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 امنیت، شفافیت، ثبات
چالش های سرمایه گذاری خارجی

با امضای تفاهم نامه برجام در دولت یازدهم، راه برای بازگش��ت س��رمایه گذاران خارجی و داخلی به ایران هموار شد 
و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی و شرکای تجاری قدیمی ایران که به دلیل جبر تحریم از اقتصاد کشورمان خارج 
شده بودند، دوباره به بازار ایران بازگشتند، به طوری که طبق گزارش های رسمی، در طول چهار سال گذشته 10میلیارد 
و 700 میلیون دالر س��رمایه خارجی محقق ش��د. البته باید از این نکته غافل نشویم که برنامه دور اول دولت تدبیر و 
امید برای جذب سرمایه گذاری های خارجی حدود 18میلیارد دالر بود اما به دلیل آماده نبودن تمام زمینه های جذب 

سرمایه ها، از رسیدن به این هدف بازماند. به گزارش ایرنا، برجام تنها یکی از بسترهای مورد نیاز ...

 در اولین جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم مطرح شد:

اراده دولت بر اجرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی است
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تاثیر کاهش بهای نفت بر اجرای طرح های عمرانی

آیا بودجه های عمرانی قربانی می شوند؟ 

خوش بینی؛ دارایی پنهان افراد موفق
مدیریت دانش چیست؟ 

به قلک های خود دست نزنید! 
تضاد و داستانسرایی

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی
بازاندیشی در قیف فروش سنتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هشدار پوتین به شرکت های روسی 
برای استفاده از نرم افزارهای بومی

سرمقاله

یادداشت

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون 

سرمایه گذاری اتاق ایران

ناکارآمدی تشکل های حامی 
حقوق مصرف کنندگان؛ ضعف 
فرهنگی یا نارسایی قانون؟ 

راهکار بازگشت سرمایه گذاران 
ایرانی خارج از کشور

درحال��ی  که نظ��ام اقتصادی 
کش��ور در مواجهه ب��ا تصمیم 
اخی��ر وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت مبنی بر ع��دم الزام 
بنگاه های تولیدی به درج قیمت 
چالش های  ب��ا  مصرف کنن��ده 
کارشناس��ی مواجه شده است و 
هر یک از ارکان مرتبط با زنجیره 
تولی��د و مص��رف در خصوص 
الزامات و چالش های این تصمیم 
به اتخاذ موضع پرداخته اند، عدم 
اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از 
سوی تشکل های حامی حقوق 

مصرف کنندگان در این 
باره باعث نگرانی هایی...

بای��د اصالح  اولوی��ت دولت 
فضای کس��ب و کار برای جذب 
س��رمایه خارج��ی و س��رمایه 
ایرانی های مقیم خارج از کشور 

باش��د ت��ا کش��ور در 
2مسیر صادرات محور...
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حـذف ارز مسـافرتی از مجموعـه مقررات ارزی کشـور از 

بیسـتم شـهریورماه در حالی آغاز شـد که فعاالن 
بازار ارز انتظار ندارند این تصمیم سبب...

آیا نرخ ارز افزایش خواهد یافت؟ 

 تاثیر حذف ارز مسافرتی
بر بازار آزاد

معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم بازنگری در نحوه 
و س��ازوکارهای گزارش گی��ری و نظارت ب��ر عملکرد 
دستگاه های اجرایی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی در دولت یازدهم تاکید ک��رد و گفت: اراده 
دولت و س��تاد بر اجرای برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی 
است. به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی 
مع��اون اول رئیس جمه��ور، اس��حاق جهانگیری روز 
دوش��نبه در نخستین جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در دولت دوازدهم، افزود: الزم است دبیرخانه 
س��تاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهزتر باشد و همه 
دس��تگاه های اجرای��ی نی��ز عملکرد خ��ود را در قبال 
اج��رای برنامه های اقتص��اد مقاومتی م��ورد بازنگری 
و آسیب شناس��ی قرار دهند. وی با اش��اره به ضرورت 
اولویت بن��دی پروژه ه��ا و برنامه ه��ای اجرایی اقتصاد 
مقاومتی برای س��ال 96 اظهار داش��ت: اگر پروژه ها و 
برنامه های اولویت دار س��ال 96 به درستی اجرا شود، 
اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد 
و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، 
افزای��ش تولی��د و بهب��ود زندگی م��ردم خواهیم بود. 
مع��اون اول رئیس جمهوری تصری��ح کرد: البته باید با 
به کارگی��ری راهکارها و روش ه��ای کارآمد از ضمانت 
اجرایی برنامه ها و تصمیمات س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور 
مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها 
به گونه ای باش��د که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم. 
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر 
اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی سازوکاری چندالیه 
پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور 
هیأت س��ه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی 
عملکرد، حض��ور اعضای دولت در اس��تان ها، گزارش 
ماهانه اس��تانداران و نظارت از طریق س��امانه نظارتی 
دبیرخان��ه از جمله س��ازوکارها و روش های پیگیری و 
نظارت هس��تند اما با این وجود به نظر می رس��د باید 
س��ازوکارهایی را که برای نظ��ارت و پیگیری برنامه ها 
در نظر گرفته ش��ده کارآمد تر کنیم.  وی همچنین با 
اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم 

رهبری و اعالم دغدغه های ایش��ان نس��بت به اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برداشت 
ما از سخنان رهبر معظم انقالب در این دیدار این بود 
که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های 
س��تاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند 
اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر 
نی��ز تاکی��د داش��تند. مع��اون اول رئیس جمهوری بر 
ضرورت آسیب شناس��ی و کش��ف دالی��ل عدم اجرای 
کامل برخی تصمیم��ات و برنامه های اقتصاد مقاومتی 
در بعض��ی دس��تگاه ها تاکی��د ک��رد و گف��ت: ع��دم 
برخورداری س��تاد از اختی��ارات کافی، نبود اراده قوی 
در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و 
مدیریتی و دالیل دیگر از این دست می تواند به عنوان 
عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
مطابق انتظارات باشد که الزم است این موضوع مورد 
بررس��ی و آسیب شناس��ی دقیق و جدی قرار گیرد و 
راهکارهای حل این مس��ائل تدوین ش��ود. جهانگیری 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم 
ب��رای دول��ت به عنوان مس��ئول اصلی اقتصاد کش��ور 
برش��مرد و اظهار داش��ت: اقتص��اد مقاومتی به جهت 
آنکه از پش��توانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز 
اجماع صاحب نظران اقتصادی برخوردار است، فرصتی 
مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل 
مقاوم سازی اقتصاد کش��ور در برابر تکانه های بیرونی، 
پاس��خگویی ب��ه مطالبات مردم و عمل ب��ه وعده های 
رئیس جمهور محترم به مردم دس��ت پیدا کند. وی با 
تاکید بر اینکه تصمیمات س��تاد باید نافذالکلمه باشد، 
گف��ت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نیس��ت که 
به دنبال سس��ت کردن قوانین کشور هستیم، چراکه 
یک��ی از نمادهای کمک به امنیت س��رمایه گذاری در 
کش��ور حاکمیت قان��ون در همه امور اس��ت و دولت 
نی��ز بر حاکمی��ت قانون در همه عرصه ه��ا باور عمیق 
دارد. معاون اول رئیس جمهوری از دبیرخانه س��تاد و 
دس��تگاه های اجرایی خواس��ت ضمن آسیب شناس��ی 
عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در س��ال 95، گزارش 
دقیق��ی از می��زان پیش��رفت و اج��رای برنامه ه��ای 

اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین و دالیل 
ع��دم اجرا و موان��ع احتمالی آن را نی��ز احصا و برای 

تصمیم گیری به ستاد ارائه کنند.
 جهانگیری همچنین از دبیرخانه س��تاد خواست در 
نحوه و سازوکارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که 
به س��تاد ارائه می ش��ود به صورت عملیاتی، ش��فاف و 
روش��ن باش��د و دالیل عدم اجرا و عدم توفیق برخی 
از برنامه ها را مش��خص کند. در این جلس��ه که وزرای 
امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرس��ازی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، 
نف��ت، فرهن��گ و ارش��اد، صنعت، مع��دن و تجارت، 
جه��اد کش��اورزی، ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، 
سرپرس��ت وزارت نیرو، رؤسای س��ازمان های برنامه و 
بودجه کش��ور، اداری و اس��تخدامی، میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمه��وری،  رئی��س کل بانک مرکزی، دس��تیار 
وی��ژه اقتصادی رئیس جمه��وری و رئیس هیأت عامل 
صن��دوق توس��عه ملی نیز حض��ور داش��تند عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی در اج��رای پروژه های اولویت دار 
اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و نماینده دبیرخانه س��تاد گزارش��ی از عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی را تا مردادماه س��ال جاری ارائه 
کرد. در این جلس��ه اعضای س��تاد هر ک��دام نظرات 
و دیدگاه ه��ای خ��ود را در خصوص دالی��ل و موانع و 
مش��کالت فراروی اج��رای برخی برنامه ه��ای اقتصاد 
مقاومتی ارائه کردن��د و برخورداری از اختیارات الزم، 
ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند 
و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای 

هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند. 
در پایان این جلس��ه قرار شد دس��تگاه های اجرایی 
عملکرد سال گذش��ته خود را مورد بررسی و بازنگری 
و آسیب شناس��ی قرار دهند و ب��ا هماهنگی دبیرخانه 
ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای 
برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی و س��رعت بخش��یدن به 

تحقق این برنامه ها تدوین کنند. 

در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم مطرح شد

اراده دولت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است

رئیس امور بین الملل راه آهن ایران خبر داد
عزم تهران و مسکو برای پیش بردن کریدور شمال-جنوب

عباس نظری، رئیس امور بین الملل راه آهن گفت: همکاری 
میان ایران و روسیه بر سر یک پروژه خط آهن بین المللی نه 
تنها برای دو کشور بلکه برای کشورهای آسیایی و اروپایی نیز 
مفید و سودآور است.  وی افزود: »روسیه یک قدرت برجسته 
در بخش راه آهن به ش��مار می رود؛ این کش��ور شبکه ریلی 
گسترده ای دارد که 85 درصد محموله هایی که در این کشور 
جابجا می شود، برعهده این شبکه است. بخش مهم همکاری 
ما و روسیه در مورد کریدور ترانزیتی شمال- جنوب مورد است 
ک��ه همانطور که م��ی دانید از اروپا آغاز می ش��ود و از طریق 
روسیه، آذربایجان و ایران به هند می رسد. ما تالش می کنیم 
تا راه آهن ایران بخش ترانزیتی اصلی این کریدور ش��ود.« به 
گزارش فارس، نظری در گفت و گو با اس��پوتنیک اضافه کرد: 
طول بخش ایرانی این پروژه حدود 2 هزار کیلومتر اس��ت. وی 

خاطرنشان کرد ایران و روسیه برای انتقال محموله های باری 
خود میان اروپا و آس��یا به یکدیگر نیازمندن��د و تهران نیز از 
 سطح بی سابقه ای از همکاری تکنولوژیکی و تخصصی با مسکو
 به��ره مند می ش��ود. وی گفت ایران همچنین با روس��یه در 
چندین پروژه مشارکتی مرتبط با راه آهن، نظیر تولید مشترک 
واگن های ب��اری و به زودی برقی ک��ردن 600 کیلومتر از راه 
آهن گرمسار- اینچه برون و پروژه های بزرگ زیرساختی دیگر 
همکاری می کند. این مقام ایرانی توضیح داد: »ما و روسیه در 
حال بررسی توس��عه بزرگ ترین لنگرگاه در ایران یعنی بندر 
شهید رجایی هس��تیم. مذاکرات مداوم تمامی جنبه های این 
ط��رح را در بر م��ی گیرد: بندر، دسترس��ی راه آهن و منطقه 
اقتصادی ویژه. به محض حل و فصل شدن تمامی موضوعات، 

فرآیند توسعه با جدیت آغاز خواهد شد.« 

 امضای قرارداد فاینانس یک میلیارد و 200 میلیون یورویی
بین بانک صنعت و معدن و بانک VEB روسیه

رکورد تولید در فوالدسازی فوالد مبارکه به 116 ذوب رسید

قرارداد فاینانس یک میلی��ارد و 200 میلیون یورویی به 
منظور تامین مال��ی پروژه نیروگاه حرارت��ی هرمزگان بین 
بانک صنعت و معدن و ونش اکونوم بانک روسیه امضا شد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن، 
این قرارداد در تاریخ 14 ش��هریورماه ب��ا حضور نماینده 
بان��ک مرکزی جمه��وری اس��المی ای��ران و نمایندگان 
ش��رکت مادر تخصص��ی برق حرارتی در مس��کو به امضا 
رسید.  براساس این ترتیبات، پروژه مزبور با بهره گیری از 
فاینانس یک میلیارد و 200 میلیون یورویی با وام دولت 
روسیه طی پنج سال به بهره برداری خواهد رسید.  بنا به 
این گزارش انجام پروژه یادش��ده از طریق بانک صنعت و 

معدن به عنوان بانک عامل، راه را برای همکاری های آتی 
بین دو کشور ایران و روس��یه علی الخصوص تامین مالی 
پروژه ه��ا هموارتر کرده اس��ت.  در جریان گفت وگو های 
انجام شده، بانک VEB روسیه تمایل خود را برای اعطای 
وام کوتاه مدت یک س��اله، وام های بلندمدت بدون پوشش 
بیم��ه ای EXIAR و ضمانتنام��ه دولتی، تنها براس��اس 
رتب��ه اعتب��اری بانک صنع��ت و معدن نیز اع��الم کرده 
اس��ت.  گفتنی است چندی پیش نیز قرارداد تامین مالی 
برقی سازی قطار تهران - مشهد بین بانک صنعت و معدن 
و اگزیم بان��ک چین به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون 

دالر به امضا رسیده بود. 

کارکنان سختکوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه در تاریخ 6 ش��هریورماه توانستند با تولید 116 
ذوب ب��ا تناژ 21هزار و ۳15 تن فوالد مذاب و تولید 20هزار 
و 746 تن تختال، برگ زرین دیگری به دیوان افتخارات این 
ناحی��ه اضافه کنند.  مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر از افزایش بهره وری 
و استفاده بهینه از تجهیزات به عنوان دو عاملی که بیشترین 
تاثیر را در کسب این رکورد داشتند، یاد کرد و افزود: به طور 
قطع در س��الی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال 
نام گذاری ش��ده است، رکوردهای کسب ش��ده از آغاز سال 
جاری تاکنون، راه این واحد را در دستیابی به اهداف ساالنه 
خ��ود هموارتر خواهد س��اخت.  بنائیان ضم��ن قدردانی از 
عملکرد خوب کارکنان این ناحیه، رکورد قبلی تولید روزانه 
در کوره های قوس الکتریکی را مربوط به 19 اردیبهشت سال 
جاری و به میزان 115 ذوب در کوره های قوس الکتریکی و 
تولید 20هزار و 5۳2 تن تختال در ماشین های ریخته گری 
اعالم کرد.  وی در ادامه به سایر عوامل تاثیرگذار در ثبت این 

رکورد اش��اره کرد و گفت: همکاری خوب ناحیه آهن سازی، 
تخلیه مناس��ب ذوب در کوره های قوس الکتریکی با فاصله 
زمانی99 دقیقه، آم��اده به کار بودن جرثقیل ها برای انتقال 
ذوب، آماده به کار بودن ماش��ین های ریخته گری، متوس��ط 
عرض مناس��ب اعالم ش��ده از طرف قس��مت برنامه ریزی و 
همچنین آماده س��ازی مناس��ب ذوب )ازنظر زم��ان، دما و 
آنالیز( و ارس��ال به ریخته گری از دیگر دالیل دس��تیابی به 
ای��ن رکورد بوده اس��ت.  وی با تاکید بر ضرورت تثبیت این 
شرایط و لزوم دستیابی به رکوردهای باالتر افزود: به یقین با 
کمک و همدلی همۀ واحدهای مربوطه می توانیم به شرایط 

ایده آل تری برسیم. 
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
در پای��ان از ت��الش تمام��ی کارکنان ناحیه فوالدس��ازی و 
ریخته گ��ری م��داوم و هم��کاری واحده��ای پش��تیبانی و 
پیمان��کاران حاضر در ناحی��ه و همچنی��ن از حمایت های 
مدیریت ارشد س��ازمان که در تحقق اهداف شرکت همواره 

مشوق کارکنان بوده اند، تشکر و قدردانی کرد. 
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با امض��ای تفاهم نامه برجام در 
دولت یازدهم، راه برای بازگشت 
س��رمایه گذاران خارجی و داخلی 
به ایران هموار ش��د و بسیاری از 
سرمایه گذاران خارجی و شرکای 
تجاری قدیمی ایران که به دلیل 
جبر تحریم از اقتصاد کش��ورمان 
خارج ش��ده بودن��د، دوب��اره به 
ب��ازار ایران بازگش��تند، به طوری 
که طب��ق گزارش های رس��می، 
در ط��ول چهار س��ال گذش��ته 
10میلی��ارد و 700 میلیون دالر 
سرمایه خارجی محقق شد. البته 
باید از این نکته غافل نشویم که 
برنامه دور اول دولت تدبیر و امید 
س��رمایه گذاری های  برای جذب 
خارجی ح��دود 18میلیارد دالر 
بود اما به دلیل آماده نبودن تمام 
از  زمینه های جذب س��رمایه ها، 
رس��یدن به این هدف بازماند. به 
گزارش ایرن��ا، برجام تنها یکی از 
بسترهای مورد نیاز برای افزایش 
س��رمایه گذاری در کشور است و 
برای ادامه این روند رو به رش��د 
وجود چندین پیش نیاز اقتصادی، 
سیاس��ی، اجتماعی و... ضرورت 

دارد. 

