش��ما نوع مصرف کننده ای را که دنبال آن هس��تید 
بدانید، جست وجو برای مش��تری نیز آسان تر است. گزاره 
نداشتن از مشتری ایده آل احتماال منجر به ندانستن نقطه 
ش��روع می شود. ذهنیت و تصویر شفافی از آنچه هدف تان 
است، داشته باش��ید. »Nicole Beckett«، عضو انجمن 
Open Frum می گوی��د »در م��ورد چیزهای��ی که آن 
دس��ته از افراد را ش��اد، ناراحت و بزدل می کند یا تسکین 
می دهد، فکر کنید و به دنبال آن باش��ید که ش��ما چگونه 
می توانید زندگی آنها را کمی آسان تر کنید. تمرکز مشتری 
ایده آل تان را محدود کرده و از بیان اظهارات گسترده بازار 

هدف اجتناب کنید.«
2- پی ببرید که مشتریان شما کجا زندگی می کنند

»Jeff Motter «، مدیرعام��ل و مدیر بازاریابی ارش��د 
گروه بازاریابی ش��رق خلیج می گوید »ب��ه مکان هایی که 
مشتریان مورد هدف در ذهن تان در آنها یافت می شوند پی 
ببرید )رسانه ها، محیط های آنالین، آفالین، ایمیل و…( و 

سپس پیامی برای آنها ایجاد کنید.«
جایی که شما به دنبال مشتریان تان می گردید به ماهیت 
کس��ب و کارتان بس��تگی دارد. برخی از مکان های آنالین 
خوب عبارتند از انجمن ها و صفحات رسانه های اجتماعی 
که ش��امل خود شما و کس��انی که کسب وکارهای مشابه 
یا مکمل ش��ما را دارند، می شود. محیط های آفالین؛ شما 
می توانید مقدار زیادی از مشتریان بالقوه را در کنفرانس ها 

و کنوانسیون های صنعت خود تأمین کنید. 
3- از کسب و کارتان در داخل و خارج آگاهی کسب کنید

به ط��ور کلی درک صنعت و داش��تن دانش در ارتباط با 
محصول، ما را قادر به جذب مش��تریان عالقه مند می کند. 
زمانی که ش��ما ظاهر و باطن محصول تان را می شناس��ید، 
واقعیت ب��ه حقیقت می پیوندد. مردم��ی که عالقه مند به 
پیش��نهادات و عرضه شما هستند، می توانند دانش شما را 

ببینند و از شما کمک بطلبند. 
4- همیشه در موقعیت پاسخگو باشید

 flehx جیس��ون رایس، مالک و برنامه نویس ارش��د
پیش��نهاد می دهد برای مش��تریان بالقوه ای که با ش��ما 
در تماس هس��تند، ب��ا یک دلیل خ��وب خدمات تان را 
توضیح دهید؛ این نخس��تین قدم شما برای وفادارسازی 
مشتریان است. او می گوید »ارزش ارائه بدهید و خودتان 
را به عنوان کس��ی که درک عمیقی از مسائل آنها دارد و 
به دنبال حل شان اس��ت، ثابت کنید.« این کار به شکل 
ایجاد محتوا در وبینارها، پست های وبالگ و نویسندگای 
مهم��ان وج��ود دارد. از لحاظ فیزیکی نیز ب��ا مردم در 

تماس باشید. 
5- تالش برای مارکتینگ پاسخ مستقیم

بهترین ش��رط بندی برای رس��یدن به مشتریان استفاده از 
تاکتیک هایی برای تشویق آنها به تکمیل یک عمل خاص است، 
مثل گزینه در لیست ایمیل تان یا درخواست اطالعات بیشتر. 

»Motter«  پیش��نهاد می کند »پیامی مستقیم برای 
ه��دف بازارتان خلق کنید.« خلق تبلیغاتی که مش��تریان 
ای��ده آل ش��ما را با دادن ارزش های��ی از هر چیز به صورت 
رایگان جذب می کند تا وجود آنها در قیف شما آغاز شود. 
شما می توانید در مورد پاسخ مستقیم شیوه های مارکتینگ 
ی��اد بگیرید زیرا آنها تمرکز روی نتایج اتفاقات را به ش��ما 
می آموزن��د؛ پیام قانع کننده ای که به مخاطبان ایده آل تان 
بگوید اگر با ش��ما کار نمی کردند ضرر می کرده اند. به آنها 
نشان دهید که مسائل شان را درک می کنید و می توانید آنها 
را سریع تر و ارزان تر از اینکه با شما کار نکنند برطرف کنید. 

6- شرکای تان را بسازید
با کس��ب و کاری که خدمات مکمل و فرصتی برای ایجاد 
 مزیت هم افزای��ی ارائه می دهند، به صورت تیمی کار کنید، 
چرا که می تواند در س��اختن کس��ب و کار بسیار مؤثر باشد، 
 SEO به عن��وان مثال اگر ش��ما کمپان��ی ای دارید ک��ه در
متخصص اس��ت، با کس��ب و کاری که وب س��ایت می سازد 
تیم شوید. »Beckett«  پیشنهاد می کند وقتی تمام اینها 
گفته و انجام شد، روابط را تقویت کنید. مالکان و مشتریان 
کس��ب و کارهای دیگر به ش��ما کمک می کنن��د یک پایگاه 
مش��تری ایجاد و بر ساخت روابط انسانی تمرکز کنید. قوی 
بودن ارتباطات شماس��ت که احتمال معرفی تان از س��مت 
مشتریان به دوستان شان و بازگشت دوباره شان را باال می برد. 

7- پیگیری
 Orange Mue مدیرعام��ل   ،  »Josh Sprague«
پیش��نهاد می کند که بع��د از تالش های تان ب��رای آوردن 
کس��ب و کار، همواره به یاد داشته باش��ید که فرآیند را به 
اتمام برسانید. به خاطر بسپارید که مجموعه ای از وظایف 
را پیگیری )نحوه ارسال و…( و برنامه تان را اجرا کنید. اگر 
ش��ما پیگیری کردن را فراموش کنید بسیاری از مکالمات 
مهم تان را از دست می دهید. انجام این مرحله ساده مطمئناً 

منجر به رشد پایگاه مشتریان تان خواهد شد. 

مشتریان ابدیارتباط

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(



افراد را بشناسید

تا به ح��ال به این نکته فکر کرده اید که چگونه 
می ت��وان به عنوان یک مدیر، خود را به س��ایرین 
نزدیک س��اخت؟ ای��ن امر اگرچ��ه در ابتدا کامال 
غیرضروری به نظر می رس��د، ام��ا فراموش نکنید 
ک��ه عرصه کس��ب و کار عرصه ارتباطات اس��ت و 
اگر در ش��رکت الزم اس��ت تا کارکنان با یکدیگر 
از روابط خوبی برخوردار باش��ند، مدیران نیز باید 
در ایجاد ارتباط خوب با س��ایرین تالش کنند. در 
بسیاری از ش��رکت ها مدیران ممکن است سالی 
ی��ک بار هم کارکنان خود را نبینند و این امر ابدا 
خوب نیست. اگرچه مدیر در راستای بهبود سطح 
ارتب��اط خوب ب��ا کارمندان به علت مش��غله های 
کاری  ک��ه دارد نمی توان��د خیل��ی کار خاصی در 
این رابطه انجام دهد، با این حال موارد س��اده ای 
نظیر دانس��تن اس��م هر کارمند و صدا زدن آنها 
باع��ث خواهد ش��د تا افراد خود را برای ش��رکت 
و مدی��ر مهم بدانند و این ام��ر روی عملکرد آنها 
تأثیر خوبی خواهد گذاش��ت. درواقع هیچ کسی را 
نمی توان یافت که از مدیر خود انتظار داشته باشد 
مانن��د همکارش با او صمیمی باش��د، با این حال 
به عل��ت موقعیت خاص رهبران ش��رکت، گاهی 
کوچک ترین رفتارهای دوستانه می تواند تأثیرات 
فوق العاده ای داش��ته باش��د. فرام��وش نکنید که 
رابط��ه اخالقی مدیران در نهایت منجر به رضایت 

شغلی کارمندان خواهد شد. 

ایده
ناپلئون بناپ��ارت یکی از بزرگ ترین فرماندهان 
نظامی تاریخ و امپراتور فرانس��ه بود که توانس��ت 
بیش��تر اروپا را فتح کند. اگرچه بس��یاری از افراد 
نب��وغ وی را عام��ل موفقیت ه��ای کس��ب کرده 
می دانند ب��ا این حال در این بین نباید از اهمیت 
سربازان وی غافل ش��د. او دارای ارتشی متحد و 
وفادار بود که باعث می شد تا بتوانند در نبردهای 
زیادی به پیروزی برس��ند. ریش��ه ای��ن میزان از 
وف��اداری را باید در رفتار مناس��ب ناپلئون با آنها 
جس��ت و جو کرد. وی در یک��ی از جمالت خود با 
بی��ان اینکه نایاب ترین چیزها در جهان دوس��ت 
صمیمی اس��ت نش��ان داد که ب��ه روابط خوب با 
س��ایرین تا چه اندازه اهمیت می دهد. برای مثال 
یکی از فرماندهان وی مارش��ال ماس��نا، حتی در 
زمانی که کامال محاصره شده بودند و می دانستند 
که نی��روی کمکی  نخواهد رس��ید، ب��ا این حال 
از وف��اداری ب��ه وی دس��ت نکش��ید و مقاومت 
سرس��ختانه ای از خ��ود نش��ان داد. بدون ش��ک 
اگر ناپلئ��ون بناپارت، رفتار دوس��تانه و خوبی با 
لشکریان خود نداشت، آنها تا این میزان وفاداری 
را از خود نش��ان نمی دادند. ب��ه همین خاطر اگر 
ش��ما هم کارمندانی خوب و وف��ادار می خواهید، 
الزم اس��ت به نوع ارتباط خود با آنها توجه کنید، 
البته این امر تنها مربوط به کارمندان نبوده و در 