راهکارهای افزایش 
سرمایه گذاری در ایران 

فت��ح اهلل  »کیوم��رث   
اس��بق  مع��اون  کرمانش��اهی« 

تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
ای��ران با بی��ان اینک��ه معتقدم 
مهم تری��ن اص��ل ب��رای جذب 
س��رمایه گذاری در هر کشوری 
چ��ه س��رمایه گذاری داخل��ی و 
چه خارج��ی، برق��راری امنیت 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و 
فرهنگی اس��ت، گف��ت: در بین 
ای��ن م��وارد، اصلی تری��ن عامل 
جذب س��رمایه ها امنیت و ثبات 
اقتصادی اس��ت و ای��ن موضوع 
می تواند بیش��ترین تأثیر گذاری 
را داش��ته باش��د. وی با اشاره به 
شرایط اقتصادی کشورمان اظهار 
داش��ت: در ح��ال حاضر ضعف 
سیس��تم بانکی یک تهدید برای 
ج��ذب س��رمایه گذاری ها و ب��ه 
دنبال آن ایجاد اشتغال، تولید و 
رشد صادرات محسوب می شود. 
از سوی دیگر هنوز هم دوگانگی 
نرخ ارز در کش��ورمان حل نشده 
است و تا زمانی که این مشکالت 
رفع نشود نمی توان موانع پیش 
روی جذب سرمایه ها را برداشت. 
کرمانشاهی با بیان اینکه بیماری 
سیس��تم بانکی ایران، مشکالت 
متعدد بازار س��رمایه و مس��ائل 
مرب��وط ب��ه صنای��ع کوچک و 
متوسط کشور بر همگان روشن 
است، گفت: جذب سرمایه گذاری 
اتفاقی به وقوع نمی پیوندد و نیاز 
به برنامه ریزی مدون و مس��تمر 

دارد. ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
داد: درحالی ک��ه صنایع  ادام��ه 
بیش��ترین  و متوس��ط  کوچک 
سهم را در اشتغال زایی دارند، اما 
برنامه بلند مدتی برای جلب توجه 
س��رمایه گذاران به ای��ن صنایع 
دیده نمی شود و بیشترین تمرکز 
روی صنایع ب��زرگ مانند نفت، 
گاز، پتروشیمی و فوالد است. وی 
تأکید کرد: سرمایه گذار خارجی 
در صورتی می تواند ارزش افزوده 
داشته باشد که به همراه سرمایه، 
تکنول��وژی روز دنی��ا را هم وارد 
کش��ور کن��د و بهتری��ن روش 
ورود س��رمایه گذار های خارجی 
به کشور، مشارکت آنها با بخش  
خصوصی و سرمایه گذاران داخلی 
اس��ت، بنابرای��ن در وهل��ه اول 
باید مش��کالت بخش  خصوصی 
در کش��ور مرتفع شود تا بتوانند 
با سرمایه گذاران  توان مشارکت 
باش��ند.  داش��ته  را  خارج��ی 
کرمانش��اهی با اشاره به ضرورت 
  WTO ب��ه  ای��ران  پیوس��تن 
)س��ازمان جهانی تجارت( گفت: 
به طور قطع برای سرمایه گذاران 
عضوی��ت ایران در این س��ازمان 
بین المللی حائز اهمیت اس��ت و 
به عضویت  نتوانسته ایم  تاکنون 
دائم آن درآییم، چراکه آمادگی 
الزم برای پیوس��تن به این نهاد 
جهان��ی وج��ود ن��دارد. معاون 

اس��بق سازمان توس��عه تجارت 
با بیان اینکه الزمه پیوس��تن به 
سازمان جهانی تجارت شفافیت 
اقتصادی است، ادامه داد: مباحث 
بانکی،  مالیاتی، تسهیالت گران 
هزینه های تامین اجتماعی که بر 
دوش کارفرما گذاشته می شود، 
هم��ه اینها موضوع��ات مهم در 
بحث س��رمایه گذاری است. وی 
اف��زود: موض��وع مه��م دیگر در 
حوزه سرمایه ها، رعایت مباحث 
تج��ارت فرامرزی اس��ت به این 
معنا که تعداد اس��ناد تجاری به 
حداقل برسد و بوروکراسی اداری 

کاهش یابد. 

رشد سرمایه گذاری، آرزوی 
اشتغال را برآورده می کند 

طبق اهداف برنامه ششم باید 
65میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
خارج��ی در بخش های مختلف 
می��زان  ای��ن  ش��ود.  ج��ذب 
پیش بین��ی  س��رمایه گذاری 
ش��ده ش��امل 30 میلیارد دالر 
دالر  میلی��ارد   20 فاینان��س، 
مشارکت اقتصادی و 15میلیارد 
است.  مس��تقیم  س��رمایه  دالر 
یک��ی از مهم ترین موفقیت های 
دولت گذش��ته هم پس از رفع 
تحریم ها، افزایش جذب سرمایه 
خارجی بوده است، به طوری که 
از شروع رفع تحریم ها و تا پایان 

سال گذشته بیش از10میلیارد 
دالر س��رمایه خارج��ی ج��ذب 
اقتصاد ایران ش��د. ح��ال اینکه 
ب��رای پایداری رش��د اقتصادی 
8درصدی، س��رعت روند جذب 
س��رمایه های داخلی و خارجی 
باید افزایش یابد. از سوی دیگر 
یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل در 
سرمایه ها  جذب  اش��تغال زایی، 
طب��ق  ک��ه  به ط��وری  اس��ت، 
گفت��ه »اس��حاق جهانگی��ری« 
مع��اون اول رئی��س جمهوری؛ 
برای ایجاد 950هزار ش��غل به 
صورت ساالنه نیاز به 700هزار 
س��رمایه گذاری  میلیاردتوم��ان 
اس��ت و طبق مصوب��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی 65میلی��ارد 
دالر این میزان س��رمایه گذاری 
مربوط به منابع خارجی اس��ت 
ک��ه تأمی��ن آن قطع��اً نیازمند 
ی��ک تعامل جدی با دنیاس��ت. 
س��ال اول برنامه شش��م توسعه 
ش��روع ش��ده و دولت دوازدهم 
فرصت چهارساله دارد تا با احیا 
و تأمین زیرساخت های افزایش 
س��رمایه گذاری ها، ب��ه اه��داف 
و ماموریت ه��ای تکلیف ش��ده 
در برنامه شش��م توسعه تحقق 
بخش��د؛ اهدافی ک��ه تنها یک 
اش��تغال زایی  افزایش  آن  مورد 
عمومی  دغدغ��ه  هم��ان  یعنی 

مردم است. 

امنیت، شفافیت، ثبات،چالش های سرمایه گذاری خارجی

11 روز دیگ��ر یعن��ی از اول 
مهرم��اه براس��اس ابالغیه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برچسب 
قیم��ت از روی 11 گروه کاالیی 
که اغل��ب آنها محصوالت غذایی 
هس��تند، حذف خواهد ش��د، در 
حالی  که هنوز اجماع کارشناسی 
بر س��ر این ط��رح صورت نگرفته 
نی��ز  قانون��ی آن  و زیرس��اخت 
فراهم نش��ده اس��ت. در روزهای 
محمدرض��ا  ص��دارت  پایان��ی 
وزارت صنع��ت،  در  نعم��ت زاده 
مع��دن و تج��ارت، طرح��ی که 
بیش از دو س��ال توس��ط برخی 
تولیدکنن��دگان و اصناف مطرح 
و پیگی��ری می ش��د و در انتظار 
تأیید وزیر ب��ود، باالخره در قالب 
ابالغیه ای مج��وز اجرای محدود 
و آزمایش��ی را دریاف��ت کرد و با 
تایید محمد شریعتمداری، وزیر 
فعلی صنعت، معدن و تجارت در 
روزهای آینده به جریان می افتد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن طرح با 
عنوان  »حذف برچس��ب قیمت 
از روی کاال« از س��وی اصناف و 
تولیدکنندگان مطرح شد تا فضا 
را برای رقابت اقتصادی سالم بین 
تولیدکنن��دگان فراهم کند، یا به 
عبارت ساده تر س��لطه دالالن و 
شبکه مافیایی توزیع را بر بازار و 

قیمت ها کاهش دهد. 

رونق تولید دغدغه موافقان 
است

امور  مع��اون  صادقی–  یداهلل 
وزارت  بازرگان��ی  و  اقتص��ادی 
تج��ارت–  و  مع��دن  صنع��ت، 
مدافع��ان  از  یک��ی  به عن��وان 
طرح حذف برچس��ب قیمت از 
روی کاال در توضی��ح این طرح 
عنوان ک��رد ک��ه کاالهایی که 
ب��رای اجرای این ط��رح در فاز 
کاالهایی  انتخاب ش��ده اند  اول 
هستند که س��همی اساسی در 
س��بد خان��وار نداش��ته و مانند 
لبنی��ات ی��ا س��ایر محصوالت 
پرمصرف محسوب نمی شوند. به 
عبارت دیگ��ر در فاز اول اجرای 
این ط��رح کاالهایی مانند انواع 
کی��ک و بیس��کویت، چیپس و 
ش��یرینی های  آدامس،  پف��ک، 
کارخان��ه ای و س��ایر تنق��الت 
به هم��راه مواد س��لولزی مانند 
حوله های  یا  کاغذی  دس��تمال 
ق��رار  توج��ه  م��ورد  کاغ��ذی 
در  همچنی��ن  وی  گرفته ان��د. 
این ب��اره می گوید ک��ه در این 
شرایط قیمت ها مشخص بوده و 
حداکثر و حداقل سود واحدهای 
فروشنده نیز معلوم است، اما اگر 
این شرایط موجب تنوع قیمت 
در بازار ش��ود هم به شرط آنکه 
قیمت هایی که در ب��ازار وجود 

دارد باالتر از حد فعلی نباش��د، 
ما از ای��ن تنوع دف��اع خواهیم 
کرد. به هر صورت ممکن است 
یک توزیع کننده به سود بیشتر 
فکر کند و فرد دیگری به دنبال 
توزیع منطقی کاالها باشد که با 
این مصوبه ش��رایط برای اقدام 
توزیع کننده  واحده��ای  رقابتی 
نیز فراهم ش��ده و آنها از حالت 
یکنواخت فعلی خارج می شوند، 
اما همچنان تاکید داریم که این 
واحده��ا نباید از س��قف قیمت 

مجاز تعدی داشته باشند. 

امید منتقدان به فرمان لغو 
وزیر! 

ام��ا در س��وی دیگ��ر ص��ف 
مخالفان و منتقدان این تصمیم 
قرار دارد که از جمله آنها سازمان 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
تولیدکنندگان است که به رغم 
مواضع تند و تیزی که نس��بت 
به این طرح مطرح می ش��د این 
روزه��ا بعد از ص��دور ابالغیه از 
سوی دو وزیر سکوت کاملی در 
پیش گرفته اس��ت، گویی قصد 
مخالف��ت آش��کار را در ابتدای 
راه با وزیر ت��ازه کار ندارد، اما با 
تمام ای��ن احوال س��یدمحمود 
س��ازمان  رئی��س  نواب��ی- 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 

تولیدکنندگان - دل به دس��تور 
وزیر ب��رای لغو این ابالغیه پس 
از اجرای آزمایش��ی آن بس��ته 
است و هفته گذشته بود که در 
مراس��م افتتاحیه ی��ک کارخانه 
کرده  عنوان  خراسان جنوبی  در 
که اجرای این ط��رح از ابتدای 
مهرماه به صورت آزمایش��ی در 
کاالهای درجه سه که کاالهای 
اساس��ی م��ردم نیس��تند اجرا 
خواهد ش��د و ه��دف از اجرای 
این طرح رقابت سالم اقتصادی 
رس��یدن  و  تولیدکنندگان  بین 
کاالی ارزان به مصرف کنندگان 
اس��ت که اگر قیمت ه��ای این 
یابد،  افزای��ش  ب��ازار  کاالها در 
دولت می تواند با دس��تور مقام 
عال��ی وزارت این بخش��نامه را 

ملغی کند. 

ابالغ مجدد بخشنامه با 
وجود اعالم بی طرفی! 

ش��ریعتمداری با هم��ه اما و 
اگر های��ی که پش��ت این طرح 
بود، ابالغیه وزیر پیش��ین را در 
این ب��اره تایید کرد و با افزودن 
هفت قلم کاال گسترش داد، اما 
آقای وزیر فق��ط چند روز پس 
از اب��الغ مج��دد آن، در جواب 
سوال ایس��نا این طرح را دارای 
ایراد دانس��ت و عن��وان کرد که 

»مصوبه حذف برچس��ب قیمت 
از برخی کاالها در دولت یازدهم 
و از سوی آقای نعمت زاده ابالغ 
ش��ده ک��ه اکن��ون محت��رم و 
الزم االجراس��ت، اما به هر حال 
ایرادات��ی به آن وارد اس��ت که 
باید رس��یدگی و اصالح شود.« 
به هر حال این طرح با تمام اما 
و اگره��ای خود با تایید دو وزیر 
پیش��ین و فعلی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به اج��را در 
خواهد آمد و شمارش معکوس 
برای اجرای آزمایش��ی آن آغاز 
 ش��ده اس��ت. حال باید دید چه
 س��از و کاری ب��رای نظ��ارت و 
برچس��ب  اجرای ط��رح حذف 
قیمت از روی کاالها اندیش��یده 
خواهد ش��د و چگونه سازگاری 
آن ب��ا قان��ون ص��ورت خواهد 
گرف��ت. ام��ا چند س��وال مهم 
درباره این ط��رح پیش می آید، 
اینکه آیا این طرح به هدف خود 
ک��ه ایجاد رونق و رقابت س��الم 
می رسد  اس��ت،  تولیدکنندگان 
و دست زیاده خواه شبکه توزیع 
را کوتاه می کن��د؟ از آن مهم تر 
این س��وال اس��ت ک��ه در این 
میان حق��وق مصرف کننده چه 
مصرف کننده  آیا  ش��د؟  خواهد 
قربانی این طرح می ش��ود یا از 

آن منتفع خواهد شد؟ 

موافقان و مخالفان بررسی کردند 

اما و اگرهای حذف برچسب قیمت ۱۱ گروه کاال

گزارش2

تجارت

اتاق تهران به سوئیس، بالروس، اتریش و 
اسلواکی هیأت تجاری می فرستد

افزایش رفت وآمد هیات های تجاری 
در نیمه دوم سال

در حالی که در نیمه اول س��ال جاری، اقتصاد ایران 
درگیر مس��ئله انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراهای 
اس��المی شهر و روس��تا، معرفی کابینه جدید و تغییر 
و تح��والت س��ازمان ها و نهادهای دولت��ی بود، به نظر 
می رس��د با رأی م��ردم به ت��داوم کار دول��ت، دوباره 
هیات ه��ای اقتصادی و تجاری خارجی راه کش��ورمان 
را در پی��ش گرفته یا از فعاالن اقتص��ادی ایرانی برای 
حضور در کشورش��ان دعوت می کنند. بر همین اساس 
و ب��ه دعوت اتاق بازرگانی ژنو، ابت��دا هیاتی تجاری به 
صورت مش��ترک از طریق اتاق تهران و اتاق مش��ترک 
ایران و س��وئیس از پنجم تا هشتم مهرماه به ژنو سفر 
می کند. به گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی اتاق 
بازرگان��ی تهران، این هیأت که با پایان یافتن ثبت نام و 
انجام امور جاری مربوط آماده سفر شده است، فعاالنی 
از حوزه های صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزش��کی، 
بانکداری، ماشین آالت صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی، 
انرژی های تجدیدپذیر و نس��اجی را در خود جای داده، 
البته این هیأت با حضور در ش��هر ژنو با فعاالن بخش  
خصوصی این شهر و مس��ئوالن تشکل های اقتصادی 
بخ��ش  خصوصی از جمل��ه اتاق بازرگانی ژن��و دیدار و 
مذاکره می کند. الزم به ذکر است سرپرستی این هیأت 
تجاری بر عهده مس��عود خوانساری، رئیس اتاق تهران 
است و ش��ریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و 

سوئیس نیز او را در این سفر همراهی می کند. 

تداوم حضور در بالروس
کش��ور بالروس که چندین س��ال اس��ت به عنوان 
یکی از پایگاه های عمده فعالیت ش��رکت های ایرانی 
ش��ناخته می ش��ود از دیگر مقاصد فعاالن اقتصادی 
بخش  خصوصی اس��ت؛ هیأت اعزام��ی ایرانی به طور 
مش��ترک توس��ط اتاق بازرگانی تهران و ایران شکل 
داده ش��ده و به سرپرستی مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق تهران به این کشور اعزام می شود. هیأت اعزامی 
ای��ران ب��ه بالروس در ح��ال تکمیل ب��وده و فعاالن 
اقتصادی عالقه مند به حضور در این هیأت می توانند 
با مراجعه به سایت اتاق تهران و تکمیل فرم ثبت نام 
در این س��فر حضور داش��ته باش��ند.  ای��ن هیأت از 
سه ش��نبه 18 تا جمعه 21مهرماه در کشور بالروس 
حضور یافته و با فعاالن بخش  خصوصی این کش��ور 
دیدار و گفت وگو خواهند داشت. مهلت ثبت نام برای 
حضور در این هیأت تا روز شنبه 25شهریورماه اعالم 
ش��ده اس��ت. فعاالن اقتصادی ایران در این نشست 
پیگی��ر ت��داوم و توس��عه حضور خ��ود در بالروس و 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای باالی هر دو کش��ور برای 

همکاری های مشترک هستند. 

با یک تیر دو نشان
همچنین برابر دعوت های مک��رر اتاق های بازرگانی 
براتیس��الوا و اتریش، ات��اق تهران در ح��ال ثبت نام از 
یک هیأت تجاری برای حضور در کش��ورهای اسلواکی 
و اتریش اس��ت؛ سرپرس��تی این هیأت که از یکشنبه 
21 تا جمعه 26آبان ماه به این دو کش��ور سفر می کند، 
برعهده مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران، است. 
برابر آنچه اعالم ش��ده است فعاالن اقتصادی حوزه های 
نساجی، صنعت خودرو و قطعات، معدن و ماشین آالت 
معدن��ی، نف��ت و گاز، انرژی ه��ای تجدیدپذیر، صنایع 
هوایی غیرنظامی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، دارو 
و تجهیزات پزش��کی و بانکداری می توانند برای حضور 
در این هیأت ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام برای حضور 
در سفر اتاق تهران به اسلواکی و اتریش، حداکثر تا روز 
ش��نبه 15مهرماه اعالم شده اس��ت و پس از این تاریخ 
ثبت نام بس��ته ش��ده و امور مربوط به اخ��ذ ویزا انجام 
می شود. بخش خصوصی اتریش و اسلواکی در سال های 
گذش��ته با حضر مکرر در اتاق تهران نشان داده اند که 
عالقه فراوانی به توسعه فعالیت های مشترک با فعاالن 
بخش خصوصی در ایران دارند و این س��فر در پاسخ به 
بازدیدهای متعدد هیات های تجاری اسلواکی و اتریشی 

از ایران است. 

میزبانی از میالنی ها
با این حال، اتاق ته��ران که در ماه های اخیر میزبان 
چندین هیأت تجاری از کشورهای مختلف بوده است، 
روز س��وم مهرم��اه نیز میزب��ان یک هی��أت تجاری از 
میالن ایتالیا خواهد بود. این هیأت متش��کل از فعاالن 
اقتصادی حوزه های صنایع غذایی، تأسیسات صنعتی، 
چوب و ماشین آالت چوب بری، مبلمان و دکوراسیون، 
آلومینیوم، رنگ  صنعتی و س��اختمانی، پوشاک، لوازم 
خانگ��ی، بازیافت، مدیریت آب و پس��ماند و... اس��ت. 
فعاالن اقتصادی ایتالیایی روز دوش��نبه س��وم مهرماه 
ج��اری برای دیدار و گفت وگو ب��ا همتایان ایرانی خود 
در اتاق تهران حاضر می شوند. در این هیأت نمایندگانی 
از 24 ش��رکت ایتالیایی حضور دارند و برای شناسایی 
بیشتر و بهتر فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت به 
ات��اق تهران می آیند تا با بخ��ش  خصوصی ایران دیدار 
و گفت وگو داش��ته باشند. فعاالن اقتصادی ایرانی عضو 
اتاق تهران نیز که عالقه دارند در این نشست مشترک 
حضور داشته باشند باید با مراجعه به سایت اتاق تهران، 
رخدادهای تج��اری و هیات های تجاری ثبت نام کنند. 
مهلت ثبت نام برای حضور در این نشست تا اول مهرماه 

در نظر گرفته شده است. 

یادداشت

اقتصاد کالن

راهکار بازگشت سرمایه گذاران 
ایرانی خارج از کشور

اولوی��ت دول��ت باید اصالح فضای کس��ب و کار برای 
جذب س��رمایه خارج��ی و س��رمایه ایرانی های مقیم 
خارج از کشور باشد تا کش��ور در مسیر صادرات محور 
بودن حرکت کند. تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری 
افزایش صادرات اس��ت؛ در مرحل��ه اول، صادرات باید 
افزایش یابد و سپس باید برای کاهش واردات کاالهای 
غیر ضروری چاره اندیشی کرد. البته پیگیری این برنامه 
بس��تگی به این دارد که اجناس��ی بتوانیم تولید کنیم 
که هم طالب داش��ته باش��د؛ یعنی هم به لحاظ کیفی 
اس��تانداردهای الزم را داشته باشد و هم قادر به رقابت 
در بازار باشد. از سویی کاالیی که صادر می شود هم باید 
برای کش��ور ارزش افزوده ایجاد کند. به همین ترتیب 
باید کاالهایی را که سبب ایجاد ارزش افزوده می شوند 
در دس��تور کار تولیدکننده های ما ق��رار بگیرد. باید از 
صادرات مواد خام اجتناب کنیم. متاسفانه تغییر قوانین 
و مقررات و مهیا نبودن شرایط کسب و کار سبب می شود 
که سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران 
نداش��ته باش��ند. به همین دلیل هم شاهد هستیم که 
بیش��تر مذاکرات س��رمایه گذاران خارج��ی به نتیجه 
نمی رسد. اگر شرایط کسب و کار بهبود یابد و مشوق های 
الزم برای بخش خصوصی مولد و سرمایه گذاری که قصد 
س��رمایه گذاری در ایران را دارد، مهیا شود، می توان به 
مثبت ش��دن تراز تجاری دس��ت یافت. زیرا در شرایط 
ثبات اقتصادی، تراز تجاری مثبت باقی می ماند. بسیاری 
از س��رمایه گذاران ایرانی عالقه مند هس��تند، مجدد به 
ایران بازگردند؛ حتما الزم اس��ت شرایط بازگشت آنها 
به کشور فراهم شود، اما تا زمانی  که محیط کسب و کار 
در کشور مهیا نباشد، نه تنها سرمایه گذاران ایرانی مقیم 
خارج از کشور بلکه سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی 

برای حضور در ایران ندارند. 
منبع: خبرآنالین

رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی 
بهره وری ایران: 

2.8 درصد از رشد اقتصادی 8درصدی 
باید از بهره وری حاصل شود

رئیس س��ازمان ملی به��ره وری ایران ب��ا بیان اینکه 
هزینه یاب��ی مواد تاثیر مهمی در ح��وزه بهره وری دارد، 
افزود: 2.8درصد از رشد 8درصدی اقتصاد باید از محل 
بهره وری تامین ش��ود. به گزارش »فرصت امروز«، رویا 
طباطبایی یزدی« روز دوش��نبه در نشس��ت خبری در 
محل این س��ازمان، میانگین رش��د اقتصادی سال های 
1393 ت��ا 1395 را مع��ادل 4.55درص��د اعالم کرد و 
گفت: سهم بهره وری 2.91واحد درصد بوده است؛ یعنی 
س��هم بهره وری 64درصد از رشد را نشان می دهد. وی 
با بیان اینکه در س��ال های 1396 تا 1398 باید س��هم 
بهره وری از رش��د به 35درصد برس��د، افزود: هم اکنون 
سهم بهره وری بین 15 تا 20درصد است که رسیدن به 
سهم 35درصدی کار آسانی نیست. رئیس سازمان ملی 
بهره وری ایران افزود: بهره وری باید در دوره 15تا 20ساله 
بررسی شود و در کوتاه مدت نمی توان محاسبه درستی 
ارائ��ه داد. وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
هزینه یاب��ی جریان مواد یک��ی از ابزارهای نوین ارتقای 
بهره وری س��بز بوده که با ابتکار کشورهای پیشرفته ای 
همچون آلمان و ژاپن در قالب استاندارد بین المللی ایزو 
14051، در بسیاری از بنگاه های تولیدی و صنعتی این 
کشورها و برخی از کشورهای عضو APO موجب ارتقای 
بهره وری، کاهش قیمت تمام شده محصول و حفاظت از 
محیط زیست شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری 
ایران، با بیان اینکه بهره وری در قوانین و لفظ بسیار آمده 
اس��ت، اظهار کرد: در عمل توج��ه زیادی به این مقوله  
چه در نهاد حاکمیتی و چه در س��ایر دستگاه ها نشده 
و ارتقای درصد رش��د اقتصادی در بهره وری، همکاری 
همه دس��تگاه های اجرای��ی را می طلبد که باید محقق 
ش��ود. طباطبایی ادام��ه داد: چرخه به��ره وری در بدنه 
دولت اس��تقرار یافته و دستورالعمل های سنجش برای 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، سازمان انرژی 
اتمی و وزارت آموزش و پرورش مطابق با استانداردهای 
ابالغ شده است اما تیم زبده ای که بتوانند بهره وری را با 
این دستورالعمل ها محاسبه کنند، کافی نبوده و نیازمند 
تقویت اس��ت. طباطبایی یادآور شد: ریشه بهره وری در 
منابع انسانی باید در آموزش و پرورش، آموزش عالی و 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی جست وجو شود. همچنین 
در این نشس��ت »فردریک ملک« مش��اور سازمان ملی 
به��ره وری درباره بهره وری نی��روی کار گفت: بهره وری 
نیروی کار از محاسبه نسبت ارزش افزوده بنگاه به تعداد 
شاغالن بنگاه محاسبه می شود. وی اظهار داشت: عوامل 
بسیاری روی بهره وری نیروی کار موثر است که باید این 
عوامل را هم در نظر گرفت. مجموعه موزونی از نوسانات 
نیروی کار و سرمایه بر بهره وری موثر است در حالی  که 
نمی توان از س��هم فناوری های نوین هم غافل بود. گاه 
فناوری اس��ت که بهره وری را حرکت می دهد. به گفته 
ملک، آمار ظاهری بس��یار ساده دارد اما تحلیل هر رقم 

آماری دیدی گسترده را می طلبد. 
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ب��ه زودی نیم��ه اول س��ال ب��ه پایان 
می رس��د؛ با آغاز نیمه دوم سال، عملیات 
عمرانی به تدریج تحت تاثیر تغییرات آب 
و هوایی کندتر می شود. البته امسال هم 
با پدیده کاهش بهای نف��ت، باید انتظار 
داشت عملکرد بودجه های عمرانی کمتر 
از س��ال های قبل باشد. بودجه عمرانی یا 
اعتبار طرح تملك دارایی های سرمایه ای 
یکی از مهم تری��ن بخش های بودجه های 
سنواتی است. براس��اس تعاریف بودجه، 
منظور از اعتبار عمرانی، مجموعه عملیات 
مش��خص اس��ت که براس��اس مطالعات 
توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که 
توسط دستگاه اجرایی پیش بینی می شود 
در مدت معین و با اعتبار مش��خص برای 
تکمی��ل طرح های نیمه تمام یا هدف های 
برنامه های توس��عه پنج س��اله به صورت 
سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد 
دارایی سرمایه ای اجرایی شود. به گزارش 
خبرآنالین، اغلب منابع مورد نیاز اجرای 
این طرح ها به ص��ورت انتفاعی )از محل 
بودجه عمومی س��االنه( ی��ا غیرانتفاعی 
)واگ��ذاری به بخش خصوصی( پیش بینی 
می شود. بررس��ی عملکرد آنچه در قالب 
بودجه های س��االنه ب��رای بخش عمران 
کشور در یك دهه گذشته در نظر گرفته 
شده، حکایت از آن دارد که اجرا از برنامه 
عقب مانده اس��ت. هرچند دولت یازدهم 
ت��الش کرد که بیش��ترین تخصیص ها را 
به بخش عمرانی کش��ور داش��ته باش��د، 
ام��ا به دلیل کاه��ش ناگهانی بهای نفت 
عم��ال در ای��ن زمین��ه نتوانس��ت موفق 
باش��د. براساس آمارهای رس��می، تعداد 
پروژه ه��ای عمرانی اجراش��ده ظرف 15 
سال گذش��ته 6هزار و 201 طرح تعریف 
ش��ده است. از این تعداد تنها 538 پروژه 
به اتمام رس��یده اس��ت. این آمار نش��ان 
می ده��د ک��ه هم اکنون 5 ه��زار و 663 
پروژه عمرانی نیمه تمام، در دست اجرا یا 
حتی روی کاغذ باقی مانده اس��ت. هادی 
حق شناس، کارش��ناس اقتصادی در این 
رابطه می گوید: »متاسفانه طی سال های 
گذش��ته به دلیل کاه��ش قیمت جهانی 
نفت، درآمده��ای نفتی ایران نیز کاهش 

چش��مگیری را تجرب��ه ک��رد، بنابرای��ن 
درآمده��ای نفتی طب��ق پیش بینی های 
انجام ش��ده تحقق نیافت. از س��وی دیگر 
ب��ه دلیل مش��کالت اقتص��ادی موجود، 
درآمدهای دولت از مح��ل مالیات ها نیز 
طبق پیش بینی ها پیش نرفت و بنابراین 
درآمدهای دولت از میزان پیش بینی شده 
بس��یار کمتر رقم خورد.« البته جز آنچه 
حق ش��ناس می گوید، می  ت��وان مقاومت 
در واگ��ذاری طرح ها ب��ه بخش خصوصی 
را یکی از علل تکمیل نش��دن پروژه های 
عمران��ی دانس��ت و معتقد اس��ت برای 
جب��ران کاه��ش منابع درآم��دی بودجه 
که از نفت تامین می ش��ود، بهتر اس��ت 
بخش خصوص��ی را در تکمیل پروژه های 

عمرانی مشارکت داد. 

بیماری مزمن كسری تراز عملیاتی
عملک��رد بودجه ه��ای س��االنه نش��ان 
می ده��د که عموم��ا هر س��ال دولت با 
کس��ری تراز عملیاتی باالی��ی در بودجه 
مواج��ه اس��ت و ای��ن موض��وع س��بب 
ش��د تا دس��تگاه ها به واگ��ذاری طرح ها 
کنند؛  خ��ودداری  بخش خصوص��ی  ب��ه 
موضوعی ک��ه نتیجه اش توقف پروژه های 
عمرانی ش��ده اس��ت. این در حالی است 
که بس��یاری از قوانین باالدستی از جمله 
برنام��ه شش��م، قوانین بودجه س��نواتی 
سال های گذشته، قانون رفع موانع تولید 
و قان��ون الحاق موادی ب��ه قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت بر واگذاری 
بخش خصوصی  ب��ه  عمرانی  پروژه ه��ای 
تاکی��د می کن��د. همی��ن دو هفته پیش 
بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از کسری بودجه ناشی از 
کاهش قیمت نف��ت خبر داد؛ عددی که 
او حدود 38 ه��زار میلیارد تومان برآورد 
کرده اس��ت، از همین امروز نگرانی های 
بسیاری را برای سرنوشت بودجه عمرانی 
در س��ال ج��اری ایج��اد کرده اس��ت. تا 
پایان ش��هریورماه کمتر از 11 روز دیگر 
باقی اس��ت؛ این یعنی نیمی از س��ال به 
پایان رس��یده و شروع نیمه دوم عملیات 
عمران��ی در مناطقی از کش��ور به دلیل 

تغیی��ر ش��رایط آب و هوایی به س��ختی 
امکان پذیر اس��ت. نتیج��ه اینکه در نیمه 
دوم سال عملیات عمرانی معموال کندتر 

از نیمه اول سال می شود. 

حادثه »نفتی« خبر نمی كند
در کنار کس��ری بودجه حدود 37 هزار 
میلیارد تومانی که نوبخت از آن خبر داده، 
باید انتظار داش��ت که تخصیص منابع به 
بخش عمرانی همواره با تنگ دستی انجام 
ش��ود. به گفت��ه نوبخت، قیم��ت نفت در 
بودج��ه 50 دالر در نظر گرفته ش��ده بود، 
ام��ا با توجه به اف��ت قیمت نفت به حدود 
47 دالر بودجه س��ال ج��اری عمال تحقق 
نمی یاب��د و از 346 ه��زار میلی��ارد تومان 
در ح��د 309 هزار میلی��ارد تومان تحقق 
می یابد. پیش بینی ما این اس��ت که قیمت 
نف��ت پایین تر از این ه��م بیاید. اگر طبق 
روال س��ال های قب��ل، به محض کس��ری 
بودجه، بخش عمرانی قربانی بخش جاری 

ش��ود، مطابق با اظهارات رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه باید انتظ��ار این اتفاق را 
از نیمه دوم سال داش��ت، اما باید در نظر 
داش��ت که دولت راهکاری جز جابه جایی 
ردیف ها در نیمه دوم سال نخواهد داشت. 
با ادامه یافتن کاهش بهای نفت، دولت به 
س��یاق س��ال های قبل ناچار به اصالحیه 
بودجه خواهد بود. هرچند که اقتصاددانان 
می گوین��د راهکارهای دیگ��ری هم برای 
جلوگیری از این رس��م وجود دارد. هادی 
حق ش��ناس در این رابطه می گوید: »یکی 
از این راهکارها کاهش اتکای بودجه دولت 
به درآمده��ای نفتی و واگذاری پروژه های 
عمرانی به بخش خصوصی حقیقی اس��ت؛ 
این راهکار س��بب می ش��ود تا ع��الوه بر 
رونق اقتصادی و توس��عه بخش خصوصی، 
این بودجه از مح��ل درآمدهای دولتی به 
مرور حذف شده و از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوص��ی و حت��ی س��رمایه گذاری 

خارجی تامین شود.« 

تاثیر كاهش بهای نفت بر اجرای طرح های عمرانی

آیا بودجه های عمرانی قربانی می شوند؟ 
خبر

اقتصادبینالملل

مركز آمار گزارش داد 
تشکیل سرمایه ثابت ۷.۱درصد رشد كرد

گ��زارش مرکز آمار از تحوالت اقتصاد کش��ور در فصل بهار 
حاکی از کاهش رش��د بخ��ش کش��اورزی از 10.7درصد به 
3.1درصد، افزایش رشد بخش معدن  )منهای نفت( و صنعت 
و خروج بخش ساخت و ساز مس��کن از رکود است. به گزارش 
»فرصت امروز« به نق��ل از مرکز آمار ایران، محصول ناخالص 
داخلی به قیمت ثابت س��ال 1390در سه ماهه نخست سال 
1396 به رق��م 1836427 میلیارد ریال با نفت و 1456693 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی  که رقم 
مذکور در مدت مش��ابه سال قبل با نفت 1723857 میلیارد 
ریال و بدون نفت 1361005 میلیارد ریال بوده که نش��ان از 
رشد 6.5درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 7درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1396 
دارد. نتایج مذکور حاکی از آن اس��ت که در سه ماهه نخست 
س��ال جاری رش��ته فعالیت های گروه کش��اورزی 3.1، گروه 
صنعت  )شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، 
صنعت، انرژی و س��اختمان( 4.9 و گ��روه خدمات 8.3درصد 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. همچنین 
تشکیل سرمایه ثابت در فصل بهار 7/1 درصد رشد داشته که 
دراین بین تشکیل س��رمایه ثابت در بخش ماشین آالت 6/9 

درصد و در بخش ساختمان 7/3 درصد بوده است.
 

جذاب ترین مراكز مالی جهان معرفی شدند
لندن در صدر قرار گرفت

با توجه به بررس��ی های انجام  گرفته از سوی کارشناسان 
اقتصادی از مراکز مالی جهان مشخص شد که به رغم درگیر 
بودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لندن همچنان در باالترین 
فهرس��ت جذاب ترین مرکز مالی جهان ق��رار دارد. این در 
حالی اس��ت که نیویورک در رتبه دوم قرار گرفته، اما نکته 
قابل توجه این است که فاصله این دو شهر به لحاظ امتیازی 
24 است و بیشترین اختالف از سال 2007 میالدی به بعد 
تلقی می شود. به گزارش مهر از رویترز از جمله مالک های 
در نظر گرفته شده برای این ارزیابی به مسئله زیرساخت ها 
و دسترسی به نیروی کار ماهر در شهرهای مختلف جهان 
برمی گردد. شهرهای نیویورک، هنگ کنگ و سنگاپور بعد از 
لندن به ترتیب حائز رتبه دوم تا چهارم ش��دند. نکته قابل 
توجه در این رده بندی این است که برخالف نگرانی برخی 
از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی از آینده بازار مالی 
بریتانیا در دوره پسابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست  

»مرکز هاب مالی« جهان قرار گرفته است.  

یادداشت

عزم جدی برای ارتقای شاخص های 
صنعتی، معدنی و تجاری تا افق ۱۴۰۴

س��هم ش��اخص های صنعت، معدن و تجارت برای 
رسیدن به ایرانی توسعه یافته تا افق 1404 قابل توجه 
است. در دو دهه گذشته به طور متوسط 13.1درصد 
از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به 
بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و سهم صنعت، 
معدن و تجارت 22.5درصد از تولید ناخالص داخلی 
بوده اس��ت، اما روند سرمایه گذاری در بخش صنعت 
و معدن در سال های 1384 و 1385 و 1391 دچار 
رشدی منفی و افت شدید شد. از سوی دیگر هرچند 
91درصد صنایع کش��ور با میزان اش��تغال 41درصد 
متعل��ق به صنایع کوچك، 5درصد صنایع کش��ور با 
میزان اش��تغال 12درصد متعلق به صنایع متوسط و 
4درصد از تعداد کل صنایع کشور با 47درصد اشتغال 
متعلق به صنایع بزرگ اس��ت، اما برابر گزارش مرکز 
آمار ایران در س��ال های 1383، 1393 س��هم ارزش 
تولیدات صنعتی به قیمت جاری در صنایع بزرگ از 
حدود 84درصد ب��ه 89درصد و در صنایع کوچك و 
متوسط از حدود 16درصد به حدود 11درصد رسید 
که وجود ش��رایط رکودی در اقتصاد، کاهش مصرف 
کاالی تولی��دی، ن��رخ باالی تس��هیالت بانکی، عدم 
تامین مال��ی واحدهای تولیدی کوچك و متوس��ط، 
وجود ظرفیت های خالی، عدم رقابت پذیری جهانی و 
عدم رویکرد تولید صادرات محور، مشکالت مدیریتی 
و عدم شکل گیری فراگیر خوشه ای صنعتی صادراتی 
را می ت��وان به عن��وان مهم تری��ن مش��کالت صنایع 
کوچك و متوسط بیان کرد. با توجه به جایگاه ایران 
از لحاظ ش��اخص های جهانی مانند شاخص سهولت 
انجام کس��ب و کار، ش��اخص رقابت پذیری صنعتی و 
ش��اخص های رون��ق و آزادی اقتصادی، رس��یدن به 
اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 1404 مبنی بر 
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقه، نیاز به برنامه ریزی و کار جدی تری 
دارد. گفتنی است که ایران در شاخص سهولت انجام 
کسب و کار در میان 190 کشور جهان رتبه 120 و در 
میان 23 کشور منطقه رتبه 15 را دارد. هرچند ایران 
در شاخص سهولت انجام کسب و کار از رتبه 152 در 
سال 1392 به رتبه 120 در سال 1395 دست یافت 
که حاکی از بهبودی نسبی این شاخص است، اما در 
ش��اخص رقابت پذیری جهانی رتب��ه ایران 76 جهان 
و 12 منطقه اس��ت. همچنین ای��ران در زمینه رونق 
اقتصادی رتبه 118 در میان کش��ورهای جهان و در 
بین کش��ورهای منطقه رتبه 14 را به خود اختصاص 
داده اس��ت و در ش��اخص آزادی اقتص��ادی رتب��ه 
ناامیدکننده 155 را در میان کشورهای جهان از آن 
خود کرده اس��ت و در منطقه در رتبه 19 جای دارد. 
ب��ا توجه به روند تغییرات رش��د اقتصادی به ویژه در 
گروه صنایع و معادن، مالحظه می ش��ود که در سال 
1392 رش��د منفی ش��یب کمتری یافته و در سال 
1393 نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد 
مثبتی را تجربه کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دول��ت دوازدهم باید در راس��تای بهبود وضعیت 
موج��ود، ارتقای بهره وری در بخ��ش صنعت، معدن 
و تج��ارت و افزایش رقابت پذیری صنعتی کش��ور و 
افزایش جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی را در 
دستور کار خود قرار دهد. افزایش سهم ارزش افزوده 
صنعت��ی از تولی��د ناخالص داخلی و افزایش س��هم 
صادرات صنعتی و صنایع معدنی با توس��عه بازارهای 
هدف در کنار افزایش س��هم و نقش بخش خصوصی 
در فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری نیز از دیگر 

برنامه های مهم این وزارتخانه باید محسوب شود. 
منبع: ایسنا 

منوچهر طاهایی 
كارشناس اقتصادی



حذف ارز مسافرتی از مجموعه مقررات 
ارزی کشور از بیستم شهریورماه در حالی 
آغاز شد که فعاالن بازار ارز انتظار ندارند 
این تصمیم سبب افزایش قیمت ها شود. 
تا پیش از سال 1387 که نظام تک نرخی 
و ش��ناور بر ب��ازار ارز کش��ور حاکم بود، 
ارزی به نام ارز مس��افرتی وجود نداشت 
و مردم می توانس��تند نیازهای ارزی خود 
را برای س��فر یا م��وارد دیگر به راحتی با 
قیمت متعادل از بازار یا بانک تهیه کنند. 
آخرین آمارها نشان می دهد پارسال بیش 
از 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر 
کردند که ش��امل بازرگانان، گردشگران، 
دانشجویان و زائران عتبات عالیات بودند 
و همه آنها در صورت داشتن بیش از 12 
سال سن، امکان استفاده از ارز مسافرتی 
را نیز برای یکبار در س��ال داشتند. حال 
اگر تصور ش��ود 5میلیون نفر از ایرانیانی 
که به خارج از کش��ور سفر کرده اند، این 
ارز را دریافت کرده ان��د و تفاوت نرخ ارز 
مبادل��ه ای و آزاد 5500 ریال محاس��به 
ش��ود، یعنی اینکه پارس��ال دولت 8هزار 
و 250 میلی��ارد ریال برای این س��فرها 
یارانه اختصاص داده است. البته بسیاری 
از مردم ترجیح می دهند به دلیل طوالنی 
ب��ودن فرآیند دریافت ارز مس��افرتی، ارز 
مورد نی��از را از ب��ازار آزاد تهی��ه کنند، 
اما در هر صورت با حذف ارز مس��افرتی 
که یکی از اقدام ه��ای اولیه برای اجرای 
یکسان س��ازی  نرخ ارز به شمار می رود، 
بیش از 8هزار میلیارد ریال در هزینه های 
ارزی دولت صرفه جویی می ش��ود. اکنون 
با حذف ارز مسافرتی، انتظار می رود رفع 
این نیاز به صرافی ها منتقل شود و همین 
امر می تواند افزایش تقاضای اسکناس را 

در بازار در پی داشته باشد. 