ارتباط با مشتریان نیز به همین شکل است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- کاری کنید ک��ه کارکنان تان با میل و رغبت 
کار را انج��ام دهن��د. فراموش نکنی��د مدیری که 
همیش��ه مراع��ات ح��ال زیردس��تان را می کند، 
کارکن��ان او فع��ال و وفادار بوده و نس��بت به هم 

همکاری خواهند داشت. 
-  قس��متی از مس��ئولیت خود را به زیردستان 
تفویض کنید. این امر باعث خواهد ش��د آنها خود 
را فرات��ر از ی��ک کارمند معمول��ی بدانند که در 

افزایش روحیه آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
-  هرگ��ز فرام��وش نکنید که مدیر سرمش��ق 
زیردس��تان خود اس��ت، به همی��ن خاطر در نوع 
رفت��ار خ��ود دق��ت نظر کافی داش��ته باش��ید و 
س��عی کنید رفتارهایی را از خ��ود بروز دهید که 

می خواهید در کل شرکت پیاده شود. 
- خواس��ته های خود را به صورت پیش��نهاد یا 
خواه��ش درآورید. جمالت ام��ری واکنش خوب 
افراد را در پی نخواهد داش��ت و نوعی حس بد را 
در آنها ایجاد خواهد کرد. با این حال در بسیاری 
از موارد مش��اهده شده است که افراد هنگامی که 
خواسته ای را در قالب دوستانه بیان  می کنند فرد 
مقابل را در نوعی معذوریت اخالقی قرار می دهند 

که باعث می شود نه گفتن بسیار سخت شود. 
- تعادل داشته باشید. این امر بسیار مهم است، 
زیرا ش��خصیت ش��ما باید ثبات کافی را داش��ته 
 باشد تا س��ایرین بتوانند به شما اعتماد کنند، در 
غیر  این صورت ارتباط با شما بسیار سخت خواهد 
بود. برای مثال اگر مدیر ش��رکتی بعضی از روزها 
بس��یار س��رحال و در برخی روزهای دیگر کامال 
کسل باشد، افراد در ارتباط با وی به نوعی محتاط 
خواهن��د بود و نمی توانند به راحتی با وی ارتباط 

برقرار سازند. 
- کارکن��ان خود را از ام��وری که در وضع آنان 
تأثیر دارد مطلع س��ازید. این امر نوعی احترام به 
آنها تلقی شده و رضایت کاری زیادی را برای آنها 
ب��ه ارمغان خواهد آورد. ب��ه هر میزان که رضایت 
ش��غلی افراد بیشتر باشد به همان میزان عملکرد 
بهتری از خود نش��ان خواهن��د داد و در لحظات 

پشتیبان تان خواهند بود. 
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بی نظمی همیش��ه نگران کننده 
است. فرقی ندارد در خانه به دنبال 
پیراه��ن یا دفترچه یادداش��ت تان 
باشید یا در محل کار در میان خیل 
نش��ده  بایگانی  پرونده های  عظیم 
غرق ش��وید. در ه��ر دو حالت این 
بی نظمی هزینه اضافی را بر دوش 

شما خواهد گذاشت. 
بررسی های مؤسسه »تولیدگری 
س��اده« در بین س��ال های 2012 
تا 2013 نش��ان می ده��د که رفع 
بی نظمی و ش��لختگی محیط کار 
در م��ورد کس��ب وکارهایی که در 
خانه اداره می شوند، موجب افزایش 
40درصدی کارآمدی می شود. این 
آمار برای دفاتر کاری اهمیت بیشتر 
دارد. در واقع براساس این پژوهش 
به طور معمول کارمندان یک ساعت 
از وقت خود را صرف یافتن اشیای 
مختلف در مح��ل کار می کنند. با 
یک محاس��به س��اده سرانگشتی، 
حجم ات��الف وقت کارمن��دان در 
یک س��ال هزینه  ای بسیار گزاف تر 
از آنچه در کس��ب وکارهای خانگی 

روی می دهد، نشان خواهد داد. 
اگر ت��ا اینجای کار هنوز متقاعد 
نش��ده اید که نیاز به تغییر اساسی 
زندگ��ی حرفه ای ت��ان  در ش��یوه 
داری��د، اش��اره ب��ه آمار رس��می 
فرانسه در مورد پرداخت مالیات ها 
به ش��ما در ش��فاف تر اندیش��یدن 
کمک خواهد کرد. بر این اس��اس 
حدود 67.9 درص��د پرداخت های 
دیرهنگام مالیاتی به سبب مفقودی 
اخطارنامه و برگه مالیاتی از س��وی 

مالیات دهندگان است. 
همه این توضیحات بیانگر لزوم 
ایج��اد تغیی��ر در ش��یوه زندگی و 
فعالیت حرفه ای است. با این حال 
پرسش اصلی این است که از کجا 
باید ش��روع کرد؟ خوشبختانه در 
اینجا جان رمپتون، نویسنده ویژه 
چن��د   Entrepreneur مجل��ه 
راه��کار ب��ه منظور بهب��ود نظم و 
سازماندهی بهینه محیط کار ارائه 

کرده است. 

آداب و رسوم را دست کم 
نگیرید

آداب و رس��وم در زندگی مدرن 
به دست فراموشی سپرده شده اند. 
ب��ا این حال هنوز ه��م بقایای این 
دستاوردهای کهن در زندگی ما به 
چشم می خورد. یکی از این رسوم 
س��نتی که هنوز هم در محیط کار 
اس��ت، مکالمه های  قابل مشاهده 
صبحگاه��ی کارمندان و همچنین 
اس��تراحت ظهرگاه��ی ب��ه همراه 
صحبت های جسته وگریخته است. 
بررس��ی های پژوهشگران مؤسسه 
ه��اروارد بیزینس نش��ان داده که 
این اس��تراحت های کوتاه در میان 
فعالی��ت روزان��ه به م��ا در تقویت 
تمرکز و بهب��ود کیفیت کاری مان 
کم��ک خواهد کرد. ع��الوه بر این 
سنت کهن، گمان می کنم موضوع 
حضور در محل کار پیش از س��ایر 
همکاران یکی دیگر از توصیه های 
فرهنگی است که در اغلب کشورها 
یافت می شود. اگرچه به ندرت این 
توصی��ه تاریخی م��ورد توجه واقع 
می ش��ود، اما پژوهشگران مؤسسه 
»تولیدگ��ری س��اده« نش��ان داده 
است که شروع فعالیت روزانه پیش 
از دیگران به ش��ما در حفظ تمرکز 
و نظ��م کمک خواهد ک��رد. در هر 
صورت اگ��ر پیش از همه در محل 
کار حاضر شوید، زمان کمتری را با 
دیگران و دردسرهای روزانه ای که 
به علت ناهماهنگی میان شما و آنها 
بروز می کند، سپری خواهید کرد. 

آخری��ن توصیه ای ک��ه در این 
بخش مورد بررس��ی ق��رار خواهد 
گرفت، پرهیز از اس��تفاده از تلفن 
همراه و به ویژه شبکه های اجتماعی 
در طول مدت کار اس��ت. اینکه هر 
چند دقیقه یکبار اکانت توییترمان 
را چک کنیم و سری به اینستاگرام 
بزنیم، تمرکز و نظم موجود را نابود 
خواه��د ک��رد. در بهتری��ن حالت 
توصیه می شود در طول مدت کار 
ب��ه تلفن همراه تان کاری نداش��ته 
باش��ید و از ش��بکه های اجتماعی 
دوری کنی��د. ب��ا این ح��ال اگر به 
ق��دری به ای��ن دو مقوله وابس��ته 

هس��تید ک��ه ای��ن کار برای ت��ان 
ناممکن اس��ت، دست کم هر چند 

ساعت یکبار به آنها سر بزنید. 

ذهن خالی، تمرکز بیشتر
دنی��ل ج��ی لویتی��ن، یک��ی از 
مش��هورترین متخصص های حوزه 
روان شناسی ش��ناختی است. وی 
معتقد است که در طول روز ذهن 
ما با ایده های مختلفی پر می شود و 
بعد از چند س��اعت در عمل دیگر 
فضایی برای تمرکز بیشتر روی امور 
مهم نخواهد داشت؛ »یک روز کاری 
حداقل 20 ایده را به ذهن ما منتقل 
می کند. گم��ان نمی کنم در حالی 
ک��ه ذهن مان درگیر چند مس��ئله 
متف��اوت و در برخی موارد بی ربط 
به کارمان باشد، بتوانیم تمرکزمان 
را حفظ کنیم.« بر همین اس��اس 
لویتین توصیه مخص��وص خود را 
در مورد بیرون ریزی ایده ها از ذهن 
مطرح می کند؛ »یک تکه کاغذ پیدا 
کرده، تم��ام ایده ه��ا و افکاری که 
ذهن تان را به خود مش��غول کرده، 
در آن یادداشت کنید. به یاد داشته 
باشید که این کاغذ باید شامل تمام 
ایده ها با جزییات  شان باشد. سپس 
می توانید با خی��ال راحت کاغذ را 
مچاله کرده و به درون سطل زباله 

پرت کنید.« 
تمرین م��ورد نظر لویتین باعث 
خالی شدن ذهن در میانه فعالیت 
کاری خواهد ش��د. به این ترتیب با 
ساده ترین راهکار ممکن تمرکزتان 

افزایش خواهد یافت. 