دستورالعمل جدید احتماال به دلیل 
کاهش درآمد ارزی است

س��یدرضی  خص��وص  ای��ن  در 
حاجی آقا میری - عضو هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران - در گفت وگو با 
ایس��نا،  اظهار کرد: حذف ارز مس��افرتی 
مطمئنا در جهت یکسان س��ازی نرخ ارز 
نیس��ت و این دس��تورالعمل می تواند به 
دلیل پایین آمدن قیمت نفت و کم شدن 
درآمد ارزی صادر ش��ده باشد. وی ادامه 
داد: باالخره دولت به این فکر می کند که 
این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد 
کش��ور توسط مس��افر و واردکننده خرج 
می شود، محدود اس��ت؛ بنابراین تصمیم 
دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی 
جل��وی آن را بگیرد. این دس��تورالعمل 
به هر دلیلی صادر ش��ده باش��د در بازار 
تاثیرگذار اس��ت و قیمت ارز باال می رود. 
عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
اضافه کرد: به نظر می رسد دولت تصمیم 
گرفته که اجازه دهد نرخ ارز مقداری باال 
ب��رود؛ همانطوری ک��ه در روزهای اخیر 
ن��رخ دالر در بازار باال رفته اس��ت. البته 
دول��ت می تواند از طری��ق ورود دالرهای 
نفتی به بازار جل��وی این افزایش قیمت 
را بگی��رد اما فعال این تصمی��م را ندارد. 
می��ری درباره دالیل ای��ن تصمیم دولت 
عنوان کرد: این نرخ غیر واقعی ارز ممکن 
است یک روزی در اثر فشارهایی که وارد 
می ش��ود مثل چند سال پیش به صورت 
ناگهانی جه��ش فوق العاده ای در بازار ارز 
ایجاد کند و باعث ایجاد یک بحران شود. 
ب��ه همین جه��ت دولت تصمی��م گرفته 

است به تدریج به طرف واقعی شدن نرخ 
ارز حرک��ت کند تا بحران ایجاد نش��ود. 
وی تصریح ک��رد: از طرف دیگر صادرات 
غیر نفتی ما در چند ماهه اول امسال روند 
کاهشی داشته است و مسئوالن اقتصادی 
نگران ای��ن موضوع هس��تند و می دانند 
یکی از عوامل این کاهش اشتباهی است 
که دولت انج��ام داد و زمانی  که دالر به 
بیش از ۴000 تومان رس��ید مجددا نرخ 
آن را پایین آورد. این اقدام اش��تباه بود و 
اکنون دولت باید اجازه دهد که به تدریج 
نرخ ارز به طرف واقعی شدن پیش برود. 

کم شدن رانت ارزی
در ای��ن رابط��ه »س��عید مجتهدی«، 
رئیس کان��ون صرافان ایران در گفت وگو 
با ایرنا، اظهار داش��ت: با توجه به اختالف 
ان��دک نرخ ارز مس��افرتی و مقدار اندک 
آن  دریاف��ت  تش��ریفات  و  )300دالر( 
ارزی  از چنی��ن  از مس��افران  بس��یاری 
اس��تفاده نمی کردند. مجته��دی توضیح 
داد: برای دریافت ارز مسافرتی، خریداران 
ابتدا باید به ی��ک بانک مراجعه و پس از 
ارائ��ه م��دارک و پرداخ��ت وج��ه ارز و 
دریافت برگه حواله در فرودگاه ارز مزبور 
را دریاف��ت می کردن��د و از این رو حذف 

ارز مس��افرتی هیچ اثری بر بازار نخواهد 
داشت. »اصغر س��میعی« از فعاالن بازار 
ارز و رئیس اس��بق کان��ون صرافان ایران 
نیز از سهمیه ارز مس��افرتی به عنوان ارز 
ارزان ی��اد کرد و آن را قدمی مثبت برای 
تک نرخی شدن ارز و کم شدن رانت ارزی 
دانست. سمیعی با تاکید بر اینکه »گمان 
نمی کنم این مس��ئله ربطی ب��ه افزایش 
تقاضا داشته باشد«، اظهار داشت: تقاضا 
برای ارز زیاد نش��ده، بلکه از بخش��ی به 
بخش دیگری منتقل ش��ده است و حتی 
ش��اید چون متقاضی باید بهای بیشتری 
ب��رای تهی��ه ارز بپردازد تا ح��دودی در 
مص��رف ارز احتیاط بیش��تری کند. وی 
ادامه داد: در این رویه حذف ارز مسافرتی 
نمی توان��د دلیل افزایش نرخ ارز باش��د و 
اگ��ر قیمت ارز باال ب��رود، دالیل دیگری 
دارد ک��ه می ت��وان به تفاوت ن��رخ تورم 
داخلی و خارجی، نرخ بهره و نرخ بیکاری 
در کش��ورهای مختلف اش��اره کرد. این 
فعال بازار ارز قیمت های کنونی ارز را در 
بازار نامناس��ب و حبابی ندانست و گفت: 
به تازگی بانک مرکزی تصمیم گرفته که 
یورو را نیز مانند دالر توسط صرافی های 
بانک ها تزریق کند که این حرکت سبب 

تخلیه حباب یورو نیز شده است. 

آیا نرخ ارز افزایش خواهد یافت؟ 

تاثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار آزاد معاون بین الملل بانک مرکزی خبر داد
حذف ارز مسافری در راستای 

برنامه یکسان سازی نرخ ارز
مع��اون بین الملل بانک مرکزی با بی��ان اینکه توقف 
فروش ارز مسافرتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز است، 
گفت: اگرچه هنوز زمان دقیق اجرای یکسان سازی نرخ 
ارز مشخص نش��ده، اما فعال برنامه ریزی ها، اجرای آن را 
برای پایان س��ال جاری پیش بینی کرده است. غالمعلی 
کامی��اب ب��ا تاکید بر اینکه ش��رایط الزم ب��رای اجرای 
برنامه یکسان س��ازی ارزی از جمله آماده س��ازی کامل 
کارگزاری ها و ارتباطات بین المللی در این راستا حاصل 
نشده است و باید این موارد قبل از برنامه تک نرخی کردن 
ارز انجام شود، افزود: با وجود اینکه کارهای زیادی برای 
آغاز اجرای یکسان سازی نرخ ارز انجام شده، اما اقدامات 
دیگری نیز ادامه دارد که توقف فروش ارز مسافرتی یکی 

از سیاست های اتخاذشده در راه آغازشده است.
 

اتصال ۲۲ بانک به سامانه صیاد
بانک مرکزی س��وم خردادماه 139۶ سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دس��ته چک )صیاد( را به منظور 
افزای��ش امنیت چک و جلوگی��ری از صدور چک های 
بالمحل، اجرایی و به بانک ها مهلت داد تا 15شهریورماه 
به این سامانه متصل شوند. حال با گذشت این مدت، 
22بانک به این سامانه متصل شده اند، اما هشت بانک 
هن��وز باقی مانده اند که بان��ک مرکزی نیز فرصت 11 
روزه ای را برای پیوس��تن به این س��امانه تعیین کرده 
است. به گزارش ایبنا، س��امانه صیاد )صدور یکپارچه 
الکترونیکی دسته چک( به منظور یکپارچه سازی فرآیند 
صدور دسته چک های بانکی پیاده سازی شده است. این 
س��امانه با متمرکز کردن درخواس��ت های دسته چک، 
امکان اعتبارس��نجی صاحبان حساب و امضا را فراهم 
کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صالحیت و 
بدسابقه جلوگیری شود. همچنین با اختصاص شناسه 
منحصربه ف��رد به هر برگ چک، اس��تعالم و پیگیری 
وضعیت چک تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک 
در تبادالت مالی کش��ور می شود. سامانه صیاد با ثبت 
دسته چک های صادرشده، یک بانک اطالعاتی یکپارچه 
و مدون از س��وابق صدور دسته چک در سراسر کشور 
ایجاد می کند. این سامانه به سفارش بانک مرکزی ایران 
تهیه شده و بانک های کشور پس از ثبت درخواست در 
س��امانه صیاد و دریافت شناسه اس��تعالم )به ازای هر 
برگ چک( اجازه صدور دسته چک برای متقاضیان را 
پیدا می کنند. حال پس از گذش��ت مدتی از معرفی و 
اجرای این طرح در سیستم بانکی، 15 شهریورماه سال 
جاری آخرین مهلت بانک ها برای اتصال به این سامانه 
بود، اما اکنون با گذش��ت چند روز از موعد مقرر، تنها 
22 بانک به سامانه صیاد متصل شده و این سامانه در 
حال فعالیت اس��ت. براس��اس این گزارش، با توجه به 
اینکه 15 شهریورماه آخرین مهلت اعالم شده از سوی 
بان��ک مرکزی برای اتصال به س��امانه صیاد بود، اما به 
دلیل اینکه تمام بانک ها امکان اتصال به این سیستم را 
تا مهلت تعیین شده نداشتند، پایان شهریورماه آخرین 
فرصت برای اتصال همه بانک ها جز س��ه بانک به این 
سیستم اس��ت. براساس اطالعات کسب شده، تنها سه 
بانک به دلیل مش��کالت داخلی ام��کان اتصال به این 
سیستم را ندارند و به دلیل اینکه میزان پیشرفت آنها 
تاکنون برای بانک مرکزی قابل قبول نبوده، این بانک ها 

درخواست مهلت بیشتری از بانک مرکزی داشته اند. 
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خبـــر

 کاهش نرخ سود بانکی
باعث گرانی دالر شد

مصطفی خانزاده، کارش��ناس بازار ارز در خصوص 
دلی��ل افزایش به��ای دالر طی روزه��ای اخیر اظهار 
داش��ت: مهم ترین دلیل افزایش نرخ دالر در بازار ارز، 
کاهش نرخ س��ود بانکی اس��ت. وی اف��زود: هم اکنون 
منابع از بانک ها به س��مت خرید ارز س��رازیر ش��ده 
اس��ت، البته موضوع تحریم های جدی��د نیز بی تاثیر 
نبوده اس��ت. خانزاده در پاس��خ به این پرس��ش ایلنا 
که  آیا افزایش مس��افرت ها در آخر تابستان نقشی در 
افزایش بهای دالر داش��ته اس��ت؟ گفت: خیر، خرید 
دالر از س��وی مسافر زیاد نیس��ت زیرا عمده خریدها 
از س��وی تجار انجام می ش��ود. بر اس��اس اعالم بانک 
مرکزی از یازدهم شهریور ماه کلیه بانک ها موظف به 
رعایت نرخ سود بانکی 15درصد و روزشمار 10درصد 
ش��دند و همین امر باعث خروج بخشی از سپرده های 

مردم به سمت بازار ارز و خرید دالر شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.900دالر آمریکا

۴.7۶۶یورو اروپا

5.1۴1پوند انگلیس

1.071درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۴5.000مثقال طال

125.77۶هر گرم طالی 18 عیار

1.2۴0.000سکه بهار آزادی

1.258.700سکه طرح جدید

۶59.000نیم سکه

370.000ربع سکه

250.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
بیستمین روز از ش��هریورماه پس از ثبت 
بیش��ترین افت در روز یکش��نبه، توانست 
در بازار روز دوش��نبه رشد 0.14درصدی 
را ثبت کند و دوباره س��بزپوش ش��ود. در 
دومین روز معامالت بورس تهران در این 
هفته ش��اخص کل 11۳ واحد رش��د کرد 
و قیمت س��هم ها در گروه ه��ای خودرو و 
فل��زات عمدتا رو به کاه��ش بود، اما برای 
دومی��ن روز پیاپ��ی قندی ها ب��ا افزایش 
روب��ه رو ش��دند. در نهایت روز دوش��نبه 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران به 
رق��م ۸۳ هزار و ۳۶۹ واحدی رس��ید. در 
دومی��ن روز معامالت تاالر شیش��ه ای در 
این هفته ش��رکت های صنایع پتروشیمی 
خلیج ف��ارس، ف��والد مبارک��ه اصفهان و 
 معدن و صنعتی گل گهر هر یک به ترتیب 
۸۸ ،41 و 1۹ واح��د تاثی��ر مثب��ت روی 
دماس��نج بازار سهام داش��تند و بیشترین 
نق��ش را در روند افزایش��ی ش��اخص کل 
ایفا کردند، اما در ط��رف مقابل نمادهای 
س��ایپا، گروه صنعتی پاکشو و ملی صنایع 
م��س ایران س��عی کردند دماس��نج بازار 
س��هام را به س��مت پایین هدایت کنند. 
همچنین در بازار فراب��ورس ایران، بازهم 
ش��اهد افت ش��اخص کل بودیم. در بازار 
فراب��ورس ش��اخص کل ب��ا کاهش اندک 

0.۳0 واحدی به رقم ۹4۳ واحد رسید. در 
بازار فرابورس، معامله گران 170 میلیون و 
2۹5 هزار برگه به��ادار در قالب ۳1 هزار 
و ۳4۶ نوب��ت معامل��ه و ب��ه ارزش 14۸ 
میلی��ارد و 5۹۹ میلیون تومان دادوس��تد 

کردند. 

حمایت سهامداران حقوقی از بازار 
ب��ورس ته��ران در حالی ب��ا معامالتی 
کم حجم مواجه بود که حمایت س��هامدار 
عمده حقوق��ی در هلدینگ پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس با قرار گرفتن قیمت س��هام 
در دامن��ه صع��ودی و در عین حال عالقه 
معامله گران حقوقی برای جمع آوری سهام 
و حمایت از فوالد مبارکه و گل گهر باعث 
ش��د تا ش��اخص کل بورس همچنان در 
کان��ال ۸۳ هزار واحدی س��بزپوش بماند. 
با این  همه شاخص کل هم وزن با عقبگرد 
1۶ واح��دی روبه رو ش��د ت��ا احتمالی بر 
روند نزولی بازار س��هام در روزهای آینده 
باش��د. از س��وی دیگر معامله گران بورس 
تهران ش��اهد اقب��ال معامله گران حقیقی 
کوتاه مدت نگ��ر در می��ان تک س��هم ها و 
ب��ه اصطالح س��هم های زیرخاکی بود. در 
این  بین کمک فن��ر ایندامین همچنان در 
سقف کامل قیمت ها با صف خرید روبه رو 
ب��ود. در کارخانجات مخابرات��ی ایران نیز 
معام��الت پرحجم س��هام باعث ش��د این 
س��هم پرحجم ترین نم��اد معامالتی بازار 

س��هام باش��د. در کل روز دوش��نبه بازار 
س��هام، بازاری متعادل و کم حجم بود که 
در اغلب نماده��ای معامالتی در محدوده 

صفر تابلو نوسان می کرد. 

با گروه های بازار سهام
روز دوش��نبه رون��د قیمت ه��ا در گروه 
خودرو مخصوصا در نمادهایی که با حجم 
معامالت باالیی همراه بودند، رو به پایین 
و این کاه��ش قیمت عمدت��ا حدود یک 
درص��د ب��ود. در این گ��روه 10۶ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 12میلیارد تومان 
م��ورد داد و س��تد قرار گرف��ت. در گروه 
فلزات اساس��ی حجم معامالت به بیش از 
۶7 میلیون سهم رسید و ارزش معامالت 
رقم 1۳ میلی��ارد تومان را تجربه کرد. در 
این گروه نیز روند قیمت ها عمدتا کاهشی 
ب��ود هرچند نمادهایی در این گروه با یک 
درصد رشد در قیمت پایانی روبه رو شدند، 
اما در عین حال بار دیگر قندی ها با روند 
رو به رش��د در قیمت پایان��ی همراه بوده 
است. در این گروه بیش از ۸میلیون سهم 
ب��ه ارزش ۳میلیارد و ۶00 میلیون تومان 
در 1۶42 نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. 

معامالت درون گروهی زیر ذره بین
در بازار دوم بورس تهران که به معامالت 
درون گروهی س��هامداران عمده اختصاص 
دارد، 20میلی��ون س��هم ف��والد مبارک��ه 

اصفه��ان ب��ه ارزش بی��ش از ۳.5 میلیارد 
تومان بازارگردانی شد. اندکی بیش از 14.5 
میلیون سهم پاالیش نفت بندرعباس نیز به 
ارزش بیش از 7 میلیارد تومان بازارگردانی 
ش��د. در پاالیش نفت اصفهان 14 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان به 
کدهای انتقالی سهامدار عمده انتقال یافت 
و 11 میلیون س��هم آسان پرداخت پرشین 
ب��ه ارزش بی��ش از 12 میلی��ارد تومان به 
کدهای انتقالی سهامدار عمده جابه جا شد. 
همچنین ۹ میلیون سهم مخابرات ایران به 
ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان کد به کد 
ش��د و صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 
نیز با معامالت انتقالی ۶.5 میلیون سهمی 
ب��ه ارزش کمت��ر از 700 میلیون تومان به 
کدهای انتقال��ی خود مواجه بود. همچنین 
هلدین��گ پتروش��یمی خلیج ف��ارس نیز با 
 بی��ش از 5میلیون س��هم ش��اهد معامالت

 ک��د به کد ب��ه ارزش بی��ش از 2 میلیارد 
توم��ان ب��ود. در پتروش��یمی پردی��س و 
پتروش��یمی مبین نیز ه��ر یک به میزان 5 
میلیون س��هم به ترتیب ب��ه ارزش بیش از 
2.5 میلی��ارد تومان و کمت��ر از 2 میلیارد 
تومان س��هم از سوی سهامدار عمده کد به 
کد ش��د. در مجموع ارزش معامالت بورس 
تهران به رقم 14۹ میلیارد تومان بالغ ش��د 
که این رقم ناش��ی از دست به دست شدن 
47۸ میلیون سهم و رقم مالی قابل معامله 

طی ۳7 هزار 44۳ نوبت دادوستد بود. 