جای زباله ها در انباری 
نیست

اغلب افراد خیلی س��خت از شر 
وسایل ش��ان خالص می شوند. این 
امر به دلیل نیازش��ان به آن وسایل 
نیس��ت، بلک��ه توهم آنها نس��بت 
ب��ه اینکه روزی آن وس��یله کاربرد 
خواهد داش��ت آنها را در تنگنا قرار 

می دهد. 
نگاهی به قفسه مخصوص تان در 
محل کار بیندازید. به احتمال فراوان 
بیش از 40 درصد لوازم موجود دیگر 

کاربردی برای ش��ما و هیچ شخص 
دیگ��ری در آن ش��رکت نخواهن��د 
داش��ت. اگر این ل��وازم و ابزارها را 
رها کنید، دیگر هنگام جست وجوی 
وسایل س��ردرگم نخواهید شد. در 
ابتدای مقاله اشاره شد که کارمندان 
به طور متوس��ط یک ساعت از وقت 
روزانه خود را به جست وجوی لوازم 
موردنی��از در مح��ل کار اختصاص 
اگر  می دهند. پیش بینی می ش��ود 
ل��وازم غیرض��روری از محی��ط کار 
جمع آوری شود، این زمان به نصف 
تقلی��ل یابد. باید توجه داش��ت که 
در این مورد استمرار نقش کلیدی 
را ایفا می کن��د. اینکه یکبار محیط 
کار را مرت��ب کنی��م، پاس��خگوی 
نیازمان نیست. باید به طور متناوب 
این عمل انجام گیرد تا نتایجش نیز 

پایدار باشد. 

تکنولوژی امیدوارکننده
ابزارهای��ی از قبیل ی��ادآور آماده 
ک��ردن غذا در آش��پزخانه، اپ های 
یادآوری و یادداش��ت برداری نظیر 
Evernote، مبل ه��ای چندکاره و 
شبکه  هماهنگ سازی  نرم افزارهای 
از س��وی کس��انی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد که ع��زم جدید برای 
صرفه جویی در وقت شان دارند. اگر 
هر ک��دام از کارهایی که یک برنامه 
هماهنگ ساز انجام می دهد، به طور 
مجزا از س��وی یک کارمند صورت 
گی��رد، زمان زیادی صرف ش��ده و 
سازماندهی این حجم از فعالیت نیز 

دشوار خواهد بود. 
برای مث��ال Evernote توانایی 
فرمت های  اطالع��ات در  نگهداری 
مختل��ف در عی��ن صرفه جویی در 
زمان را دارد. با اس��تفاده از این اپ 
دیگر از ش��ر نگه��داری کاغذهای 
پراکن��ده و احتماال گ��م کردن آنها 

خالص خواهید شد. 

افراد منظم کمال گرا نیستند
نی��کل مانزی��ا، نویس��نده حوزه 
مدیریت س��ازمانی معتقد است که 
انگاره نادرستی در مورد کمال گرایی 
اف��راد منظم و س��ازمان یافته وجود 

دارد؛ »بیشتر مردم گمان می کنند 
که افراد منظ��م کارمندانی افراطی 
در ح��وزه کمال گرایی هس��تند. با 
این حال واقعیت بیانگر امر دیگری 
اس��ت. اینگون��ه افراد ب��ه خوبی از 
آگاهی  عمل ش��ان  محدودیت های 
دارند و به جای مکث فراوان به امید 
بهبود کیفیت پروژه آن را تمام کرده 

و به دنبال پروژه بعدی می روند.« 
آنچه مانزیا در مورد عملکرد افراد 
منظم می گوید کم��ک فراوانی در 
راس��تای افزایش تولید ش��رکت در 
مقیاس وسیع خواهد کرد. همچنین 
نکته جال��ب در مورد اج��رای این 
ش��یوه، س��ازماندهی هزینه نسبتا 
پایین در مقایسه با استفاده از برخی 
تکنولوژی ه��ای سراس��ری در یک 

شرکت یا سازمان است. 
نظم فرار نمی کند

اگر از افراد شلخته پرسیده شود 
علت دوری از نظم ش��ان چیس��ت، 
ب��ه احتمال فراوان چنین پاس��خی 
شنیده خواهد شد؛ نظم حداکثر یک 
یا دو هفته پایدار خواهد ماند. بعد از 
این مدت دوباره بی نظمی حکمفرما 
خواهد شد. لیزا زاس��لو، پژوهشگر 
عرص��ه روان شناس��ی و مدیری��ت، 
معتقد اس��ت که نظ��م وقتی ایجاد 
ش��ود دیگر به این راحتی ها رفتنی 
نیس��ت؛ »اگر ش��خصی به باشگاه 
ورزشی برود و وزن کم کند، گمان 
نمی کن��م دیگر عضویت��ش در آن 
باش��گاه را لغو کند. این امر در مورد 
نظم و سازماندهی درست نیز صادق 
اس��ت. اگر نتایج نظم و سازماندهی 
درست را مشاهده کنیم، دیگر از آن 

دست نخواهیم کشید.« 
به نظر زاس��لو مش��کل اساس��ی 
اس��تفاده از روش های غلط از سوی 
افراد است که نتایج نظم را برای آنها 
به ارمغان نمی آورد. خوش��بختانه با 
اس��تفاده از پنج شیوه ای که در باال 
به آنها اش��اره ش��د، می توان نظم و 
سازماندهی درست را در محیط کار 
و زندگی شخصی ایجاد کرد. در این 
صورت نتایج آن را به زودی مشاهده 

خواهید کرد. 
Entrepreneur.com :منبع

همه آنچه برای کارمندان پرتالش الزم است

سازماندهی بهتر، کار بیشتر
کارتابلنگاه

جلوگیری از شکست در کارآفرینی
شکست کارآفرینان در تأسیس و توسعه کسب وکار، 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت، اما ب��ا رعایت برخی نکات 

می توان احتمال این اتفاق را کاهش داد. 
به گزارش زومیت، مسیر کارآفرینی هیجان انگیز اما 
پرمسئولیت اس��ت. افرادی که کسب وکار خود را برپا 
می کنند، اهداف و آرزوهای زیادی در س��ر دارند. آنها 
می خواهند خدمات و محصوالت مختص به خودشان 
را داشته باشند، دوستان  و آشنایان را تحت تأثیر قرار 
داده و مخاطبان شان را به میلیون ها نفر افزایش دهند، 
اما برای تحقق تمامی این اهداف راه پرفراز و نش��یبی 
در پیش اس��ت که الزم اس��ت از عوامل خطرساز زیر 

دوری کرد: 
کمال گرایی را کنار بگذارید

گاه��ی کارآفرین��ان ارائه خدمات ش��ان را به تعویق 
می اندازند و مدام برای رسیدن به حد کمال وسواس به 
خرج می دهند که این رفتار موجب کند ش��دن مسیر 
پیشرفت و پیشی گرفتن رقبا می شود. درحالی که اگر 
کارتان را هرچه س��ریع تر شروع کنید، در طول مسیر 
فرص��ت بازیابی، بهبود و تکمی��ل ایده های تان را پیدا 

خواهید کرد. 
از پیله تنهایی تان بیرون بیایید

برای اینکه متوجه ش��وید ایده کاری و خدمات تان 
چقدر برای مخاطب و مشتری تان مفید است، تحقیقات 
گسترده انجام دهید و بازخورد اطرافیان تان را بسنجید. 
اگر یک ایده از نظر ش��ما و دوستان تان خوب و جامع 
است، دلیل نمی شود که برای عموم مردم نیز مثمرثمر 
باش��د. پس بیرون رفته و از راننده، آرایش��گر، کارگر، 

کارمند و دیگر اقشار جامعه نظرسنجی کنید. 
خودتان را نبازید

شغل ش��ما تنها بخش��ی از زندگی تان است و باید 
بدانید که شکس��ت خوردن در کار، به معنی از دست 
دادن تمام زندگی یا تحقیر شدن شخصیت تان نیست. 
پس تجربه کسب کنید، از جا برخیزید، مشاوره بگیرید 
و راه ه��ای جدی��د را امتحان کنید. بعض��ی ایده ها به 
سرعت جواب می دهد و موجب پیشرفت تان می شود، 

امیدوار و پرتالش باشید. 
ریسک پذیر و خالق باشید

مردم روزانه با تبلیغات و محصوالت بسیاری بمباران 
می شوند. پس تصور نکنید تنها معرفی یک محصول یا 
خدمت می تواند مش��تریان را جذب کند. به جای فکر 
ک��ردن و غصه خوردن از این بازار رقابتی س��خت، به 
فکر نیاز واقعی مشتریان تان باشید. کمی ریسک کنید 
و خدمت��ی ارائه دهید که آنها را به وج��د آورد و نیاز 

واقعی شان را برآورده کند. 
از همه چیز در کنار هم لذت ببرید

تعادل داش��تن در رفتار ش��غلی بسیار حائز اهمیت 
است. اگر شما بخواهید تمامی افرادی را که طرفدارتان 
نیستند از بین ببرید و مجازات کنید، تنها طرفدارانی 
می مانند که تمامی کارهای تان را تأیید می کنند و این 
موجب توقف پیش��رفت تان می ش��ود. قبول کنید که 

منتقدان ما را وادار به تالش بیشتر می کنند. 
قوانین و انتظارات سخت نداشته باشید

کارآفرین موفق کسی اس��ت که با توجه به شرایط 
تصمیمات مناسب بگیرد و هدف متناسبی تعیین کند. 
گاهی در مس��یر کاری اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ 
می دهد که نیازمند انعطاف پذیری اس��ت و آن لحظه 

بهتر است »بایدها« تبدیل به  »می شودها« شود. 
واکنش های آنی را کنار بگذارید

قله ها و چاله ها بخش��ی از مس��یر زندگی هس��تند. 
الزم اس��ت یاد بگیرید که با مش��ت های گره کرده در 
این مس��یر راه نروید و به هر مانعی عکس العمل نشان 
ندهید. در دوران س��خت، صبور باش��ید و چشم انداز 
روشنی به اهداف پیش  روی تان داشته باشید و پا پس 

نکشید. 
از مقایسه کردن دست بکشید

اگ��ر مداوم خودتان، کارکنان ت��ان و مراحل و نتایج 
کارتان را با دوستان و رقبا مقایسه  کنید، موفقیت تان 
نزول پیدا می کند. بدانید ک��ه موقعیت و امکانات هر 
ش��خصی و هر شغلی متفاوت است. عده ای به سرعت 
رشد می کنند و بعد پایین می آیند و عده ای آهسته و 
پیوس��ته صعود می کنند. پس روی کار خود متمرکز 

شوید. 
همیشه جدی نباشید

اگ��ر گاه��ی به فض��ای کار ت��ان، بازی، ش��وخی و 
ماجراجویی اضافه کنید، از روزمرگی و خس��تگی رها 
می ش��وید، به عالوه ذهن تان باز می ش��ود و نوآوری و 

خالقیت و انرژی در کارها ی تان سرازیر می شود. 
یک تنه پیش نروید

با دوستان و مشاورین دلسوز و قابل اعتمادی ارتباط 
داشته باشید که در صورت لزوم بتوانید روی کمک شان 
حساب باز کنید. حضور اشخاصی که بتوانند صادقانه و 
آشکارا شما را یاری کنند بسیار دلگرم کننده و سودمند 
خواهد بود و کاره��ا و وظایف بزرگ با همکاری، بهتر 

پیش خواهد رفت. 
ساعات کار مشخص داشته باشید

یک کارآفرین وظایف و مس��ئولیت زیادی بر دوش 
دارد و ناچارا باید بیش��تر س��اعات زندگی اش را به کار 
ک��ردن اختصاص دهد، اما اولویت این زندگی خودتان 
هستید و الزم است برنامه های شخصی نیز برای خود 
داشته باشید. پس با غذای خوب، خواب خوب و تفریح 
و وقت گذراندن با خانواده و دوستان، سالمت جسمی و 
روحی تان را تضمین کنید. این گونه می توانید شاداب تر 

و پرانرژی تر پیش بروید. 
INC  :منبع

ترجمه: علی آل علی  

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

 فروشگاه مجازی لوازم دست دوم - آن هایی که مشتاق خرید و فروش لوازم دست دوم هستند می توانند با فروش لباس های سالم 
و گران بهای شان به سودهای خوبی دست پیدا کنند. با راه اندازی یک وب گاه مستقل به عنوان یک ویترین مجازی، خودتان را تبدیل 

به یک برند کنید. 
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اخبار

کرم�ان - خبرنگار فرصت امروز - دکتر سید حسن 
هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه شنبه 
31 مرداد ماه در حکمی دکتر علی اکبر حقدوس��ت را به 
عنوان معاون برنامه ری��زی، راهبردی و هماهنگی وزارت 
بهداشت منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کرمان
نظ��ر ب��ه تعهد، دان��ش و تجربی��ات ارزن��ده جنابعالی 
ب��ه موجب ای��ن ابالغ ب��ه عنوان مع��اون برنام��ه ریزی 
راهب��ردی و هماهنگی منصوب می ش��وید . انتظار دارم 
با اس��تفاده از توان و ظرفیت ه��ای تخصصی موجود و با 
رعایت اهداف س��ند چش��م انداز توس��عه ، سیاست های 

کلی س��المت ابالغی مقام معظم رهب��ری و قانون برنامه 
ششم توس��عه اهتمام خود را در تدوین سیاست گذاری و 
برنامه ریزی، هماهنگی، تدوین شاخص ها و اجرای نظام 
کارآمد ارزیابی، تدوی��ن و پایش برنامه های عملیاتی در 
وزارت، دانشگاه ها و سازمان های تابعه، انعکاس سیاست 
ه��ا و برنامه های کالن وزارت به مراج��ع ذیربط ، ایجاد 

هماهنگ��ی و وحدت روی��ه و برگزاری منظم و مس��تمر 
جلس��ات هیات های امنای دانش��گاه ها و دانشکده های 
علوم پزش��کی کش��ور ب��کار گیرید .  بدیهی اس��ت کلیه 
معاونین، مدیران و روس��ای دانش��گاه های علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی همکاری الزم را با جنابعالی 
معم��ول خواهند نمود . امید اس��ت با ات��کال به خداوند 
متعال در انجام شایس��ته وظایف، بارعایت قانون مداری و 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق 

و سرافراز باشید .
همچنین وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در 
حکم دیگری دکتر حق دوس��ت را با حفظ سمت به عنوان 
سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کي و خدمات بهداشتی، 

درمانی کرمان منصوب کرد .

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
آذربایجان شرقی گفت: همزمان با هفته دولت پروژه های بنیادمسکن 
انقالب اسالمی استان شامل طرح هادی روستایی، بازسازی و نوسازی 
مسکن روس��تایی، صدور اسناد مالکیت و مجتمع فرهنگی و هنری 
با اعتباری بالغ بر384 میلیارد تومان در شهرس��تان های مختلف به 
بهره برداری خواهد رس��ید .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
 حاف��ظ باباپ��ور افزود: به حول ق��وه الهی اجرای طرح هادی ش��امل 
) آسفالت و جدول و سنگ فرش وجوب کانیو (  در21 روستای استان 
با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 370 میلیون تومان افتتاح خواهد شد که 
با بهره برداری  از آنها نزدیک به چهار هزار و200 خانوار با جمعیتی بالغ 
بر25 هزار و 200 نفر از مزایای آن بهره مند خواهند شد. این مسئول 
در ادامه با اش��اره به افتتاح همزمان 6000 واحد قابل تحویل مسکن 
روستایی در روستاهای استان، اضافه کرد: همزمان در هفته دولت سال 
جاری 6000 واحد مسکن روستایی نیز با اعتباری بالغ بر 360 میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان واجدالشرایط خواهد 
شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تسهیالت پرداخت 
شده برای هر واحد مس��کونی در سال جاری را 20 میلیون تومان با 

س��ود حداکثر 4 درصد اعالم نمود و یادآور شد: تعداد کل واحدهای 
مسکونی در سطح  روستاهای استان 283 هزار و652 واحد می باشد 
که تاکنون حدود 145هزار و877 واحد آن متوس��ط باالی 51 درصد 
نوسازی و مقاوم سازی شده اند. مهندس باباپور همچنین از افتتاح یک 

واحد مجتمع فرهنگی و هنری در استان خبر داد و افزود: بهره برداری 
از یک واحد مجتمع فرهنگی وهنری در شهرس��تان اسکو با اعتباری 
نزدی��ک به دو میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری خواهد رس��ید. 
وی از اعطای 1000 جلد س��ند روس��تایی و شهری همزمان با هفته 
دولت در سطح روستاهای اس��تان خبر داد و خاطرنشان کرد: تعداد 
6500 جلد س��ند روستایی و3500 جلد س��ند در شهرهای زیر 25 
هزار نفر جمعیت با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان بهره برداری و 
تحویل صاحبان امالک نوساز خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اس��تان آذربایجان شرقی در پایان به عملکرد ستاد بازسازی 
بنیاد مس��کن از سیل اخیر در7 شهرستان اش��اره کرد و افزود: تعداد 
واحدهای آس��یب دیده  از سیل 25 فروردین سال96 که حدود924 
واحد ب��ود تاکنون آواربرداری و پی کن��ی 912 واحد آن اتمام یافته 
و اج��رای  فونداس��یون826 واحد و اس��کلت 428 واحد و همچنین 
اجرای س��قف 239 واحد آن اتمام یافته است  و عملیات احداث 13 
واحد تعهدی بنیاد در روستای چنار عجب شیر رو به اتمام است که 
درصورت تحقق این امر همزمان با هفته دولت س��ال جاری با حضور 
مسئولین استان و شهرستان این 13 واحد احداثی افتتاح خواهد شد.

اصفهان - قاسم اسد - اولین سالگرد انتشار نشریه اتاق بازرگانی 
اصفه��ان با هیأت تحریریه جدید و رویکردی نو برگزار ش��د.  در این 
جلس��ه که ب��ا حضور تع��دادی از اعضای هیأت نماین��دگان و هیات 
تحریریه در تاالر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د، 
مصطفی رناسی نایب رئیس اتاق و سردبیر نشریه با اشاره به اینکه به 
همت هیأت تحریریه جدید محدوده همکاران علمی نشریه گسترش 
 داده ش��ده و از دیدگاه ه��ای متفاوتی موضوعات مورد بررس��ی قرار 
می گیرد، گفت: در طول یک سال گذشته باوجود افزایش تیراژ چاپ 
نشریه هزینه ها کاهش یافته، گستره توزیع اینترنتی و فیزیکی نشریه 
افزایش یافته و به وسیله پست سفارشی انجام می گیرد، میزگردهای 
تخصص��ی به صورت تلویزیونی ضبط و پخش ش��ده و مطالب آن در 
صفحه طنز ماهنامه اصفهان امروز استفاده می شود و نشریه انگلیسی 
اتاق بازرگانی نیز در مراحل نهایی می باش��د. حمیدرضا امیدان دبیر 

تحریریه نش��ریه نیز درادامه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
هیأت تحریریه جدید نش��ریه در یک س��ال اخیر پرداخت. وی گفت 
دریک سال اخیر، 48 جلسه هیأت تحریریه تشکیل شد است، 1078 
نفر س��اعت فعالیت در هیأت تحریریه و 1080 نفرساعت فعالیت در 
تی��م تدوین صورت پذیرفته اس��ت و از مصوبات تعیین ش��ده 97/3 

درصد)427 مصوبه( اجرا ش��ده اس��ت. امیدان از انتش��ار 32 دیدگاه، 
35 مقال��ه، 17 میزگ��رد و 25 گف��ت و گو در نش��ریات 80 الی 85 
خبر داد و خاطر نش��ان کرد با گسترش گستره توزیع نشریه از طریق 
 رس��انه های متفاوت و همچنین بهره مندی از اندیشه های ناب و نگاه 
نظریه پردازان��ه در بخش مقاالت، میزگردها و گفتگوها در راس��تای 
آگاهس��ازی و روش��نگری مخاطبین گام های استواری برداشته شده 
است. گفتنی است نشریه اتاق بازرگاني با مدیر مسئولي سید عبدالوهاب 
س��هل آبادي و س��ردبیري مصطفي رناسي منتشر ش��ده و غالمرضا 
آقاطاهری، محمودرضا اقارب پرست، حمیدرضا امیدان، مجتبی بهرامی 
پور، جمشید تقسیمی، محمدرضا دلوی، علی راعی، محمدرضا رجالی، 
مصطفی رناسی، سید رسول رنجبران، سید عبدالحسین ساسان، سید 
کمیل طیبی، س��ید محسن عالمه، علی کرباس��ی زاده و علی نادری 

اعضای هیأت تحریریه کنونی نشریه اتاق بازرگانی اصفهان هستند. 