شاخص بورس به روند صعودی بازگشت

ادامه رشد قندی ها در بازار سهام

ق��رارداد هم��کاری مرکز مال��ی ایران 
با ش��رکت اینفورک��س )Inforex( در 
س��اختمان بورس اوراق بهادار امضا شد. 
مدیرعام��ل مرک��ز مال��ی ای��ران در این 
مراسم، توس��عه همکاری های بین المللی 
و دسترس��ی س��رمایه گذاران خارجی به 
اطالع��ات مالی ش��رکت های ایرانی را از 
اهداف ای��ن همکاری اعالم ک��رد. طبق 
این ق��رارداد مرکز مالی ای��ران اطالعات 
معامالت س��هام و س��ایر ابزارهای مالی 
منتش��ر ش��ده در بازار س��رمایه ایران را 
در اختیار اینفورک��س قرار خواهد داد تا 
این ش��رکت از طریق سامانه های متعلق 
ب��ه خود به س��رمایه گذاران خارجی ارائه 
کند. براس��اس این گ��زارش، علی نقوی 
در آغاز این مراس��م گفت: یکی از اهداف 
برنام��ه اس��تراتژیک مرک��ز مال��ی ایران 
تس��هیل ارتباط��ات و جری��ان اطالعات 
در بازارهای مالی اس��ت؛ که این قرارداد 
در راس��تای تحقق این هدف امضا ش��ده 
اس��ت. مرکز مالی ایران در سال گذشته 
ایجاد پای��گاه داده ه��ای تحقیقاتی مالی 
)IFDC( را در دستور کار خود قرار داد 
و در فروردین ماه سال جاری از نخستین 
نسخه آن توس��ط ریاست سازمان بورس 
و اوراق به��ادار رونمای��ی کرد. این پایگاه 
شامل اطالعات مالی و معامالتی تاریخی 
کلیه ناش��ران و کاالهای پذیرفته شده در 
بورس های کشور است که به سهولت در 
اختیار پژوهش��گران و فع��االن بازارهای 
مالی ق��رار گرفته اس��ت. در گام بعدی، 

همکاری با شرکت های خارجی به منظور 
انتشار اطالعات مالی ایران نیز در دستور 
کار ق��رار گرف��ت. به واق��ع IFDC این 
ام��کان را فراهم کرده اس��ت ت��ا در یک 
پلتفرم مش��خص ای��ن اطالعات از طریق 
ش��رکت های توزیع کنن��ده و پردازش��گر 
داده در جه��ان به س��رمایه گذاران ارائه 
شود. وی این قرارداد را نخستین قرارداد 
ص��ادرات و خدم��ات داده خوان��د که در 
مرکز مالی ایران و در راستای برنامه های 
توسعه ای س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به اج��را درآمده اس��ت. مدیرعامل مرکز 
مال��ی ایران در پاس��خ به این س��وال که 
ای��ن اطالع��ات ش��امل چ��ه داده هایی 
می ش��وند، گف��ت: اطالعات منتش��ره از 
طریق IFDC داده هایی اس��ت که طبق 
دستورالعمل های افشای اطالعات در بازار 
سرمایه، ش��رکت ها موظف به انتشار آن 
هستند. علی نقوی، در پایان خاطرنشان 
کرد: مدت این قرارداد دو س��اله اس��ت و 
براس��اس آن ش��رکت اینفورکس متعهد 
شده است اطالعات معامالتی شرکت های 
ایران��ی را از طری��ق اپلیکیش��ن موبایل 
و نرم افزاره��ای خود به س��رمایه  گذاران 

خارجی ارائه کند. 
 

اینفورکس، یک شرکت پیشرو در 
بازار است

الن��ا پاتروپول��و، مدیرعام��ل ش��رکت 
اینفورک��س ه��م در این مراس��م با بیان 
اینک��ه اینفورکس به عنوان یک ش��رکت 

فروش��نده داده دارای موقعیتی پیش��رو 
در ب��ازار اس��ت، گف��ت: تجربی��ات این 
شرکت از یک سو در بخش نرم افزار مالی 
اس��ت و از سوی دیگر، گستره وسیعی از 
خدمات ارزش��مندی که به عنوان یکی از 
معتبرترین منابع شناخته ش��ده در سطح 
اروپ��ا در زمینه صنعت ارائه کرده اس��ت 
این ش��رکت را دارای موقعیتی پیشرو در 
بازار قرار می دهد. همچنین این ش��رکت 
همکاری های��ی ب��ا ب��ورس اوراق بهادار 
آت��ن، بورس اوراق به��ادار قبرس، بورس 
فل��زات لن��دن و دویچ��ه بورس داش��ته 
اس��ت؛ به گونه ای که بسیاری از اطالعات 
معامالتی و مال��ی بورس های معتبر دنیا 
از طریق اینفورکس عرضه می ش��ود. وی 
بازار ایران را دارای جذابیت و پتانس��یل 
باال برای سرمایه گذاران خارجی دانست و 
ضمن اظهار امیدواری از همکاری با مرکز 
مالی ای��ران افزود: این قرارداد نویدبخش 
و آغاز جدیدی اس��ت ب��رای نفوذ اقتصاد 
و فرهنگ ایران ب��ه بازارهای بین المللی. 
وی ب��ا تاکید بر اس��تفاده از فرصت های 
حقیقی موج��ود و تمرکز بر آن در پایان 
خاطرنش��ان کرد: تالش ه��ای ما تنها در 
صورت��ی به ثم��ر خواهد نشس��ت که به 
سطح مطلوبی از همکاری با اعضای بازار 
بورس اوراق بهادار و صنایع ایرانی دست 
پیدا کنیم. از این رو برای موفقیت در این 
زمینه، باید سخت کوشانه و به طور موثر با 
تمام توان موجود در بازار س��رمایه ایران 

کار کنیم. 

 فعالیت های مرکز مالی ایران در حوزه 
بین الملل کامال مشهود و تاثیرگذار است

 بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل 
دیگ��ر س��خنران این مراس��م بود. وی 
با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای تاثیرگذار و 
مش��هود مرکز مال��ی ای��ران در حوزه 
بین المل��ل این ق��رارداد را پیش زمینه 
الزم برای ورود سرمایه گذاران خارجی 
به بازار ای��ران و مخصوصا فروش داده 

دانست. 
وی در ادام��ه ضمن ابراز خرس��ندی 
از ای��ن قرارداد متذکر ش��د که پس از 
امضای تفاهم نامه همکاری با ش��رکت 
وایل��ی این دومین ق��رارداد بین المللی 
مرک��ز مالی ایران اس��ت ک��ه در کنار 
تولی��د محص��والت نوآوران��ه همچون 
آموزش ه��ای   ،IFDB اپلیکیش��ن 
س��طح باال و باکیفیت و دیگر خدمات 
می توان��د نوید بزرگی ب��رای ارتباطات 
ما با دنیا باش��د. س��یدعلی حس��ینی 
رئی��س هیأت مدیره مرک��ز مالی ایران 
و مدیرعامل بورس ان��رژی ایران، امیر 
هامونی عضو هیأت مدی��ره مرکز مالی 
ای��ران و مدیرعام��ل فراب��ورس ایران، 
یاس��ر فالح مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار 
و جمع��ی از خبرن��گاران ح��وزه بازار 
س��رمایه و رس��انه های خارجی نیز در 
مراس��م امضای قرارداد همکاری مرکز 
مالی ایران و اینفورکس حضور داشتند. 

مرکز مالی ایران با شرکت اینفورکس قرارداد همکاری امضا کرد 

گامی بزرگ برای جذب سرمایه گذار خارجی از بازارهای سرمایه دنیا

خبر

پرداخت بیش از ۱5 هزار و 
۴۷۴ میلیارد ریال انواع سود به 

سرمایه گذاران
معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته 
گذش��ته بیش از 15ه��زار و 474 میلیارد و ۸۸1میلیون 
ریال انواع س��ود ب��ه 2،45۶س��رمایه گذار پرداخت کرد. 
همچنین تعداد ۸4 مورد اصالح مشخصات انجام شد. در 
هفته گذشته 5،752 کد حقیقی و 251 کد حقوقی ایجاد 
ش��د تا تعداد کد های ایجادشده تاکنون به رقم بیش از ۹ 
میلیون و 500 هزار کد برس��د. براساس این گزارش، در 
معامالت هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 7،1۶۹ نفر با 
استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند 
دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند. حجم معامالت 
حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 17 شهریور 
بیش از421،572هزار برگه اوراق بود. معامالت حق تقدم 
تسهیالت مسکن از س��ال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران 
آغاز ش��ده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم 

تسهیالت مسکن در این شرکت معامله می شود. 

عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی 
چدن سازان در بورس تهران

عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی چدن سازان روز سه شنبه 
مورخ 21 شهریور 1۳۹۶ )امروز( انجام می شود. بر این اساس 
در این روز تعداد 5۶ میلیون س��هم معادل 7درصد از سهام 
شرکت تولیدی چدن س��ازان به عنوان پانصد و دوازدهمین 
شرکت پذیرفته شده برای نخستین بار پس از پذیرش و درج 
نام شرکت در فهرس��ت شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران در بخش »ساخت محصوالت فلزی« گروه 
و طبقه »س��ایر محصوالت فلزی ساخته شده« در فهرست 
نرخ های بازار دوم و در نماد »چدن« به شیوه ثبت سفارش 

جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
میزبان عرضه مس و فوالد

ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاال، روز 
دوش��نبه 20 ش��هریورماه میزبان عرض��ه ۳20 تن مس 
 مفت��ول، ۶۶0 تن مس کات��د، 20 هزار ت��ن مس کاتد، 
140 تن سولفور مولیبدن، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها، 
2 هزار و 200 تن ورق گرمB و10 هزار تن تختالC بود. 
51 هزار و 72۳ تن انواع مواد پلیمری، روغن پایه، اسالک 
واکس، قیر، گوگرد و وکیوم باتوم نیز در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی عرضه ش��د. این گزارش حاکی است 
5 ه��زار تن قیر و 50 تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران عرضه شد. براساس این گزارش، 252 
هزار تن گندم خوراکی، 250 تن شکر سفید و50 تن جو 
دامی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. همچنین 
22 هزار و 120 تن گندم خوراکی و 55 تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی 
عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

1۶ هزار تن آهک پخته شرکت ذوب آهن اصفهان بود. 

»کچینی« به ازای هر سهم 608 ریال 
سود پیش بینی کرد

کارخانه چینی ایران برای س��ال مالی منتهی به پایان 
اسفند۹۶ به ازای هر سهم ۶0۸ ریال سود پیش بینی کرد. 
شرکت کارخانه چینی ایران نخستین پیش بینی درآمد هر 
سهم س��ال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ را به صورت 
حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت کارخانه چینی ایران 
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان 
اسفند۹۶ با سرمایه 1۶7 هزار و 2۹ میلیون ریال را مبلغ 
۶0۸ ریال به طور خالص پس از کس��ر مالیات اعالم کرد. 
این گزارش حاکی اس��ت شرکت کارخانه چینی ایران در 
گزارش قبل به صورت حسابرسی نش��ده سود خالص هر 
سهم پس از کسر مالیات را ۶۶۸ ریال اعالم کرده بود که 
در گزارش حسابرسی شده با تعدیل منفی ۹درصدی این 

سود را به ۶0۸ ریال کاهش داد. 

افزایش ۱53درصدی پیش بینی های 
»وبهمن«

ش��رکت س��رمایه گذاری بهمن اطالعات و صورت های 
مالی میان دوره ای ش��ش ماهه منتهی ب��ه ۳1 خردادماه 
۹۶ را حسابرسی  ش��ده و با س��رمایه معادل 2هزار و 750 
میلیارد ریال منتش��ر کرد. شرکت سرمایه گذاری بهمن با 
انتش��ار صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی ۹۶ 
به صورت حسابرسی شده اعالم کرد در نیمه نخست امسال 
مبلغ 10۳ میلیارد و ۶0۹ میلیون ریال سود خالص داشت 
و بر این اساس مبلغ ۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق 
کرد که در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 
15۳درصد افزایش داش��ت. گفتنی اس��ت این شرکت در 
شش ماهه نخست سال ۹5 مبلغ 15 ریال سود به ازای هر 
س��هم محقق کرده بود. »وبهمن« اعالم کرد سود انباشته 
پایان دوره ش��ش ماهه امس��ال این ش��رکت مبلغ ۶۹۹ 
میلیارد و ۶2۳ میلیون ریال اس��ت ک��ه معادل 14درصد 
نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل افزایش داشته است.

دریچه

بیشترین درصد افزایش
صنایع کاغذس��ازی کاوه در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود ک��رد که تولیدی 
گرانی��ت بهس��رام در جای��گاه دوم این گروه ق��رار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳.7۶۶4.۹۹چکاوه

۳.57۸4.۹۹کهرام

1۸.۸۹54.۹۸بکاب

4.0۹۳4.7۶پکویر

۹.۶۶۶4.7۶قصفها
2.1204.4۸شیراز
10.0544.0۹شسینا

 بیشترین درصد کاهش
تایدواتر خاورمیانه صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. گروه صنعتی پاکشو در رده دوم این گروه ایستاد. حفاری شمال 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.74(۳.۳۳۶حتاید
)4.44(12.4۸۶پاکشو

)4.14(2.۳۶4حفاري

)۳.۹5(1.241ساراب

)۳.۸۸(1.240فایرا
)۳.7۹(۳.۳25کفرا

)۳.52(۹۳2خبهمن

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. فوالد 
مبارک��ه اصفهان در رده دوم این گروه ایس��تاد. پلی اکریل 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۳4.17۹ 112۶خساپا

27.1۸1 1۹0۳فوالد
24.04۳ 4۹۶شپلي

22.۹24 10۹۹خکمک

17.44۶ 1240فایرا
14.۸4۸ 215۳فملي
10.05۸ 4۸11شبندر

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

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

51.7۳۶ 1۹0۳فوالد
4۸.۳۹2 4۸11شبندر

41.25۹ 115۳1آپ
۳۸.4۸0 112۶خساپا
۳1.۹70 215۳فملي

25.1۹5 10۹۹خکمک
24.۹72 2115۸پرداخت

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که کمک فنر ایندامین در 

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

112۶2۳05خساپا
10۹۹2207خکمک
4۹۶1۳0۳شپلی
1۹0۳12۹1فوالد
215۳۹۹۳فملی
1240۹2۶فایرا

2115۸7۳0پرداخت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
آورد. دس��ت  ب��ه  پ��ارس  فارم��د  زاگ��رس   داروس��ازی 
 سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
4۹5۹۹۹2ددام
4442۸۸۸وآذر
1۶۳7۸1۸کساپا

220۸552خمحور
10۹۹550خکمک
20۸1520شپارس
11۳1۳77خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

۳۹۳۶1.۸7کگاز
7772.07وخارزم
14۸۸2.7۶واعتبار
1101۳.۳0پردیس

157۳۳.4۹ما
10۶۶۳.5۳وصنا
1۸4۸۳.5۶وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع
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 وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
در ی��ک برنامه تلویزیون��ی اعالم کرد که 
 حذف اپلیکیش��ن های ایرانی در گوگل و 
اپ اس��تور ب��ه علت تحری��م جدیدی از 
س��وی کنگ��ره آمریکا نبوده اس��ت. وی 
همچنین ب��ه بیان مش��کالت تحریم ها، 
از طراح��ی یک سیس��تم عام��ل جدید 
به عنوان یک راهکار استراتژیک خبر داد. 
عقی��ده  ب��ه  دیجیات��و  گ��زارش  ب��ه 
»محمدج��واد آذری جهرم��ی«، رفت��ار 
در  نگران��ی  ی��ک  آمری��کا  دولتم��ردان 
ش��رکت های این کش��ور به وجود آورده 
اس��ت که در صورت تعامالت مالی تحت 
ق��رار  وزارت خزان��ه داری  بازرس��ی های 
می گیرند و از آنجا که این شرکت ها برای 
برخی از فعالیت ه��ای خود نیاز به مجوز 

خزان��ه داری دارند، مجب��ور به بازنگری و 
ایجاد محدودی��ت در فعالیت برنامه های 

ایرانی شدند. 
وی مدیری��ت دولت ایران در این حوزه 
را عاقالنه پنداش��ته چراکه بهانه جدیدی 
به رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد خلل 
در توافقات انجام ش��ده، نداده اس��ت. او 
همچنین معتقد اس��ت ک��ه تمام تالش 
آمریکا این اس��ت که زندگی عادی مردم 
تحت تأثیر این اقدام��ات قرار گیرد و ما 
با جلوگی��ری از این اتف��اق می توانیم از 
تهدیدی که آنان به وج��ود آورده اند یک 

فرصت جدید ایجاد کنیم. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  س��اله   36 وزی��ر 
»ش��رکت گوگل به صورت متن باز عمل 
می کن��د و نوع��ی انحصار ذات��ی در ارائه 

س��رویس های خ��ود در ب��ازار دارد و ما 
در ح��وزه مارکت های اندروی��دی ایران، 
بی نی��از از خدمات بیرونی هس��تیم و در 
داخل کش��ور برای اپلیکیشن های ایرانی 
مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر به دنبال 
بازار بین المللی باش��یم طبیعی است که 
حذف این اپلیکیشن ها بازار بین الملل ما 

را محدود می کند.«
او ب��ه فعالیت ش��رکت سامس��ونگ 
ب��ه وابس��تگی  ک��ردن  ک��م   ب��رای 

 سیس��تم عامل اندروید و توس��عه یک 
پلتفرم جایگزین به نام تایزن اشاره کرد 
و گفت که امیدوار اس��ت با این شرکت 
یا شرکت های چینی مذاکراتی در این 

زمینه انجام دهد. 
ایج��اد  درب��اره  جهرم��ی  مهن��دس 

محدودیت برای فعالیت کس��ب و کارهای 
نوپا و اپلیکیش��ن های ایران��ی در داخل 
کش��ور تأکید کرد: وقتی دشمن در این 
عرص��ه جه��اد اقتص��ادی ورود می کند 
 م��ا بای��د ن��گاه حمایت��ی داش��ته و از 
مان��ع تراش��ی جلوگیری کنی��م چرا که 
حمای��ت از ای��ن کس��ب و کارها ب��ه رفع 

مشکل بزرگ بیکاری کمک می کند. 
 طراحی یک سیس��تم عام��ل جدید، 
ای��ده ای بلندپروازان��ه به نظر می رس��د 
و س��وال اصلی اینجاس��ت ک��ه حتی در 
صورت تحقق ای��ن مهم، آیا کاربرانی که 
س��ال هاس��ت به موبایل های اندرویدی و 
آیفون های خود و اکوسیس��تم آنها عادت 
کرده اند، به انتخاب سیستم عامل جدید 

تن خواهند داد؟ 

احتمال طراحی یک سیستم عامل داخلی بیشتر شد
اخبار

هر اپراتور موبایل چه سهمی از 
تعداد کاربران اینترنت همراه دارد؟ 
آخرین آمار ارائه شده از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات درخصوص پوشش و سهم اپراتورهای تلفن 
همراه از باند پهن س��یار نشان می دهد که همراه اول 
در میزان مناطق تحت پوشش و سهم بازار مشترکان 
اینترنت موبایل 3G و 4G نسبت به سایر اپراتورهای 
کش��ور برتری دارد.  به گ��زارش ایلنا، طبق اطالعات 
منتش��ر ش��ده که تا تاریخ پایان خ��رداد 96 را دربر 
می گی��رد، پیش��رفت قابل توجهی در زمینه توس��عه 
ش��بکه موبایل در کشور در چهار س��ال اخیر صورت 
گرفته است. شبکه 3G  با پوشش جمعیتی 42درصد 
در آغ��از راه دول��ت یازدهم، حاال به رق��م قابل توجه 
  4G 63.3 درصد رسیده است. وضعیت پوشش شبکه
نیز به 34.4درصد  )6.4 میلیون مش��ترک( ارتقا پیدا 
کرده اس��ت.  تعداد شهرهای تحت پوشش نسل سوم 
تلفن همراه  )3G( به تفکیک اپراتورهای تلفن همراه 

تا پایان خردادماه 96: 
- همراه اول: پوشش 1057 شهر  )94درصد از مناطق 

تحت پوشش اینترنت نسل سوم(
- ایرانسل: پوشش 894 شهر

- رایتل: پوشش 491 شهر
تعداد ش��هرهای تحت پوش��ش نس��ل چهارم تلفن 
همراه  )4G( به تفیک اپراتورهای تلفن همراه تا پایان 

خردادماه 96: 
- همراه اول: پوشش 693 شهر

- ایرانسل: پوشش 598 شهر
- رایتل: پوشش ندارد

تعداد مش��ترکان باند پهن سیار به تفکیک اپراتورهای 
تلفن همراه تا پایان خردادماه 96: 

4G 3 وG همراه اول: 23.6 میلیون مشترک باند پهن سیار -
4G 3 وG ایرانسل: 15.8 میلیون مشترک باند پهن سیار -
4G 3وG رایتل: 1.7 میلیون مشترک باند پهن سیار -
س��هم بازار مشترکان باند پهن سیار تا پایان خردادماه 

96 به شرح زیر است: 
- همراه اول: 57.4 درصد

- ایرانسل: 38.6 درصد
- رایتل: 4 درصد

ب��ا توجه به آمار رس��می ذکر ش��ده از س��وی وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، باید اذعان داش��ت که 
اپراتور اول ایران بیشترین میزان مشترک اینترنت باند 
پهن س��یار  )اینترنت تلفن همراه( و بیش��ترین میزان 

پوشش اینترنت نسل سوم و نسل چهارم را داراست. 