اهواز - ش�بنم قجاوند - آیین بهره برداری از راستگرد )رمپ( 
قطعه  دوم پروژه  تقاطع غیرهمسطح شهدای مدافع حرم با حضور 
ش��هردار، فرماندار رئیس شورای اسالمی ش��هر اهواز و تنی چند از 
مدیران شهری برگزار شد. در این مراسم، سید خلف موسوی با اشاره 
به افتتاح پروژه ی تقاطع غیرهمسطح شهدای مدافع حرم گفت: از این 
پروژه، قسمت راستگرد قطعه  دوم که باعث اتصال خیابان دانش به 
فاز دوم پادادشهر است، نیمه کاره مانده بود که به همت همکارانم در 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز بویژه دکترصفری معاون فنی و 
عمرانی افتتاح شد تاخدمتی برای مردم شریف اهواز به خصوص اهالی 
پادادشهر باشد. شهردار اهواز به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد 
و گفت: طول این پل 360 متر، با عرض 30/7 متر بروی 7 ستون و 
28عدد شمع قرار دارد که این شمع ها در عمق 40 متری مستحکم 
شده اند و از محاسن این پروژه می توان به حذف چراغ قرمز از میدان، 
س��هولت در تردد، کاهش زمان س��فر و ایجاد نشاط روانی به واسطه  
تس��ریع در ترددهای بخش مرکزی اشاره کرد. موسوی مبلغ قرارداد 
احداث این راس��تگرد را 6 میلی��ارد و چهارصد میلیون تومان اعالم 
کرد. سیدخلف موسوی شهردار اهواز در آخرین روز کاری خوداظهار 
داشت: الزم می دانم از همکاری همه  مدیران ارگانهای مختلف بویژه 
استاندار محترم خوزستان، فرماندار محترم شهرستان اهواز و نیز کلیه  

معاونین، مدیران و پرسنل زحمتکش شهرداری اهواز که در اداره امور 
کالنش��هر اهواز، بنده را یاری نمودند، تشکر و قدردانی کنم. در ادامه 
نیز نبی اهلل خون میرزایی فرماندار شهرستان اهوازبه ارزیابی عملکرد 
ش��هرداری در این دوره  مدیریت ش��هری پرداخت و گفت: در یک 
نگاه اجمالی باید اذعان کرد ش��هرداری کالنش��هراهواز در این دوره  
مدیریت ش��هری بویژه در یک سال و نیم اخیر، خدمات ارزشمندی 
را به خصوص در زمینه  بهبود حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر 
ارائه کرده است که از آن جمله می توان به زیرگذرشریعتی، زیرگذر 
خلی��ج فارس، پل ها و تقاطع های غیرهمس��طح و همچنین پروژه 

های فعال تقاطع چندس��طحی ش��هید بندر و پل والیت اشاره کرد 
و بهره برداری از فاز دوم تقاطع غیرهمس��طح ش��هدای مدافع حرم، 
برگ زرین دیگری در کارنامه  ش��هرداری اهواز اس��ت و دعای خیر 
مردم منطقه را به همراه خواهد داش��ت. فرماندار شهرس��تان اهواز 
در پایان با تش��کر از ش��هرداری اهواز جهت احداث راستگرد)رمپ( 
قطعه  دوم پروژه  تقاطع غیرهمسطح مدافع حرم و نیز حفظ روحیه  
جهادی تا پایان خدمت، خاطرنش��ان ک��رد: وظیفه خود می دانم به 
عنوان نماینده  دولت، ازمجموعه  ش��هرداری اهواز به دلیل تکمیل 
ای��ن پروژه، و ت��الش تا آخرین لحظه قدردانی کنم. س��پس رییس 
شورای اسالمی شهر اهواز با ابراز خرسندی از احداث راستگرد)رمپ( 
قطعه  دوم پروژه  تقاطع غیرهمسطح مدافع حرم اظهار داشت: خدا 
را شاکرم که در آخرین لحظات مسئولیت شورای چهارم، شاهد افتتاح 
این پروژه در حوزه عمرانی و ترافیکی هس��تم. هوش��نگ شیرمردی 
افزود: شهرداری و ش��ورای شهر در این دوره در برخی موارد مظلوم 
واقع شدند و عملکردشان به خوبی دیده نشد. اما باید بگویم با تمام 
فراز و فرودها هدف ما تالش برای خدمت بهتر بود.در بخش عمران، 
علیرغم کاس��تی های موجود، خدمات خوبی انجام شد که الزم می 
دانم از تالشهای ش��هردار و مجموعه  شهرداری اهواز در این بخش 

قدردانی کنم.

تبریز - ماهان فالح- مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
آذربایجان شرقی در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت 
از افتتاح 11 پروژه زیس��ت محیطی در اس��تان خبر داد. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نق��ل از روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان شرقی، دکتر حمید 
قاس��می با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
گفت: به مناسبت هفته دولت یازده طرح زیست محیطی در 
دو بخش دولتی و خصوصی افتتاح خواهد شد. وی افزود: به 
منظور ارتقای س��طح حفاظتی تاالب بین المللی قوری گل 

سیس��تم دوربین های مدار بس��ته  با اعتبار 4 هزار میلیون 
ریال به بهره برداری خواهد رسید. دکتر قاسمی اضافه کرد: 

در این هفته دو پاس��گاه محیط بانی در شهرستانهای اهر و 
اسکو، س��ه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح کالنشهر 
تبریز، سیس��تم آنالین پایش تصفیه فاضالب ش��رکت های 
داروس��ازی شهید قاضی و دانا، سیستم تصفیه زهاب معدن 
مس سونگون، کلنگ زنی سیستم پیشرفته تصفیه فاضالب 
شیر پاستوریزه پگاه و تصفیه خانه فاضالب شرکت خشکبار 
مجتبی بناب افتتاح می ش��ود.  مدی��رکل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان شرقی افزود: مجموع اعتبارات هزینه شده 

طرح های مذکور بالغ بر 67 هزار میلیارد ریال است.

با ابالغ وزیر بهداشت صورت پذیرفت

انتصاب دکتر علی اکبر حق دوست به عنوان معاون برنامه ریزی، 
راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت

همزمان با هفته دولت، با اعتباری بالغ بر 384 میلیارد تومان

پروژه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید

سردبیر نشریه اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد
در دوره جدید انتشار نشریه اتاق بازرگاني از همکاري اساتید برتر دانشگاه هاي معتبر کشور ، استفاده کرده ایم 

فرماندار اهواز :

 پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای مدافع حرم، برگ زرینی در کارنامه شهرداری اهواز است

به مناسبت هفته دولت

11 پروژه زیست محیطی در استان آذربایجان شرقی افتتاح خواهد شد

دبیر اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد
تجلیل مشاور استاندار و دبیر اقامه نماز مازندران از منطقه ساری

ساری - دهقان - حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیمی مشاور استاندار و دبیر ستاد اقامه نماز 
مازندران و منطقه یک کشورگفت : فعالیت اقامه نماز منطقه ساری در امر توسعه و ترویج فرهنگ 
نورانی اقامه نماز قابل تقدیر است. به گزارش روابط عمومی ، خلیل پور سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در مراسم تجلیل از ائمه جماعات و خادمان نماز سطح منطقه ساری 
از نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی گفت و اظهار کرد : یکی از اهداف برگزاری این مراسم 
ترویج و توس��عه فرهنگ نماز در سطح این شرکت است. در این مراسم که با حضور حجت االسالم 
والمس��لمین دکتر ابراهیمی دبیر ستاد اقامه نماز استان و منطقه یک کشور، مش��اور استاندار مازندران و هیات همراه برگزار شد ، 
خلیل پورنماز را یکی از مصادیق شعائر اسالمی دانست و خاطر نشان کرد : مبارزه با ارزش های دینی مهم ترین هدف دشمن از تهاجم 
فرهنگی است و تنها راه مبارزه با آن پیوند نسل جوان با نماز و قرآن و حجاب اسالمی است. عباس خلیل پور هدف از برگزاری مراسم 
تقدیر از ائمه جماعات و خادمان نماز را ایجاد انگیزه در حوزه مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود : در این مراسم 6 
نفر از ائمه جماعات منطقه و نواحی  در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و همچنین خادمان و فعاالن نماز مورد تقدیر و تجلیل 
قرار گرفتند و به رسم یادبود هدایایی دریافت کردند. عباس خلیل پورکار تربیتی و فرهنگی را تدریجی و بلند مدت اعالم کرد و با 
اشاره به نقش پرسنل در این زمینه بیان کرد : بزرگترین توفیق برگزاری نماز اول وقت می باشد که به لطف الهی با حضور پررنگ و 
مستمر ائمه جماعات منطقه ساری و پرسنل مومن در حال انجام و در معنویات کارکنان اثر گذار است . وی ادامه داد : امام جماعات 
منطقه ساری بیش از دو دهه در امر توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نمازفعالیت و همکاری می کند و ستاد اقامه نماز منطقه ساری در 

سالهای گذشته بارها مورد تقدیر ستاد اقامه نماز استان مازندران قرار گرفت .