اخبار

قابلیت ترجمه همزمان در 
اپلیکیشن چت گوگل الو

نس��خه  در   )Allo( ال��و   گ��وگل   نرم اف��زار 
به روزرس��انی ش��ده خ��ود از قابلیت جدی��د ترجمه 
همزمان در گفت وگوی آنالی��ن بهره گیری می کند. 
 دارندگان گوشی های هوشمندی که از نسخه جدید

 سیستم عامل اندروید 8.0  )اندروید اوریو( پشتیبانی 
می کن��د، می توانند اپلیکیش��ن گفت وگ��وی آنالین 
گوگل الو را به روزرسانی کرده و از این قابلیت جدید و 
کاربردی بهره مند شوند.  به گزارش ایسنا، استفاده از 
این قابلیت جدید بسیار ساده و آسان به نظر می رسد، 
همه آن چیزی که باید کاربران انجام دهند، این است 
 که سیس��تم عامل گوش��ی خود و سپس اپلیکیشن

 گوگل الو را به روزرس��انی کنند. پس از آن، روی یک 
پیام، مدت اندکی دس��ت خ��ود را بگذارند تا آیکون 
مترج��م گ��وگل  )Google Translate( در ن��وار 
باالی صفحه نمایش ظاهر ش��ود.  هم اکنون با ضربه 
زدن ب��ه روی آیکون، ترجمه پیام مورد نظر به صورت 
خودکار نمایان خواهد ش��د و در صورت عدم تمایل، 
دوب��اره روی آن پی��ام کلیک ک��رده و به روی گزینه 

Undo ضربه بزنند.  

 قیمت شیائومی می میکس 2 
اعالم شد

  2 می میک��س  ش��یائومی   قیم��ت 
)Xiaomi Mi MIX 2( خیل��ی س��ریع بع��د از 
رونمایی آن مشخص است. شیائومی می میکس 2 با 
توجه به مش��خصات فنی آن قیمت قابل قبولی دارد.  
شیائومی می میکس 2 پرچمدار جدید این گوشی ساز 

محبوب چینی است. 
مدل سال گذش��ته یعنی شیائومی می میکس، به 
جرات نخستین گوشی موبایلی بود که طراحی بدون 
حاشیه را شدیدا محبوب کرد و سبب شد شرکت های 

بیشتری به آن روی بیاورند. 
حال می بینیم مدل س��ال 2017 نیز به پیروی از 
همین سبک ساخته شده و حتی در مقایسه با مدل 
پیشین زیباتر نیز شده است. اکنون در جریان قیمت 

شیائومی می میکس 2 نیز قرار گرفته ایم. 
شیائومی می میکس 2 دارای بدنه ای سرامیکی بوده 
و به 8 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت ظرفیت 
داخلی مجهز شده و قیمت آن حدود 720 دالر است.
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ب��ازار خ��ودرو در ش��رایطی 
همچن��ان ب��ا نوس��ان قیم��ت 
همراه اس��ت که ه��ر روز رکود 
در این بازار سنگین تر می شود، 
به طوری که با وجود افت شدید 
ب��ازار خودروه��ای  در  تقاض��ا 
داخل��ی و واردات��ی همچن��ان 
ش��اهد رش��د قیم��ت در بازار 
برخی خودروها هس��تیم و این 
در حالی اس��ت ک��ه بی ثباتی و 
حباب قیمت در بازار وارداتی ها 
طی یکی دو م��اه اخیر موجب 
ریزش ش��دید تقاض��ا در بازار 
خودروه��ای خارجی نیز ش��ده 

است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
اتحادی��ه  رئی��س  پدال نی��وز، 
به  اش��اره  ب��ا  نمایش��گاه داران 
تداوم جری��ان کاهش تقاضا در 
بازار خودرو گفت: با وجود افت 
خریدوفروش  کاه��ش  و  تقاضا 
بازار خودرو همچنان شاهد  در 
افزای��ش  و  نوس��انات  برخ��ی 
قیمت ها طی هفته جاری بودیم 
که عمدت��ا به دلی��ل مدیریت 

عرضه توسط شرکت هاست. 
 س��عید موتمنی ب��ا توجه به 
تحوالت قیمتی برخی خودروها 
در بازار اظهار داش��ت: البته در 
یکی دو روز گذش��ته نسبت به 
هفته گذشته تنها چند خودروی 
داخلی با تغییر و افزایش قیمت 
همراه بوده اس��ت به طوری که 
قیمت پ��ژو 206 تیپ 2 به 34 
میلیون در بازار رس��یده است، 
همچنین قیم��ت 207 دنده ای 
 ب��ا 400 ه��زار توم��ان افزایش 

44 میلیون است. 
می��ان  در  گف��ت:  وی   
خودروه��ای داخل��ی همچنین 
س��مند EF7 دوگانه س��وز به 
34 میلی��ون و 500 و پژو 405 
دوگانه س��وز نیز ب��ا 500 هزار 

تومان افزایش ب��ه 33 میلیون 
در بازار رسیده است و عماًل در 
س��ایر خودروهای داخلی شاهد 

تغییر چندانی نبوده ایم. 
 وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
تداوم آش��فتگی قیمت در بازار 

گف��ت:  واردات��ی  خودروه��ای 
وارداتی ه��ا  ب��ازار  متأس��فانه 
هفته هاس��ت ب��ا ع��دم ثب��ات 
به طوری  اس��ت،  روبه رو  قیمت 
بازار  ای��ن  از  که عرضه کنن��ده 
استفاده کرده و هر زمان قیمتی 

را تعیین می کنند. 
 وی با توجه به اعالم افزایش 
کم��ری  قیم��ت  میلیون��ی   2
با  داش��ت:  اظه��ار  هیبری��دی 
توجه ب��ه ع��دم واردات کمری 
هیبریدی در چند ماه گذشته، 

هم اکنون این خ��ودرو در بازار 
وجود ن��دارد که افزایش قیمت 

داشته باشد. 
 وی در م��ورد قیم��ت برخی 
بازار  خودروه��ای واردات��ی در 
گفت: هم اکنون قیمت س��ورنتو 
 165 النت��را  میلی��ون،   290
میلیون در بازار است درحالی که 
در یکی دو ماه اخیر النترا 145 
ب��ازار خریدوفروش  میلیون در 

می شد. 
 وی اف��زود: قیم��ت س��راتو 
نی��ز که طی ماه گذش��ته 137 
میلی��ون بود دی��روز در بازار به 
155 میلیون رس��ید. همچنین 
هیبری��دی  س��وناتا  قیم��ت 
هم اکنون با اختالف 23میلیون 
به 185 میلی��ون و اپتیما فول 
نیز 205 میلیون در بازار رسیده 

است. 
 وی گفت: متأسفانه به دلیل 
جنگ روانی در بازار وارداتی ها، 
خریداری نیز در بازار پرنوس��ان 

وارداتی ها وجود ندارد. 
 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
افزایش  ک��رد:  تصریح  اتومبیل 
قیمت در بازار خودروهای صفر 
قیم��ت خودروهای  بر  وارداتی 
دس��ت دوم خارجی نی��ز تأثیر 
گذاش��ته است، هر چند در این 
ب��ازار خریداری نیز ب��رای این 

خودروها وجود ندارد. 
ب��ازار  اف��زود:  موتمن��ی   
وارداتی ه��ا در هفته ه��ای اخیر 
عماًل قفل شده و با رکود جدی 

مواجه شده است. 
 وی با توجه به حباب قیمت 
در ب��ازار وارداتی ها تأکید کرد: 
در چنی��ن ب��ازاری ه��ر گون��ه 
خری��د اش��تباه اس��ت، چراکه 
قیمت ها غیر واقعی بوده و گاه با 
قیمت ه��ای جهانی نیز اختالف 

زیادی دارند. 

تهران و شهر آفتاب، آذرماه سال جاری 
میزبان مهم ترین رویداد خودرویی کشور 

و منطقه خواهد بود.
به گزارش پرش��ین خودرو، نمایش��گاه 
بین الملل��ی خ��ودروی ته��ران 6 تا 10 
آذرماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی شهر آفتاب برگزار خواهد شد. 

پیش بینی ها و اخبار رسیده حکایت از آن 
دارد که در همان روزهای ابتدایی ثبت نام، 
تمام��ی فضاه��ای اختصاص داده ش��ده و 
تحت پوش��ش نمایشگاه به تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی واگذار ش��ده است.  سال 
گذش��ته این نمایش��گاه در فضایی بالغ بر 
80 هزار متر مربع و با اس��تقبال گسترده 

و بی نظیر مردم و فعاالن صنعت خودروی 
کش��ور مواجه بود، به ط��وری که طی پنج 
روز برگ��زاری نمایش��گاه ی��ک میلیون و 
460 ه��زار نفر از این روی��داد مهم بازدید 
کردن��د که در ج��ای خ��ود می تواند یک 
رکورد محسوب ش��ود. امسال نیز با توجه 
به اهمیت این رویداد، نمایشگاه خودروی 

تهران با اس��تقبال گسترده فعاالن روبه رو 
شده است.  در نمایشگاه امسال نیز شاهد 
اج��رای برنامه های متنوع جانبی ش��امل 
تس��ت درایو، نشس��ت خب��ری، رونمایی 
ماک��ت،  کل��وپ  جدی��د،  محص��والت  از 
آفرود،  نمای��ش خودروه��ای کالس��یک، 

موتورسیکلت های برقی و... خواهیم بود. 

6 تا 10 آذرماه امسال برگزار می شود 

بزرگ ترین و مهم ترین نمایشگاه خودروی کشور و منطقه در تهران

حباب قیمت در بازار وارداتی ها چه زمانی شکسته می شود؟ 
اخبار

مهلت بازنشستگان برای ثبت نام 
»خرید خودروی قسطی« قابل 

تمدید نیست
مهل��ت ثبت ن��ام اولیه خری��د خودروی قس��طی 
بازنشستگان کشوری، ساعت 8 صبح امروز )سه شنبه 
21 ش��هریورماه( به اتمام می رسد و این تاریخ قابل 
تمدی��د نخواه��د بود.  به گزارش ایس��نا، مهلت یک 
هفته ای برای ثبت نام اولیه خرید خودروی قس��طی 
توس��ط بازنشستگان کش��وری که از صبح سه شنبه 
14 ش��هریورماه ج��اری از طری��ق س��ایت صندوق 
بازنشستگی کشوری به نش��انی cspf. ir آغاز شده 
ب��ود، 8 صب��ح امروز به اتمام می رس��د. ب��ا توجه به 
استقبال خوب بازنشس��تگان متقاضی، این تاریخ به 
هیچ عنوان قابل تمدید نیست.  بازنشستگان کشوری 
متقاض��ی برای ثبت نام اولیه خودروی قس��طی، یک 
هفت��ه فرصت داش��تند ب��ا ورود به س��ایت صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری و لینک آبی رنگ »س��امانه 
ثبت نام اولیه خودروی قس��طی« نس��بت به ثبت نام 
اولیه و ش��رکت در قرعه کش��ی خرید خ��ودرو اقدام 
 کنند. با توجه به اینکه در مرحله نخس��ت این طرح، 
یک هزار دستگاه خودرو از خانواده پژو 206، خانواده 
سمند و همچنین پژو 405 عرضه می شود، استقبال 
خوب بازنشستگان کشوری سبب شد فروش خودرو 

به صورت قرعه کشی انجام شود. 

افزایش قیمت چند خودروی داخلی
ای��ن هفته قیمت چند مدل خ��ودروی داخلی در 
بازار افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، قیمت 
تیب��ا 100 هزار تومان، پرای��دSE111 معادل 200 
ه��زار تومان، پراید 131 مع��ادل 100 هزار تومان و 
ساندرو اس��تپ وی اتومات 200 هزار تومان افزایش 

یافته است. 

بررسی نرخ پارکینگ های عمومی و 
پارک حاشیه ای در شورای شهر

رئیس کمیسیون حمل و نقل ش��ورای شهر تهران 
از بررس��ی ن��رخ پارکینگ ه��ای عموم��ی و عوارض 

پارکینگ حاشیه ای خبر داد. 
محم��د علیخانی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره 
به جلسه کمیس��یون حمل و نقل شورای شهر تهران 
درباره بررس��ی نرخ پارکینگ های عمومی و عوارض 
پ��ارک حاش��یه ای گفت: پیش��نهاد افزای��ش نرخ از 
ش��ورای چهارم مانده بود و برهمین اساس با آغاز به 
کار شورای پنجم این مهم در دستور کار کمیسیون 
ق��رار گرفت و در جلس��ه ای که عصر روز گذش��ته با 
حضور مسئوالن معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار 
ش��د، توضیحاتی در م��ورد این الیحه پیش��نهادی 
ارائه ش��د. وی با بیان اینکه س��ه سال است که نرخ 
پارکینگ عمومی و عوارض پارک حاشیه ای تغییری 
نکرده اس��ت، گفت: با غیرقانونی اعالم شدن فعالیت 
پارکبان ه��ا الزم بود پارک حاش��یه ای س��امان داده 
ش��ود، چراکه بخش��ی از معابر در گذشته در اختیار 
پارکبان ها قرار داش��ت اما حساب و کتاب و درآمدی 

برای شهرداری نداشت. 

اخبار

سئات لئون کوپرا R رونمایی شد
 هاچ بک داغی

با احتمال عرضه در ایران
ش��رکت س��ئات یکی از کمپانی های خودروس��ازی 
اسپانیایی است که سال ها پیش توسط انستیتوی ملی 
صنعت اسپانیا و با کمک ش��رکت فیات کار خودرو را 
ش��روع کرده است.  سئات  )SEAT( مخفف واژه های 
 Sociedad Española de Automóviles
de Turismo  اس��ت. این عب��ارت به معنی انجمن 
اس��پانیایی خودروس��ازی اس��ت.  در حال حاضر این 
کمپانی در اختیار فولکس واگن اس��ت و بس��یاری از 
خودروهای سئات به صورت مشترک با فولکس واگن 

تولید می شوند. 
به گزارش دیجیاتو به تازگی نسخه کوپرا R از سری 
لئون توس��ط س��ئات معرفی ش��ده که خود براساس 
پلتفرم مشترک با گلف شکل گرفته و یک هاچ بک داغ 
و جذاب با قیمت رقابتی محس��وب می شود.  هرچند 
که لئون کوپرا آر نسبت به نسخه قبلی افزایش قدرت 
داشته و قدرت آن از 300 اسب بخار به 310 اسب بخار 
رس��یده اس��ت، اما همچنان از رقیب اصلی خود یعنی 
فولکس واگن گلف آر فیس  لیفت جدید 10 اسب بخار 

ضعیف تر است. 
ای��ن هاچ بک قدرتمند که تنها 799 دس��تگاه از آن 
ساخته خواهد شد از یک گیربکس شش سرعته دستی 
برخوردار بوده و برخالف سایر همتایان خود در گروه آر 
مثل فولکس واگن گلف آر، نیروی موتور را به هر چهار 
چرخ منتقل نمی کند، بلکه از سیس��تم انتقال سرعت 
FWD )انتقال قدرت به چرخ های جلو( بهره می برد. 

گفته می شود نسخه هایی از این خودرو که از موتوری 
با قدرت 300 اس��ب بخاری بهره می برند به گیربکس 
خ��ودکار DSG نیز مجهز خواهد ش��د.  ب��ا توجه به 
فعالیت معین موتور به عنوان نمایندگی رسمی سئات 
در کش��ورمان احتمال واردات ای��ن مدل ها به ایران از 

اوایل سال 2018 وجود دارد. 

مزداهای برقی در راهند
 تکنولوژی آینده ژاپنی ها

برای سال 2035
کمپان��ی مزدا اعالم کرده که از س��ال 2035 تمامی 
 محص��والت خ��ود را ب��ا پیش��رانه های هیبری��دی یا 
تمام الکتریکی روانه بازار خواهد کرد. این خودروس��از 
ژاپنی اخی��راً در یکی از همایش های برگزار ش��ده در 
فرانکفورت به تشریح بخش��ی از استراتژی آینده خود 
پرداخت که اس��تفاده از پیش��رانه های الکتریکی شده 
راهکار اصلی این ش��رکت برای تولید خودروهای سبز 

و دوستدار محیط زیست خواهد بود. 
به گزارش دیجیاتو، براس��اس استراتژی های تدوین 
شده، از سال 2019 محصوالت اصلی این کمپانی مثل 
مزدا 3 و کراس اوور CX-3 در نس��خه های هیبریدی 
مالیم ارائه خواهند ش��د، مدل های تمام الکتریکی نیز 
از س��ال 2020 به جمع تولیدات این خودروساز ژاپنی 

اضافه خواهند شد. 
جالب اینکه ای��ن مدل ها ظاهراً همانند ب ام و i3 از 
یک موتور افزایش دهنده مس��افت قابل پیمایش بهره 

خواهند برد. 



معاون توسعه روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اجرای قانون 
برداش��ت 1.5 میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی برای بهبود کس��ب و کار و 
ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی، عشایری و ش��هرهای زیر 10 هزار نفر از 

اول مهر خبر داد. 
به گ��زارش آن��ا، ابوالفضل رض��وی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه الیحه این 
قان��ون با قید دو فوری��ت در آبان 95 به مجلس 
ارائه ش��د و مجلس ش��ورای اس��امی با حذف 
یک فوریت آن در مرداد امس��ال این قانون را به 
تصویب رساند، عنوان کرد: آیین نامه اجرای این 
قانون روز دوشنبه نهایی شد اگرچه در قانون دو 
ماه ب��رای تهیه آیین نامه ب��ه دولت فرصت داده 

شده است. 
او اضاف��ه ک��رد: ب��ا تصویب آیین نام��ه قانون 
برداشت 1.5  میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی 
برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق 

روس��تایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای 
مهر اجرایی می شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند. 

رضوی گفت: براس��اس قانون بانک های کش��اورزی، توسعه تعاون و پست 

بانک و صندوق های کارآفرین امید و کش��اورزی یک و نیم میلیارد دالر با سود 
صفردرصد دریافت و برابر آن از منابع خود به این قانون اختصاص می دهند که 

میانگین سود تسهیات آن 6درصد است. 
وی افزود: این تسهیات به اشخاص حقیقی 
و حقوقی مش��خص ش��ده در قانون اختصاص 

می یابد. 
معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم 
ریاس��ت جمهوری گفت: براساس برنامه ششم 
س��االنه باید 384 هزار شغل پایدار در روستاها 
ایجاد ش��ود، بنابراین 11ه��زار میلیاردتومان 
براس��اس قانون برداشت یک ونیم میلیارد دالر 
از صندوق توس��عه ملی برای بهبود کسب و کار 
و ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی، عشایری 
و ش��هرهای زیر 10 هزار نفر باید در یک سال 
هزینه شود. وی گفت: سال گذشته 160 هزار 
ش��غل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال 

نیز 280 تا 300 هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد. 
رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد ش��غل براساس قانون برنامه ششم 

توسعه ساالنه 11هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. 

نایب رئیس کانون زنان بازرگان ایران گفت ش��هرداری ها با داش��تن فضای 
بسیار عالی نتوانسته اند در حوزه کارآفرینی به خوبی وارد شوند. 

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ش��یراز، یلدا راهدار در 
جلسه هم اندیشی زنان فعال در بخش خصوصی 
اف��زود: قوانین دس��ت و پا گیر ک��ه بزرگ ترین 
معض��ل فع��االن اقتص��ادی، س��رمایه گذاران و 
کارآفرینان در حوزه اقتصاد و کس��ب و کار است، 

نیازمند بازنگری است. 
وی بی��ان ک��رد: بزرگ ترین معض��ل فعاالن 
اقتصادی ش��روع کسب و کار است زیرا به واسطه 
قوانینی از جمل��ه گرفتن سوءپیش��ینه، صدور 
مجوزها، اس��تعام و... سرمایه گذار و کارآفرین را 
معطل می کنند ک��ه این فعاالن اقتصادی از کار 

خود پشیمان می شوند. 
راهدار افزود: ایران تنها کش��وری اس��ت که از 
کارآفرین��ان، فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران 

گواهی عدم سوءپیشینه می خواهد و در برخی امور صاحبان بنگاه های اقتصادی 
در طول سال مجبور به گرفتن هشت بار از این نوع گواهی می شوند. 

رئی��س کانون زن��ان کارآفرین و بازرگان فارس با اش��اره ب��ه ارائه خدمات 

دولت��ی به صورت الکترونی��ک اضافه کرد: الکترونیکی ش��دن هم کمکی به 
بخش خصوصی نکرده اس��ت و تا چنین مس��ائلی در حوزه اقتصاد کشور حل 
و فصل نش��ود، نمی توان به بهبود ش��رایط کس��ب و کار امید داشت. راهدار در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه 
به مسائل اقتصادی و کارآفرینی در شیراز ادامه 
داد: شهر فقط ساختمان و پل روگذر و زیرگذر 
و پارک نیس��ت و باید بتوان فضای ش��هر را به 
فض��ای کارآفرینی تبدیل ک��رد و این درحالی 
اس��ت که ش��هر کارآفرین مختص��ات خاص 
خ��ود را دارد ک��ه تهران نمون��ه خوبی از یک 
ش��هر کارآفرین در کشور اس��ت. راهدار عنوان 
داش��ت: فضای خوبی در اختیار ش��هرداری ها 
اس��ت اما متأسفانه تاکنون از این فضا در حوزه 
کارآفرینی بهره برداری مناسبی نشده است. وی 
بیان کرد: نادیده گرفت��ن توانمندی های زنان 
در ح��وزه مدیریت در اس��تان فارس یک آفت 
جدی است و این درحالی است که در انتصاب های دولت به ویژه در بخش های 
میانی وزارتخانه ها و معاونان رئیس جمهوری، نشان دهنده شایستگی زنان در 

سهم های مدیریتی در کشور است. 

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه دانش��جویان بدون 
کس��ب مهارت الزم وارد بازار کار می شوند، گفت: برخی متغیرها می توانند 

تحصیات را به سمت سوادی ببرند که بتواند 
وضع جامع��ه را بهتر کند. به گ��زارش وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی گفت: 
بدون تردید تعداد فارغ التحصیان و مهندسان 
  GDP ما در مقایسه با شاخص های جمعیتی و
)تولید ناخالص داخلی( از جوامع توس��عه یافته 
بیشتر اس��ت، اما علت اینکه دوران  گذار ما به 
سمت توس��عه اینقدر طوالنی است به سواد و 
مهارت برمی گردد. امیدوارم بتوانیم این خاءها 

را پر کنیم. 
 وی با بیان اینکه دانش��جویان بدون کسب 
مهارت الزم وارد بازار کار می ش��وند و مس��ئله 
اصلی در کشور سواد و مهارت است، ادامه داد: 

کدام متغیرها می توانند تحصیات را به سمت سوادی ببرند که بتواند وضع 
جامعه را بهتر کند و آسیب های اجتماعی کاهش یابد؟ امروز باید به جامعه 

باسواد هم فکر کنیم. 

 وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره ب��ه اینکه چه بخواهیم و چه 
نخواهی��م »تکنولوژی« خودش را به زندگی ما تحمیل کرده اس��ت، گفت: 
وقتی سواد استفاده از دیجیتال را نداشته باشیم، مصرف ما در فضا و محیط 
مجازی به انحراف می رود. این تکنولوژی چه 
بخواهیم و چه نخواهیم خودش را به زندگی 
م��ا تحمیل کرده اس��ت. چگونه بای��د از این 
محیط برای آموزش برتر استفاده کنیم؟ نگاه 
انتقادی به فضای مجازی دارم و باید درس��ت 
اس��تفاده کردن از آن را بدانیم.  ربیعی ادامه 
داد: ام��روز فرزندانی پر از وس��عت اطاعات 
داریم ولی بس��یار کم عمق هس��تند. فضای 
دیجیتال عمق سواد را کم و وسعت اطاعات 
را زیاد کرده است. شور معلمی و آموختن در 
فضای دیجیتالی وج��ود ندارد. میان خواندن 
رمان، دیدن فیلم آن در سینما و حتی دیدن 
آن در تلویزیون با یکدیگر تفاوت وجود دارد و 
احساس کودک از خواندن ژول ورن و رفتن به عمق دریا و ماه با دیدن فیلم 
آن بس��یار متفاوت است. بارها فیلم بینوایان را دیده ایم، اما خواندن آن مزه 

دیگری داشت. دیجیتال دارد این مزه را از ما می گیرد. 

اس��تودیوی Nike By You بخشی راه اندازی کرده است که به 
کاربران اجازه می دهد کفشی با سلیقه خود طراحی و دریافت کنند. 
اگر عاقه مند هس��تید که یک جفت کفش به سلیقه خود داشته 

باش��ید، بهتر اس��ت نگاهی به جدیدترین 
دس��تاورد ش��رکت نایکی بیندازی��د. این 
 شرکت در ماه جاری میادی، در استودیوی 
ش��هر  در   Nike By You
ن��ام ب��ا  را  بخش��ی   نیوی��ورک، 
 Nike Makers' Experience  افتتاح 
کرده اس��ت که به کارب��ران اجازه می دهد 
کفش��ی با ظاهر و س��لیقه خود س��فارش 
دهند. فرآیند ای��ن کار کمتر از 90 دقیقه 
طول می کشد، بنابراین می توانید به راحتی 
کفش جدید خود را طراحی کنید و سپس 

آن را بپوشید. 
به گزارش زومی��ت، این فرآیند امکانات 

شخصی سازی زیادی در اختیارتان قرار می دهد ولی قالب کفش ثابت 
 Presto X است. محصولی که از این فرآیند خارج می شود از قالب
استفاده می کند که به طور خاص برای Nike Makers طراحی شده 

اس��ت. البته می توانید بین نوع معمولی این قالب یا بدون بند، یکی 
را انتخاب کنید، اما به جز قالب، س��ایر قسمت های کفش قابل تغییر 
هستند. می توانید رنگ بندی، طرح روی کفش و متن آن را انتخاب 
کنید. حتی می توانید کفش خود را بسته 
به مراس��م خاصی طراحی کنی��د؛ مثًا 
 عبارت  »تولدت مبارک« را وارد کنید و

 ،Nike Makers' Experience  
طرح ش��ما را روی کفش پیاده می کند. 
پ��س از این، ح��دود یک س��اعت طول 
می کش��د که کف��ش طراحی  ش��ده در 

اختیارتان قرار بگیرد. 
نکت��ه مهمی ک��ه باید در نظر داش��ته 
باش��ید این اس��ت که ب��دون دعوت نامه 
از نمی توانی��د  نایک��ی  از   رس��می 
  Nike Makers' Experience  
اس��تفاده کنی��د. در ح��ال حاض��ر این 
دعوت نامه تنها در اختیار برخی کارکنان نایکی و تعدادی از اعضای 
سرویس +Nike قرار دارد ولی به نظر می رسد که در آینده، سرویس 

Nike Makers' Experience  در اختیار عموم قرار بگیرد. 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری: 

اشتغال روستایی کلید خورد
 

شهرداری ها در حوزه کارآفرینی وارد شوند وزیر کار: 

نایکی در ۹۰ دقیقه  یک جفت کفش به سلیقه  شما می سازددانشجویان، بدون مهارت الزم وارد بازار کار می شوند

 
درحال��ی  که نظام اقتصادی کش��ور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ال��زام بنگاه های تولیدی به درج 
قیمت مصرف کننده با چالش های کارشناس��ی مواجه ش��ده است و هر 
ی��ک از ارکان مرتب��ط با زنجیره تولید و مص��رف در خصوص الزامات و 
چالش های ای��ن تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته اند، عدم اتخاذ تصمیم 
صریح و ش��فاف از سوی تش��کل های حامی حقوق مصرف کنندگان در 
این باره باعث نگرانی هایی در خصوص اثر بخش��ی فعالیت این تشکل ها 

شده است. 
مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان تش��کل های مردمی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی 
هس��تند که در زمینه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می بایس��ت 

فعالی��ت کنند؛ این تش��کل ها به عنوان 
نماین��ده جامعه ب��زرگ مصرف کننده 
موظفند ضمن ارائه برنامه های آموزشی 
و تبلیغ��ی در موضوع��ات و مباح��ث 
مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود 
کرده و نس��بت به احق��اق حقوق آنها 
نیز اقدام کنند. این تش��کل ها تنها در 
صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد 
خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان 
افتخار  کنند که نسبت به احقاق حقوق 
م��ردم در مقابل تعدی یا افزونه خواهی 
ارکان مختل��ف زنجیره تولید تا مصرف 
در چارچ��وب قان��ون اتخ��اذ تصمی��م 
کرده باش��ند. عدم ورود این تشکل ها 
در موضوعات مرتبط البته مس��بوق به 
سابقه بوده اس��ت، مثا در موضوعاتی 
مث��ل افزایش نامتع��ارف قیمت کیک 
و ش��یرینی در روزهای اخی��ر، مرغ و 

تخم م��رغ، خودرو، برخی محصوالت لبنی و... نیز که افزایش قیمت آنها 
اجحافات��ی را متوجه مصرف کننده کرد. این تش��کل ها در اتخاذ تصمیم 
س��ریع و صریح در موضوع��ات مرتبط با تضییع حق��وق مصرف کننده 

عملکرد مناسبی را نشان ندادند. 
اگ��ر این تش��کل ها به هر دلی��ل امکانی برای پیگی��ری قانونی تعدی 
به حقوق مصرف کنندگان را نداش��ته باش��ند چه موضوعاتی دیگری را 
می توان تصور کرد که آنها امکان مداخله داش��ته باش��ند. اتخاذ تصمیم 
شایس��ته و قانونی کمترین کاری اس��ت که انتظار می رود این انجمن ها 

داشته باشند. 
اگرچه معتقدیم فرهنگ فعالیت انجمن های مردم نهاد در کشور هنوز 
تا رس��یدن به جایگاه و منزلت بایس��ته راهی طوالنی را در پیش دارد و 
م��ردم به عنوان بانی این تش��کل ها الزم اس��ت در ورود جدی تر به این 
تشکل ها از خود عاقه مندی بیشتری نشان دهند ولی از طرف دیگر این 
موضوع را نیز باید مدنظر قرار داد در صورتی که افراد فعال و عاقه مند 
در این تش��کل ها که به ص��ورت انفرادی و داوطلبان��ه فعالیت می کنند، 
امکانی برای ابراز وجود و اتخاذ موضع شایس��ته نداش��ته باشند، مردم و 

صاحبان امر نیز وجود و حضور آنها را جدی و موثر قلمداد نخواهند کرد 
و به آنها وقعی نخواهند نهاد. 

برخ��ی کارشناس��ان و صاحب نظ��ران معتقدند ک��ه ناکارآمدی این 
تشکل ها ناشی از ضعف قانون حمایت و حذف موادی از این قانون )مواد 
14، 15، 17 و22( توس��ط قانون نظام صنفی و عدم صراحت قانون در 
خصوص زمینه فعالیت مرتبط با انجمن ها اس��ت که عما دست آنها را 
برای ورود موثر و مناس��ب بسته اس��ت؛ اگرچه این یک موضوع صحیح 
و درس��ت به نظر می رس��د ولی حقیقت این اس��ت ک��ه اجرای صحیح 
و مناس��ب قان��ون فعلی با همه کاس��تی ها و نواقص مترت��ب بر آن نیز 
مغفول مانده و به صورت صحیح اجرا نمی ش��ود، چراکه معتقدیم زمانی 
می توان به حضور تش��کلی با عنوان مدافع حقوق مصرف کننده امیدوار 
ب��ود که نمودی از عملکرد آن در زمینه مختلف برای مردم و فعاالن در 
این عرصه ملموس باش��د، در غیر  ای��ن صورت این وظیفه را تا حدودی 
مدعی العم��وم  به عن��وان  حاکمی��ت 

تاکنون انجام داده است. 
در ش��رایطی که هر ی��ک از ارکان 
موث��ر در زنجی��ره تولید ت��ا مصرف 
 اع��م از تولیدکنن��دگان، بنک��داران،

 توزیع کنن��دگان، واحدهای صنفی 
دارای س��ازمان هایی تخصص��ی برای 
پیگیری و مطالبه حقوق خود هستند 
و نس��بت ب��ه احقاق حق��وق اعضای 
س��ندیکای خ��ود ت��اش می کنند و 
تنها مهم تری��ن و موثرترین رکن این 
زنجیره یعنی حقوق مصرف کنندگان 
است که نسبت به آسیب های موجود 
در زنجیره از داشتن یک مدافع واقعی 
مح��روم مانده اس��ت و در این میان 
ناتوانی های  و  اهمال کاری ه��ا  هم��ه 
ارکان مختلف زنجی��ره باید بر دوش 
مصرف کننده بی دفاع سنگینی کند. 

در خاتم��ه باید بر این نکته تاکید ش��ود که در صورتی زنجیره بزرگ 
و مهم قبل از تولید تا بعد از مصرف می تواند در مس��یر توسعه و تکامل 
واقعی گام بردارد که تمامی ارکان آن از توسعه یافتگی متوازن و مناسبی 
برخوردار باش��ند، چراکه با ناتوانی هر ی��ک از اجزای این زنجیره دامن 
اجزای دیگر را نیز خواهد گرفت و فرصت توسعه و موفقیت ارکان دیگر 
را س��لب خواه��د کرد؛ موضوعی ک��ه تجربه عینی آن در کش��ور ما در 
مدل ه��ای مختلف در زمینه های گوناگون مثل صنعت انحصاری خودرو 
به صورت عینی دیده می ش��ود. تجارب کش��ورهای توس��عه یافته نشان 
داده اس��ت در صورت��ی که یک مصرف کننده مطالبه گر و فعال و آش��نا 
با حقوق قانون��ی، امکان فعالیت نیابد، تولید کننده پاس��خگو و توانمند 
ایجاد و امکان رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد. خودروساز کشور تنها در 
صورتی امکان موفقیت خواهد داش��ت که تکریم مصرف کننده و احترام 
به حقوق قانونی او را به صورت عینی پیاده سازی کند.  البته نقش دولت 
و حاکمیت در روان س��ازی و شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری کاال و 
خدمات امر مهم و اساس��ی اس��ت که در راهبردهای اباغی مقام معظم 

رهبری در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. 

امروز انتظارها به پایان خواهد رس��ید و س��رانجام قادر به مشاهده 
آیفون 8، یکی از مورد انتظارترین محصوالت دنیا خواهیم بود. 