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبر داد
بیش از 200 هزار رأس دام سنگین در مقابل بیماری تب برفکی واکسینه شدند

تبریز - اسد فالح- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: در جریان فاز اول واکسیناسیون 
تب برفکی در س��ال جاری بیش از 216 هزار رأس دام س��نگین تحت پوش��ش این واکسیناسیون 
قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان 
ش��رقی، دکتر امیرحسین بهداد با اعالم این خبر اظهار داش��ت: فاز اول طرح واکسیناسیون رایگان 
دام های س��نگین علیه بیماری تب برفکی در سال جاری با استفاده از توان بخش دولتي در جریان 
تیر و مرداد انجام و به پایان رس��ید. وی افزود: در این طرح بیش از 28 هزار رأس گاو و گاومیش در 
318 واحد صنعتی و نیمه صنعتی و قریب به 188 هزار رأس گاو و گاومیش نیز در 691 روستای سطح استان در مقابل بیماری 
تب برفکی واکسینه شدند. دکتر بهداد ضمن قدردانی از همکاری دامداران و روستائیان با اکیپ های واکسیناسیون گفت: با انجام این 
واکسیناسیون ایمنی دام های سنگین واکسینه شده در برابر این بیماری تأمین شده و از شیوع بیماری تب برفکی در استان پیشگیری 
خواهد شد. وی در خصوص ضوابط بهداشتی که دامداران بایستی جهت پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی مدنظر داشته باشند، 
گفت: ضد عفونی نمودن جایگاه های نگهداری دام، جدا کردن دام های بیمار از دام های سالم و عدم جابجایی دام بدون هماهنگی 
دامپزش��کی از جمله اقدامات موثر در جهت کنترل و پیش��گیری از این بیماری می باشد. بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی 
واگیردار در دام های زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز است که سبب کاهش شدید 

تولیدات دامی ) گوشت، شیر و ... ( و به تبع آن بروز خسارات اقتصادی به دامداران می گردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در مسابقات فرهنگی امر به معروف 
و نهی از منکر رتبه برتر را در بین دستگاه های اجرایی کسب کرد

قزوی�ن - خبرنگار فرصت امروز - در مس��ابقات فرهنگی که با عن��وان  پیامدهای ترک امر 
به معروف  و نهی از منکر در جامعه  که بین  اعضاء شورای امر به معروف و  از نهی منکر دستگاههای  
اجرایی استان قزوین برگزار شد    محمد تقی برمک از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه 
برتر این مسابقات را  در سطح دستگاههای اجرایی  کسب کرد. در همین راستا  عباس  کاظمی دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی استان قزوین با ارسال لوح  تقدیر از محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط 
عمومی  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بدلیل کسب رتبه برتر در  مسابقات فرهنگی اعضای 

شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی .  استان قزوین تقدیر و تشکر بعمل آوردند. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
ثبت خرابی تلفن همراه در سامانه 9990

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - سامانه 9990 جهت ثبت خرابی در شبکه تلفن همراه تعیین شده است . مهندس غالمعلی 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با اعالم این خبر افزود: این سامانه که از سوی شرکت ارتباطات سیار مشخص شده است 
موجب تسریع در رفع خرابی تلفن همراه خواهد شد.وی گفت: مشترکین همراه اول می توانند از طریق گوشی تلفن همراه خود و 
با شماره گیری 9990 و داخلی 10 به کارشناس پاسخگو جهت ثبت خرابی و پیگیری ارتباط برقرار نموده و نسبت به ثبت مشکل 
اقدام نمایند.مدیر مخابرات منطقه  گلستان افزود: سرعت باال در ثبت خرابی ، قابلیت مستند سازی انواع مشکالت شبکه و مدیریت 
سیستماتیک مشکالت و بررسی و رفع سریعتر توسط کارشناسان استان و تهران از مزایای استفاده مشترکین از این سامانه می باشد 
که به همه مشترکان تلفن همراه توصیه می شود.مهندس شهمرادی با تاکید بر اولویت مخابرات منطقه گلستان بر ایجاد رفاه  و ارائه 
خدمات به روز به مشترکان گفت: مشتری مداری در برنامه تحول پنج ساله مخابرات محور تمامی فعالیتها می باشد و مخابرات منطقه 

گلستان در این زمینه تمام تالش خود را بکار خواهد گرفت.

بازدید مدیرکل بنیادمسکن گلستان از روستای دارای بافت باارزش کاشیدار
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیادمسکن استان به اتفاق مهندس حق بین، معاون بازسازی 
و مسکن روستایی، مهندس احمدی، مدیر شعبه آزادشهر و رامیان و بخشدار بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر با حضور در 
روستای کاشیدار از اجرای عملیات طرح هادی و همچنین بافت تاریخی آن بازدید کردند.مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: 
روستاهای جدیدی که دارای بافت تاریخی و باارزش هستند در قالب طرح بهسازی بافت با ارزش قرار می گیرند و در همین راستا 
طرح هادی در 5 روستای دارای بافت تاریخی و باارزش استان گلستان اجرا می شود.ایشان ابراز داشت: هم اکنون طرح هادی در 5 
روستا که دارای بافت تاریخی و با ارزش هستند در حال انجام است و مطالعات طرح برای اجرا در روستاهای جدید هم انجام شده 
است.وی تاکید کرد: در روستاهای زیارت گرگان و فارسیان آزادشهر این طرح به پایان رسیده و در روستاهای قلعه قافه، ساسنگ و 
شاهکوه سفلی این طرح با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در حال اجراست و در چند روستای جدید مانند کاشیدار هم در دستور 
کار بنیاد قرار گرفته، تا به عنوان بافت با ارزش و تاریخی قرار گیرد تا بعد از تصویب این روستاها بعنوان روستاهای دارای بافت باارزش 

و تاریخی، اجرای این طرح در این روستاها هم انجام شود.

 متقاضیان احداث جایگاه سی ان جی می توانند 
با هزینه شخصی نسبت به احداث جایگاه اقدام کنند

 CNG رشت- زینب قلیپور-شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن طی اطالعیه ای از متقاضیان احداث جایگاه
) گاز طبیعی فشرده ( برای ساخت جایگاه در محورهای پیشنهادی دعوت کرد . طبق نیاز سنجی انجام گرفته شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن و نظر به عدم وجود جایگاه  CNG درمحورسراوان حد فاصل پلیس راه رشت _ قزوین این مکان 
محل مناسبی برای احداث جایگاه است  .براساس این اطالعیه متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به واحد CNG شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن نسبت به احداث جایگاه CNG با هزینه شخصی اقدام نمایند . با توجه به خارج شهر 
بودن این مسیر متقاضیان واجد شرایط باید ابتدا از سازمان حمل و نقل و پایانه ها مجوزهای الزم را اخذ نمایند . گفتنی است در 
حال حاضر تعداد 98 باب جایگاه فعال CNG در استان گیالن وجود دارد که از این تعداد 64 باب تک منظوره )CNG( و 34 باب 

دومنظوره ) بنزین ، نفتگاز و CNG ( است .

 درآیینی با حضور مسئوالن
رئیس جدید اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد بوشهرمنصوب شد

بوشهر – خبرنگار فرصت امروز - مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر با حضور 
جواد حاجی مزدارانی معاون امور مناطق ، آقای عسکری معاونت سرمایه انسانی ، آقای جعفری سرپرست اداره امور مدیران ، علی 
رزمجو فرمانده سپاه امام صادق)ع(، حجت االسالم و المسلمین حاج آقا دشتی  مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، سرهنگ  
زیراهی فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه و......برگزارشد. مهدی قاسمی – رئیس سابق اداره امور شعب بانک مهر- ضمن خوش 
آمدی گویی به همه مس��ئوالن در مراس��م، بانک مهر اقتصاد را یک بانک ارزشی دانست و اظهار داشت: این بانک برخاسته از 
شجره طیبه بسیج و سپاه و مایه مباهات بوده و تمام موفقیت های کسب شده حاصل تالش های دست جمعی همه همکاران 
و حمایت های بی بدیل سپاه، بسیج ، مسئولین استان و سپرده گذران بوده است. وی به جایگاه بانک مهردر بین دیگر بانک ها 
اشاره کرد و بیان داشت: با عملکرد خوبی که درسال گذشته داشتیم، بانک مهر استان توانست جایگاه مناسبی در بین بانک های 

استان و هم در رنکینگ کشوری به دست آورد.



ابرموتورسیکلت 420RR، با پیش��رانه قدرتمند توربینی که روی هلی کوپتر استفاده 
می ش��ود؛ قادر است ۴۲۰ اس��ب بخار قدرت تولید کند. مدل توفانی MTT به پیشرانه 
توربینی رولزروی��س M250 )که به هلی کوپتر نظامی OH-58 کایووا، هلی کوپترهای 
ج��ت رینجر بل و. . . قدرت رس��انی می کند( مجهز اس��ت تا قدرت ۴۲۰ اس��ب بخار و 
 MTT گشتاور دیوانه وار ۸۱۳ نیوتن متر تولید کند. موتوسایکل نیوز از همکاری شرکت

با ش��رکت سوئدی اولینز )Öhlins( برای بهینه سازی تعلیق و فنربندی 420RR خبر 
داده اس��ت تا در کن��ار تقویت ترمز ها با قدرت بس��یار زیاد توربین نیز هماهنگ ش��ود. 
احتم��اال دمپر فرمان GPR و چرخ های سفارش��ی کربنی با برند BST در این محصول 
دیده می ش��وند. اطالعات دقیقی در مورد قیمت 420RR در دسترس نیست، اما انتظار 

می رود مثل موتورسیکلت Y2K، بیش از ۱۷۵ هزار دالر، قیمت داشته باشد. 

امروز می خواه��م در مورد ش��یوه های ادراکی صحبت 
کن��م منظورم از ش��یوه های ادراکی این اس��ت که طرف 
مقابل ما چگونه می فهمد و داده ها را در ذهن خود تجزیه 

و تحلیل می کند. 
سوء تفاهم زمانی بروز می دهد که اشخاص خود به خود 
فرض را ب��ر این می گذارند که دیگران هم مانند آنها فکر 

می کنند. به یاد رابرت سومر. 
ما س��ه ش��یوه ادراکی داریم: ۱. دیداری ۲. ش��نیداری 
۳. احساس��ی )مطرح ش��ده توس��ط ریچارد بندلر و جان 
گریندر(. ما در زمان برق��راری ارتباط با افراد باید بدانیم 
که ط��رف مقابل از چه ش��یوه ای برای تجزی��ه و تحلیل 
داده ها اس��تفاده می کند. اگر در مواجه��ه با فردی که از 
ش��یوه دیداری برای تجزیه و تحلیل اس��تفاده می کند از 
صحبت هایی از جنس شنیداری استفاده کنید او بیشتر و 
بیشتر گیج می ش��و.د برای شناسایی این موضوع به چند 

مثال زیر توجه کنید. 

مثال۱: افراد با ادراک بینایی بیشتر در مکالمات شان از 
ش��یوه های دیداری خود صحبت می کنند: نظراتت جالب 
به نظر می رس��د، منظ��ورت را میفهمم  )می بینم(، کامل 
می تونم ببینم که در آینده... ، اگر ببینم طرح رو می تونم 

کمکت کنم، جزییات کار برایم ملموس نیست و. . . 
مثال ۲: افرادی با ادراک شنوایی بیشتر در مکالمات شان 
از ش��یوه های ش��نوایی خود صحبت می کنند. این دسته 
بیش��تر سکوت می کنند و با خودش��ان صحبت می کنند: 
بفرمایید گوش می دهم، درست نشنیدم )متوجه نشدم(، 
ب��ه نظر جالب میاد، به من بگو ش��اید بتونم کمکت کنم، 

نیازی نیست توضیح بدهید گوش می دهم و. . . 
مثال ۳: افراد با ادراک احساسی بیشتر در مکالمات شان 
از شیوه های احساس��ی خود صحبت می کنند. این دسته 
بیش��تر در امور مختلف بر احساس خود و برداشتی که از 
جهان دارند متکی می شوند: منظورت را احساس می کنم، 
احساس می کنم نظر جالبی باشد، درک نمی کنم منظور 
شما را، احساس خوبی نسبت به این قرار ندارم، احساس 

می کنم راستش را نمی گوید و... 

اگ��ر در مدت زم��ان مکالمه خود با اف��راد متوجه این 
موضوع نشدید می توانید با طرح یک یا چند سوال به این 
موض��وع پی ببرید: به عنوان مث��ال: می توانید تصور کنید 
منظور بنده را؟ آیا جواب پاس��خ هایی که درون تان هست 
را گرفتی��د؟ می توانید احس��اس کنید چه اتفاق می افتد؟ 

و... 
بعد از همگام ش��دن با افراد می توانید با این تکنیک ها 
متوجه ش��وید او چگون��ه می فهمد و داده ه��ا را تجزیه و 
تحلی��ل می کند. با این کار با س��اده ترین روش می توانید 
نظر های خود را بدون موانع سخت و مقاومت های اولیه به 
او انتقال دهید. زمانی که متوجه ش��دید طرف مقابل شما 
از ش��یوه دیداری استفاده می کند بهتر است نظرات خود 
را در قال��ب تصویر و متن یا ترکیبی از گراف ها به او ارائه 
دهید. اگر از ش��یوه شنیداری استفاده می کند بهتر است 
در جلس��ه ای حضوری با او همکالم شوید و در مواجهه با 
گروه سوم بهتر است اجازه دهید حس تان کنند و مفهوم 
خود را قابل درک و احس��اس بیان کنید. آنها باید مفهوم 

شما را لمس کنند تا متوجه منظورتان شوند. 

شیوه های ادراکی

مدرسه مدیریت

موتورسیکلت جدیدMTT با ۴۲۰ اسب بخار، رونمایی شد

حاشیه امن، تله و فریب ذهن
باید برای رسیدن به موفقیت این حاشیه امن را فدا 

کنیم.
شخصی را می شناس��م که سال های سال در جایی 
کار می کند و از درآمد و حقوق آنجا به ش��دت ناراضی 

است. 
در اص��ل مقدار حقوق او از مقدار متوس��ط جامعه 
پایین تر است. این فرد یک مزیت داشت و آن این بود 
که کار فنی دیگری بلد بود. ولی او هرگز راضی نمی شد 
که از کارش اس��تعفا دهد و برای خودش کس��ب و کار 

ایجاد کند.
او به شدت خود را در حاشیه امن محبوس کرده بود 
و حاضر نبود از آن خارج ش��ود. تنها کاری که می کرد 
از ش��رایط جامعه و کشور و ش��رکتش گالیه و انتقاد 

می کرد. 
وقتی از او می خواس��تیم که این حاشیه امن را رها 

کند پاسخ می داد که مجبورم.
راستی چه کسی او را مجبور کرده بود؟ 

او خ��ودش خودش را مجبور ک��رده بود تا در الک 
حاشیه امن بماند.

ب��ه گزارش مکتب نوین، این حاش��یه امن یک تله 
ذهنی اس��ت که ما را مجبور می کند در یک موقعیت 
ناشایس��ت قرار بگیریم و یک محدوده معین درآمد و 

حقوق گرفتار شویم.
ای��ن تله و فریب ذهن ماس��ت که پ��س از اندکی 
پیشرفت معمولی و عادی می گوید همین اندازه کافی 

است. 
مهم ترین مأموریت ما در زندگی تالش برای حداکثر 
کردن ظرفیت و عملکردمان اس��ت، نه محدود کردن 

آن.
آمار جهانی نشان می دهد که 9 درصد میلیونرهای 

خودساخته از چهار بخش آمده اند
کار برای خود ۷۴درصد

وکال، پزشکان، مهندسان و… ۱۰درصد
مدیران سطح باال ۱۰درصد

فروشندگان، مشاوران و… ۵درصد
افراد فاسد و رانت و حیله گران یک درصد

شما در کدام طبقه هستید؟ 
ف��رد ثروتمند می گفت: زمانی کارمند بودم و آگهی 
تبلیغاتی توره��ای تفریحی آنتالیا، دوب��ی و… را در 
روزنامه همش��هری می دی��دم روزی ناگهان به خودم 
آم��دم و گفتم این تورها برای کیه؟ برای من کارمند؟ 

برای حقوق بگیر؟ 
همان فکر جرقه ای ش��د و بعد از ۲۰سال کارمندی 

استعفا دادم و کسب کار خودم را راه اندازی کردم. 
نکنی��د  فرام��وش  می گف��ت:   بزرگ��ی 
کبریت  فروش��ی برای خودت بهتر از طالفروشی برای 

دیگران است.
ذهنیت فقیر دنبال آب باریکه و درآمد ثابت اس��ت. 
ذهنیت ثروتمند می خواهد درآمدش براساس نتایجی 

باشد که خودش خلق می کند. 
ش��اید الزم است ش��ما هم همین االن حاشیه امن 
خود را ترک کنید و استعفا دهید و ریسک شغل برای 

خود را بپذیرید. 
شغلی را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید و امکان 

رشد و ارتقا در آن بیشتر است. 
بسیاری از افراد شغلی دارند که حقوق آنها کم است، 
لطفا با خودتان روراس��ت باشید آیا جرات تغییر شغل 

رادارید؟ آیا حاضرید این ریسک را بکنید؟ 
 

 
رونمایی اچ پی از نخستین لپ تاپ 
مخصوص بازی با قابلیت اورکالک 

اچ پی در جدیدترین لپ تاپ مخصوص بازی خود از 
پردازنده ای با قابلیت اورکالک اس��تفاده کرده است تا 
کاربران بتوانند بهتر از قبل بازی ها را روی محصوالت 
گیمین��گ این ش��رکت تجرب��ه کنند.  ب��ه گزارش 
زومی��ت، به طور معمول، لپ تاپ ها چندان محصوالت 
انعطاف پذیری در زمینه سخت افزار به شمار نمی روند 
و کاربران نمی توانند تغیی��رات چندانی در آنها ایجاد 
کنن��د.  اگرچ��ه نمی ت��وان پردازنده اصل��ی و کارت 
گرافیک بیش��تر لپ تاپ ها را تغییر داد، اما می توان از 
آنها تا بیش��ترین مقدار ممکن بهره گرفت. در همین 
راس��تا اچ پی به تازگی عضو جدید خانواده لپ تاپ های 
مخصوص ب��ازی خود را با ن��ام OMEN X معرفی 
کرده اس��ت.  این دستگاه نخس��تین محصول اچ پی 
در این حوزه محس��وب می شود که امکان اورکالک را 
در اختی��ار کاربر قرار می دهد.  به علت کمبود فضا در 
لپ تاپ ، نمی توان به پردازنده فشار زیادی وارد کرد، اما 
اچ پی به لطف طراحی پیشرفته سیستم خنک کننده 
توانسته است محصولی تولید کند که پردازنده اصلی 
آن باالتری��ن حد توان خود را ب��ه کاربر ارائه می دهد. 
خریداران می توانند از بین پردازنده های آنالک ش��ده 
نس��ل هفتم اینتل با قابلیت اورکالک گزینه مناسب 
را انتخ��اب کنند و امکان تغیی��ر فرکانس حافظه رم 
 GTX 1080 نیز وج��ود دارد. کارت گرافیک انویدیا
به کاررفته در این دس��تگاه نی��ز به صورت پیش فرض 
اورکالک شده است و نیازی به تغییر آن توسط کاربر 
 OMEN X نیست. پردازنده قدرتمند تنها نقطه قوت
به شمار نمی رود و اچ پی سعی کرده است با قرار دادن 
قابلیت های چشمگیر دیگر در آن، کاربران را به خرید 

این محصول ترغیب کند. 
 4K نمایش��گر ۱۷ اینچی دس��تگاه از رزولوش��ن
پش��تیبانی می کند و می توان آن را جایگزین نس��خه 
ف��ول اچ دی با فرکان��س ۱۴۰هرتز کرد. ه��ر دو مدل 
نمایش��گر از فناوری جی-س��ینک انویدیا پشتیبانی 

می کنند. 

مدرسه کسب وکار

خبر

نام استارتاپ: ایفودن
efoodn. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳9۶
موضوع: شبکه اجتماعی غذا

توضیح بیشتر: ایفودن  )EFoodN( شبکه اجتماعی 
غذا برای ثبت خاطرات خوشمزه شما. 

شبکه اجتماعی ایفودن یک شبکه اجتماعی غذا بوده که 
هدف اصلی آن اش��تراک گذاری غذاهای روزمره با سایر 
کاربران اس��ت که در کنار ارائه اطالعات تغذیه س��الم و 
صحی��ح کاربران می توانند غذاهای��ی را که در طول روز 
می��ل می کنند یا طبخ می کنند یا عالقه به یادگیری آن 
دارند در ایفودن انتش��ار داده و با سایر کاربران در مورد 

آن صحبت کنند. 

خاطرات خوشمزه

معرفی استارتاپ

برای مطالعه 768 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: کارمندان عموما نارضایتی خود را بروز 
نمی دهند اما شما با مدیریت درست می توانید با کمی دقت در 
رفتار و گفتار آنها متوجه این مسئله شوید. می توان به اجمال 

به چند نشانه کارمند ناراضی اشاره کرد. 
ی�ک: بی انگیزه بودن یکی از نش��انه های روحی و رفتاری 
کارمند ناراضی است. وقتی کاری را به او می سپارید انگیزه ای 
برای اجرای آن ندارد و همواره بهانه ای برای انجام ندادن دارد. 
دو: نسبت به دیگر کارکنان کمتر کار می کند چون از کار 
خود لذت نمی برد و خود را در منافع شما شریک نمی داند. از 

این رو بازدهی کار او در مقایسه با دیگران همواره کمتر است. 
سه: کارمند ناراضی اهل مشارکت نیست، بنابراین هیچ گاه 
پیشنهاد یا راهکاری برای رشد و توسعه شرکت ارائه نمی کند 
و در صورت ارائه طرحی س��عی می کند به دالیل مختلف در 

آن طرح شریک نشود. 
چهار: احس��اس تبعیض دارد و همواره از وضعیت موجود 
گله مند است. چه بسا کسی که همسطح اوست اما توسط شما 
ارتقای سازمانی گرفته موجب ناراحتی و بروز احساس تبعیض 

او شده باشد، در واقع احساس خود کم بینی دارد. 
پن�ج: کارمند ناراضی به بهانه های مختل��ف از زیر کار در 
می رود و شما همیشه باید به دنبال او باشید. او سعی می کند 

کمتر با مدیران مجموعه ارتباط داشته باشد تا مبادا مسئولیتی 
به او داده شود. 

شش: کارمند ناراضی منزوی است و چندان اهل معاشرت 
و حضور در جلس��ات نیست. او دوس��ت دارد در خلوت خود 
باشد. از این رو آهسته می آید و آهسته می رود تا بتواند ساعت 

کاری را به اتمام برساند. 
ش��اید بتوان نش��انه های دیگری هم برای کارمند ناراضی 
برشمرد اما شما باید با درایت و هوشمندی با کارمندان خود 
رفتاری دوس��تانه داشته باش��ید و بیش از آنکه رئیس باشید 
نقش یک رهبر واقعی را برای پیش��برد منافع سازمان و افراد 

ایفا کنید. 

کارمند ناراضی کیست؟

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت خدماتی هستم و 25 کارمند دارم. احس�اس می کنم این روزها کارمندان احساس رضایت 
خوبی نسبت به شرکت ندارند. آیا نشانه هایی برای تشخیص این نارضایتی وجود دارد؟  کلینیککسبوکار

مکانیکی 
حرفه ای و خوش اخالق

هنوز وارد گاراژ نش��ده بودم ک��ه آقا منصور به 
استقبالم اومد و گفت:  ای بابا دستور می دادید ما 
خدمت می رسیدیم. خندیدم و گفتم: متشکرم آقا 
منصور می خواستم چند تا ایراد ماشین رو خدمت 

شما توضیح بدم.
 از ماش��ین پیاده ش��دم و آقا منصور با اش��اره 
به ش��اگردش فهماند که ماش��ین رو یه گوشه ای 
درست پارک کنه. درحالی که دست در دست من 
داش��ت، گفت: من در خدمتم آقا جالل. شما که 
خیلی رعایت می کنید، چی شده که ماشین شما 
خراب شده؟ نگاهی بهش کردم و با لبخند گفتم: 
آدم می افت��ه و می می��ره اینکه آهن پاره اس��ت. 
درحالی ک��ه وارد اتاقک او می ش��دیم گفت: ولی 
آقا جالل ماش��ین ش��ما حاال حاالها کار می کنه. 
درحالی که روی صندلی می نشس��تم گفت: چایی 
ک��ه میل می کنی��د؟ گفتم: باعث زحمت اس��ت. 

دست شما درد نکنه. 
چای��ی رو که خوردم آقا منصور گفت: پس این 
طور که گفتی دنده اش جا نمی ره. با تعجب گفتم: 
نمی دونم چرا. پارس��ال تو مسافرت همین جوری 
شده بود و دیسک و صفحه کالچ رو عوض کردم. 
ی��ه دفعه آقا منصور برگش��ت و ب��ا تعجب گفت: 
دیس��ک و صفحه ع��وض کردی؟ مگه ماش��ینت 
چن��د ت��ا کار ک��رده؟ درحالی ک��ه روی صندلی 
جابه جا می ش��دم گفتم: اگه مایل باشید بریم سر 
وقت ماش��ین ت��ا از نزدیک ببینی��م. با هم رفتیم 
جلوی ماشین و آقا فرامرز درحالی که لباس هاش 
تمیز بود به ش��اگردش اش��اره کرد ک��ه یه کاور 
پالس��تیکی روی صندلی راننده بذاره. ماشین رو 
روش��ن ک��رد و کمی تو همون حی��اط گاراژ جلو 
عقب رفت و گفت: دیس��ک ماشین اشکالی نداره. 
با تعج��ب گفتم: ولی دنده جا نمی ره. نگاهی بهم 
کرد و آهی کش��ید و گفت: سیم کالچت بد بسته 
ش��ده. االن نگاهش می کنم. چن��د لحظه بعد آقا 
فرام��رز درحالی ک��ه کاپوت رو باال م��ی زد گفت: 
کاماًل همین طوره که گفتم؛ س��یم کالچ ماشینت 
اتوماته و چون بعضی ها بلد نیس��تند وقتی بد جا 
بذارند گیر می کنه و باعث می شه دنده به سختی 
عوض بش��ه. کمی به آقا فرامرز نزدیک ش��دم اما 
کار اون تموم ش��ده بود. گفت مش��کل دنده حل 
شد اما یه دسته موتورت شکسته اگه موافق باشی 
اونو عوض کنم. با خوش��حالی گفتم: دس��ت شما 

درد نکنه. 
هر جور شما صالح می دونید. من که از گرمای 
هوا داشتم کالفه می شدم آقا فرامرز با هوشمندی 
نگاه��ی به من کرد و گفت: آقا جالل ش��ما اینجا 
خس��ته می ش��ید. داخل اتاق روزنامه ورزش��ی و 

اجتماعی است. 
اگر مایلید تش��ریف بیارید داخ��ل اتاق تا چند 
ورق روزنامه زیر کولر بخونید و یه لیوان آب سرد 
نوش جان کنید. من دسته موتور رو عوض کردم. 
کمتر از نیم س��اعت طول نکش��ید که آقا فرامرز 
وارد اتاقک ش��د و درحالی ک��ه می خندید گفت: 

تموم شد تموم تموم. 
با خوش��حالی از جایم بلند ش��دم و ازش تشکر 
کردم و خواس��تم دستور بدهد چقدر تقدیم کنم. 
خیل��ی تعارف ک��رد و بعد به یک��ی از کارمندای 
اتاق چیزی گفت و درحالی که یک لیوان ش��ربت 
جلوی من می گذاش��ت فاکتوری را دو دستی به 
من داد. صمیمانه از او تش��کر کردم و کارت پولم 
را در اختیارش گذاش��تم تا با کارتخوان حس��اب 
کند. وقتی از اتاقک خارج می ش��دم برگشتم و به 
آق��ا فرامرز گفتم: آقا فرامرز پس��رم چند روز قبل 
بدون اطالع من ماش��ین رو ب��ه مکانیکی یکی از 
دوس��تاش برد و اون می گف��ت: ۴۸۰ هزار تومان 
فقط بابت دیس��ک و صفحه هزینه داره. اما ش��ما 
با تعویض دسته موتور کال ۳۵ هزار تومن فاکتور 
کردید. چرا؟ درحالی که دس��تانش روی شانه من 
بود گفت: آقای جاللی من یک کاس��ب هستم و 
ش��اید شما با من چند ماهی است که آشنا شدید 
اما پدرم همیشه س��فارش می کرد که در کاسبی 
صداقت، درستکاری، اخالق و وجدان از همه چیز 
مهم تره. اگر اینها رو کسی رعایت بکنه هیچ وقت 
بیکار نمی ش��ه و همیشه براش مشتری هست. ما 
باید یاد بگیریم که پول حالل س��ر س��فره زن و 
بچه هامون ببریم. درحالی که زیر لب به ش��رف و 
وجدان و مهارت آق��ا منصور آفرین ها می گفتم با 

ماشین از گاراژ خارج شدم. 

آداب کسب و کار 

پارسا  امیری
کارشناس فروش

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش 
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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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