ب��ه گزارش زومی��ت، کمپانی های مع��دودی در دنیا هس��تند که 
می توانن��د پیش از معرفی محصوالت ش��ان، چنی��ن انتظار و هیجان 
زیادی بین کاربران خود به وجود بیاورند. در طول چند ماه گذش��ته، 
حجم شایعات و اخبار غیر رسمی در مورد آیفون 8، به طرز دیوانه واری 
رش��د می کرد. این موضوع انتظار طرفداران بی ش��مار اپل را بیش از 
پیش باال برده و آنها را مشتاق مشاهده نسل بعدی آیفون کرده است. 
به همین دلیل، تمام نشانه ها بر این موضوع داللت دارند که مراسم 
معرف��ی آیفون 8 به صورت بالقوه یکی از مهم ترین رویدادها در تاریخ 
کمپانی اپل خواهد بود. این مراسم دهمین سالگرد رونمایی از آیفون 
محس��وب می شود؛ محصولی که دنیا را تغییر داد و بازار بزرگی برای 
این ش��رکت به  وجود آورد. همچنین این مراسم، نخستین رویدادی 
است که در مقر جدید اپل در کوپرتینو و در سالن نمایش استیو جابز 
برگزار می ش��ود. بنا به گزارش ها، اپل این سالن را به نحو تمام عیاری 
ب��رای برگزاری رویداد پیش  رو آماده کرده اس��ت. این مراس��م امروز 

برگزار می شود.
اگر به تمام ش��ایعات و گزار ش های منتشرشده در چند ماه گذشته 
اعتماد کنیم، در مقایسه با تمام رویدادهای پیشین، اپل قصد معرفی 
محصوالت بیشتری دارد. در اینجا نگاهی اجمالی داریم به تمام آنچه 

انتظار می رود در مراسم پیش  رو رونمایی شود. 
- ی��ک آیفون جدید و احتماال با یک نام جدید به غیر  از آیفون 8: 
این مدل جدید چیزی نخواهد بود جز یک نمایش��گر چشم نواز اولد 
که درون یک بدنه فلزی ضد زنگ جا خوش کرده و تنها فضای خالی 
کوچکی در قس��مت باالی آن در نظر گرفته ش��ده است. این گوشی 
از سیستم تشخیص چهره برای باز کردن قفل گوشی، شارژ بی سیم، 
دوربین هایی با ساختار جدید، آخرین نسخه سیستم عامل آی اواس و 
س��خت افزاری جدید بهره می برد. دکمه هوم یا تاچ آیدی به احتمال 
زیاد از س��اختار این مدل حذف شده و مانند مدل های قبلی، فضایی 
ب��رای قرارگیری جک 3.5 میلی متری هدفون در نظر گرفته نش��ده 
است. این گوش��ی قیمت باالیی خواهد داشت و خرید آن برای همه 
آس��ان نخواهد بود و احتماال جذاب ترین آیفون تولیدی توس��ط اپل 

تاکنون خواهد بود. 
- دو م��دل ارتق��ا یافته از آیفون به نام های آیف��ون 7 اس و آیفون 
7 اس پ��اس: ای��ن دو مدل در مقایس��ه با آیف��ون 7 تنها یک مدل 
به روزرسانی شده و بدون تغییر ظاهری محسوب می شوند، اما مجهز 
به دوربین های بهتر و پردازنده جدید مشابه آیفون پیشرفته خواهند 

بود و از امکان شارژ بی سیم بهره می برند. 
- ی��ک اپ��ل واچ جدید ب��رای طرفداران محصوالت پوش��یدنی: 
ویژگی برجسته این مدل جدید احتماال شبکه نسل چهارم موبایل 
داخل��ی خواهد بود. با این قابلیت، دیگر ب��رای اتصال به اینترنت، 
نیازی به گوش��ی خود نخواهید داشت. بعید است که طراحی اپل 
واچ جدید تغییر خاصی کرده باش��د. این موضوع بدین معنی است 
ک��ه اپل یا یک طراحی قابل توجه انجام داده اس��ت یا عمر باتری 
س��اعت همچنان محدود به همان مقدار پیش��ین خواهد بود. اپل 
واچ جدی��د همچنی��ن سیس��تم عامل واچ اواس 4 را اجرا می کند 
که ش��امل تجربه کاربری بهبودیافته با س��یری و اتکای بیشتر به 

قابلیت های تندرس��تی خواهد بود. 
- یک نس��خه جدید از اپل تی وی با قابلیت پش��تیبانی از محتوای 
4K و HDR: اخیرا گزارش هایی مبنی بر پیش��نهاد اپل برای خرید 
حق امتیاز مجموعه فیلم های باند منتش��ر ش��ده است، عاوه بر این، 
قطعاً محتویات بیش��تری راه خود را به اپل ت��ی وی باز خواهند کرد 
و به احتمال بس��یار زیاد امکان تماش��ای فیلم هایی همچون س��یاره 
میمون ها برای ش��ما فراهم خواهد ش��د. با این حال، به نظر می رسد 
اپل تی وی بعدی، آنچنان محصول چش��مگیر و متفاوتی نخواهد بود، 
ام��ا برنامه های محبوب ش��ما قطعا با کیفیت باالت��ری در آن پخش 

خواهند شد. 
- انتش��ار اطاعات بیشتر از هوم پاد، اسپیکر جدید اپل در پاسخ به 
اکوی آمازون و گوگل هوم: اپل برای نخستین بار، این محصول را در 
کنفرانس توسعه دهندگان در ماه ژوئن معرفی کرد، اما جزییات زیادی 
از آن به میان نیاورد. س��رانجام درخواهیم یافت سیری قادر به انجام 
چه کارهایی در هوم پاد خواهد بود و هدف از قرار دادن آن نمایش��گر 

کوچک چیست. 
- تاریخ عرضه نس��خه نهای��ی آی اواس 11: نرم افزار جدید آیفون و 
آی پد، با بهبودهای قابل توجه برای سیری، ویژگی های جدید در الیو 
فوتوز، ساختار جدید برای صفحه قفل و اعان ها، اپ استور بازطراحی 
ش��ده و قابلیت های جدید دیگر برای آی پد همراه خواهد بود. پس از 
عرضه نس��خه های آزمایشی آی اواس 11، این سیستم عامل سرانجام 

باید برای انتشار رسمی آماده باشد. 
- تاریخ عرضه High Sierra، آخرین نس��خه سیستم عامل مک: 
نس��خه جدید مک اواس به ان��دازه آی اواس 11 هیجان انگیز نخواهد 
بود، اما سافاری در این نسخه سریع تر و ایمن تر شده است، فایل های 
سیستمی آن به طور کامل تغییر کرده و به کمک آن می توانید تصاویر 
و ایمیل های خود را دس��ته بندی کنید. این به روزرس��انی قطعا برای 

صاحبان مک خوشایند خواهد بود. 
- واقعی��ت اف��زوده بیش��تر و جذاب تر: پس از آنکه اپ��ل، ابزارهای 
کیت واقعیت افزوده را برای توس��عه دهندگان منتشر کرد، سازندگان 
مختلف اپلیکیشن، با استفاده از این کیت توسعه نرم افزار، این تابستان 
را صرف س��اخت برنامه ه��ای جذاب و جدید کردن��د. از همه مهم تر 
می توانیم دریابیم که چگونه نمایش��گر بزرگ آیفون، پنجره ای رو به 

دنیای جدید واقعیت ترکیبی خواهد بود. 
در جریان این رویداد، باید به دقت مراقب یک چیز باشیم. همانطور 
که اپل به معرفی مجموعه جدید محصوالتش می پردازد، باید بدانیم 
چگونه قصد دارد تمام آنها را با یکدیگر س��ازگار کند؟ اپل همیش��ه 
خواس��تار این اس��ت که زندگی دیجیتال ما را با معرفی هر دستگاه 

جدید بهبود ببخشد.
 این موضوع ارتباط بین دس��تگاه های اپل را به ش��دت قابل توجه 
می کن��د. چگونه م��ک و اپل واچ با یکدیگر جفت می ش��وند؟ مزیت 
هوم پاد نسبت به آیفون چه خواهد بود؟ اپل برای همگام سازی سیری 
بین محصوالتش قدم های بلندی برداش��ته است. اکنون، یکی شدن 
فایل های سیس��تمی به شما کمک می کند از یک دستگاه به دستگاه 
دیگر جابه جا ش��وید. بنابراین در این روی��داد باید تیم کوک و دیگر 
مدیران ارشد اپل را زیر نظر داشته باشیم تا از جامع نگری آنها درباره 

محصوالت شان اطاعات کافی به دست بیاوریم.

رئیس جمهور روسیه شرکت های خصوصی حوزه فناوری را تهدید کرد که اگر از 
نرم افزارهای بومی استفاده نکنند، ممکن است از دریافت سفارش های دولتی محروم 
شوند. 
تشدید تنش ها بین آمریکا و روسیه، کرملین را بار دیگر به واکنش واداشت. 
به گزارش جی اس ام والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از شرکت های حوزه 
فناوری در کشورش خواسته است یا از نرم افزارهای تولید داخل استفاده کنند یا در 
غیر این صورت باید ریسک محروم شدن از سفارش های دولتی را به جان بخرند. 
هدف پوتین از این فراخوان، تقویت امنیت سایبری روسیه در بحبوحه کشمکش های 
اخیر با آمریکا است. بر این اساس، برخی مؤسسه ها و سازمان های روسی به جهت 
مالحظات امنیتی، دیگر مجاز نخواهند بود از نرم افزارهای خارجی استفاده کنند. 
روسیه قبال نیز هنگام بروز تنش با غرب واکنش های کم و بیش مشابهی اتخاذ 
کرده است. مضاف بر این، دولت این کشور نوامبر سال گذشته سیستم عامل موبایل 
سیل فیش را که توسط شرکت فنالندی جوال منتشر می شود، به عنوان نخستین 
جایگزین رسمی اندروید تأیید کرد. 
مؤسسه های دولتی روسیه برای کاهش واردات نرم افزار هم اکنون به فناوری های 
بومی روی آورده اند، اما شرکت های خصوصی هنوز از نرم افزارهای وارداتی استفاده 
می کنند. 
پوتین خطاب به شرکت های روسی گفته است، در مقوله امنیت چیزهایی هست که 
برای دولت و بقای بخش ها و حوزه های خاص به شدت اهمیت دارد و اگر این شرکت ها 
بخواهند همچنان به واردات سخت افزار و نرم افزار در این حجم ادامه دهند، دولت به 
ناچار در برابر آنها موضع می گیرد و می گوید: »می دانید، ما نمی توانیم از این چیزها 
بخریم، چون ) روزی( در جایی دکمه ای را می زنند و اینجا همه چیز از کار می افتد.«
 

ناکارآمدی تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان 
ضعف فرهنگی یا نارسایی قانون؟

 چه انتظاری از رویداد بزرگ ۲۱ شهریور اپل
داشته باشیم

هشدار پوتین به شرکت های 
 روسی برای استفاده
از نرم افزارهای بومی
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یادداشـتگزارش

در پی حذف اپلیکیش��ن های ایرانی از فروش��گاه های نرم افزاری اپل و گوگل، وزیر 
ارتباطات با انتش��ار توییتی بر لزوم رفع موانع بر س��ر راه فعالیت کسب وکارهای نوپا 
تأکید کرد.  به گزارش مهر، در طول چند هفته اخیر شرکت های آمریکایی به بهانه 
تحریم، سرویس دهی خود را به ایران متوقف کرده اند؛ به نحوی که هم اکنون تعدادی 
از اپلیکیشن های ایرانی از بازار اپل و گوگل )اپ استور و گوگل پلی( حذف شده است.  
از س��وی دیگر انجمن جهانی موبای��ل  )GSMA( نیز پس از رفع برخی تحریم ها، 
س��رویس دهی به کشورمان را متوقف کرده اس��ت و فعا علت این تحریم مشخص 
نیست.  بر این اساس، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی 
توییتر، نوش��ت: »کس��ب وکارهای نوپا یک راه حل فوری برای مشکل بیکاری است. 
مراقب باشیم در کنار تحریم شرکت های آمریکا، خودمان برای جوانان مانع نتراشیم.« 

وزیر ارتباطات بر لزوم رفع موانع فعالیت 
کسب وکارهای نوپا تأکید کرد

س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی گفت در صورت نبود نظارت دقیق، طرح 
اش��تغال زایی روس��تایی شکس��ت می خورد. وی علت مهاجرت روستاییان  را 
اجرایی نش��دن طرح های توس��عه ای و اشتغال دانس��ت و گفت: قانون بهبود 
فضای کس��ب و کار و ایجاد اش��تغال در مناطق روس��تایی اگر در قالب سامانه 

هوشمند اجرا شود نتیجه می دهد. 
ب��ه گ��زارش عیارآناین، علی محمد ش��اعری ب��ا بیان اینک��ه فقط حدود 
25درصد جمعیت روس��تایی کش��ور در روس��تاها باقی مانده اند، گفت: علت 

مهاجرت روستاییان اجرایی نشدن طرح های توسعه ای و اشتغال است. 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مطرح کرد 

شکست طرح اشتغال زایی روستایی در 
صورت نبود نظارت 

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



استارت آپ ها با مشکالت مالی بسیاری 
مواجه هس��تند. بس��یاری از مدیران در 
ش��رایط بحران مالی، بودجه تبلیغاتی را 
کاهش می دهند. آیا راهی برای بازاریابی 

ارزان قیمت وجود دارد؟ 
به گ��زارش زومی��ت، آژانس توس��عه 
 )MBDA( کوچ��ک  کس��ب و کار های 
تخمین زده اس��ت ک��ه میانگین هزینه 
ب��رای ش��روع ی��ک اس��تارت آپ حدود 
ای��ن تخمی��ن،  ۳۰ ه��زار دالر اس��ت. 
انحراف معی��ار قابل توجهی دارد. بعضی 
اس��تارت آپ ها نیازمند بودجه چند صد 
دالری و بعضی دیگ��ر به بودجه میلیون 

دالری نیازمند هستند. 
اما به یاد داش��ته باش��ید این هزینه ها 
اس��ت.  اس��تارت آپ ها  ب��رای  فق��ط 
ش��رکت های جدید مجبور ب��ه پرداخت 
ماهان��ه هزاران دالر دس��تمزد کارکنان، 
کرایه دفتر، مواد خام و س��ایر هزینه های 
عملیاتی هستند، درحالی که باید درآمد 
کافی نیز برای ادامه حیات کسب کنند. 
اغلب کارآفرینان با گرفتار شدن در وضع 
وخیم اقتصادی، س��رانجام بودجه بسیاری 
از فعالیت های ض��روری از جمله بازاریابی 
و تبلیغ��ات را قطع می کنن��د، درحالی که 
نادی��ده گرفت��ن بازاریابی در نهایت رش��د 
تجارت را کن��د می کند و درآمد را کاهش 
می ده��د و درنتیجه بودج��ه کمتری برای 
فعالیت ه��ای ض��روری باق��ی  می مان��د و 

دومینوی سقوط شرکت شکل می گیرد. 
ب��ا تخمین تقریبی، ح��دود ۸۰ درصد 
از کارآفرین��ان هی��چ دانش��ی در مورد 
اندازه گیری اثربخشی استراتژی بازاریابی 
ندارن��د و تعجب��ی ن��دارد ک��ه بازاریابی 
را بی اهمی��ت تلقی می کنن��د، اما نکته 
مهم این اس��ت که بازاریابی مؤثر هزینه 
چندان��ی ن��دارد. بودج��ه کالن ب��رای 
بازاریابی ش��اید بازدهی بیشتری داشته 
باش��د، اما بس��یاری از روش ه��ای مؤثر 
و ک��م بودجه بازاریابی وج��ود دارند که 
می توانید برای توس��عه استارت آپ خود 

استفاده کنید. 

۱- ارجاعات
یک��ی از بهتری��ن روش ه��ای تجارت 
اجتن��اب از تبلیغ��ات مس��تقیم اس��ت. 
در ع��وض سیس��تمی ایج��اد کنید که 

مشتریان تان برای ش��ما بازاریابی کنند. 
در نظر داشته باش��ید که احتمال خرید 
مردم وقتی توس��ط دوستان شان ترغیب 
می شوند چهار برابر بیشتر است. برخالف 
ادعای رس��انه های تکنولوژی، ما هنوز به 
توصیه های اطرافیان بیشتر از هر چیزی 
اعتماد می کنیم. افزون بر این، پایه ریزی 
برنامه ارجاع ده��ی هزینه زیادی ندارد و 
بس��تگی به ش��ما دارد که چگونه آن را 
طرح ری��زی کنید و ش��اید کامال رایگان 
تمام ش��ود. به عنوان مثال، ش��اید برای 
در  تخفیف های��ی  فعل��ی  مش��تری های 
قب��ال معرفی مش��تریان ارائ��ه کنید یا 
جوای��ز نقدی ب��ه آنها اختص��اص دهید. 
اگر ش��ما روی چنین استراتژی حساب 
باز کرده اید، مطمئن باش��ید که توس��ط 

مشتریانتان شناخته می شوید. 

۲- اخبار و انتشارات
م��ردم اخب��ار را به طور منظ��م دنبال 
می کنند. اگر شما چیزی دارید که ارزش 
خبری داش��ته باش��د، اغلب رس��انه ها با 
خوش��حالی آن را منتش��ر خواهند کرد. 
انتش��ارات خب��ری، روش��ی ارزان قیمت 
برای مطرح کردن برند ش��ما در نشریات 
مهم است و به احتمال زیاد با لینک های 
ورودی از رس��انه ها، ترافیک سایت شما 
افزای��ش می یابد. اگر همه کارها از قبیل 
ارتباط و تماس با خبرنگاران رس��انه های 
خبری را خودتان انج��ام دهید، این کار 
می توان��د اس��تراتژی تبلیغات��ی بالقوه و 
ارزان قیمت��ی باش��د. در غیر این صورت 
باید به سراغ ذخیره شرکت بروید و برای 

آگهی های تبلیغاتی هزینه کنید. 

۳- بازاریابی محتوا
بازاریابی محت��وا دارای انواع مختلفی 
است و تقریبا هیچ کدام به سرمایه گذاری 
قابل توجهی نیاز ندارد. ساده ترین روش، 
راه ان��دازی وبالگ در وب س��ایت اس��ت. 
افزودن مطال��ب جدید چند بار در هفته 
به س��ایت اعتبار می بخش��د و مخاطبان 
را جذب می کن��د. اینفوگرافی و ویدئو و 
پادکس��ت  نیز از انواع مختل��ف بازاریابی 
محتوای��ی هس��تند. همه اینه��ا قدرت 
اعتباربخشی به کسب و کار شما را دارند، 
ترافیک ورودی س��ایت ش��ما را افزایش 

می دهند و سایر اس��تراتژی ها را تکمیل 
می کنند. 

۴- سئو
اگر ش��ما زمانی برای نوش��تن مطالبی 
برای کمپین بازاریاب��ی محتوای خودتان 
صرف می کنی��د، باید روی بهینه س��ازی 
نی��ز  )س��ئو(  جس��ت وجو  موتوره��ای 
س��رمایه گذاری کنید. اگر با س��ئو غریبه 
هستید، ممکن است کمی پیچیده به نظر 
برس��د، اما واقعیت این اس��ت که با کمی 
مطالعه و جست و جو می توانید به آسانی از 
پس مفاهیم آن برآیید و منافع بلندمدت 
س��ودمندی کس��ب کنی��د. از ابزاره��ای 
آنالین برای یافت��ن کلیدواژه های مرتبط 
که بتوانند برای سایت تان ترافیک جذب 
کنند، استفاده کنید. عالوه بر آن، همواره 
بای��د مطالب باکیفیت ارائه بدهید تا برای 
دامنه خود، بک لینک جذب کنید. سئوی 
حرف��ه ای کار زی��ادی الزم دارد، ام��ا اگر 
خودتان آن را انجام دهید، تنها هزینه ای 

که می پردازید زمان است. 

ش�بکه های  در  بازاریاب�ی   -۵
اجتماعی

اجتماع��ی  بازاریاب��ی در ش��بکه های 
موردی نیس��ت که شما بتوانید به صورت 
شانس��ی انج��ام دهی��د، اما بس��یار در 
دس��ترس اس��ت و با صرف زمان در آن 
مهارت کس��ب خواهید کرد. در ش��روع 
کار برای برندتان پروفایلی در شبکه های 
اجتماعی اصلی مانند فیس بوک، توییتر 
و اینستاگرام ایجاد کنید. به پروفایل تان 
ج��ان بدهید و مطالبی متناس��ب با بازار 
هدف منتش��ر کنید. به ص��ورت منظم با 
مخاطبان ت��ان در تماس باش��ید و با آنها 

ارتباط برقرار کنید. 

۶- بازاریابی ایمیلی
اس��تراتژی  همچنان  ایمیلی  بازاریابی 
پربازدهی اس��ت. تخمین زده ش��ده که 
نرخ بازگشت سرمایه در این روش ۴۰۰ 
درصد و بیش��تر اس��ت. ش��ما برای این 
کار باید لیس��ت ایمیل فعال و مناس��بی 
جمع آوری کنید و مطمئن ش��وید که با 
ایمیل های نامناس��ب و زی��اد، مزاحمتی 

برای مخاطبان ایجاد نمی کنید. 

۷- تبلیغات کلیکی
پ��ر  و  مه��م  کلیدواژه ه��ای  از  اگ��ر 
تبلیغات  کنی��د،  اس��تفاده  جس��ت و جو 
کلیک��ی می توانن��د گران قیمت باش��ند، 
اما س��رویس هایی وج��ود دارند که برای 
مح��دود  بودج��ه  ب��ا  اس��تارت آپ های 
س��ودمند هس��تند. به عن��وان مث��ال در 
فیس ب��وک می توانید ب��ا پرداخت حدود 
یک دالر در هر روز، از تبلیغات خاص در 
فیس بوک اس��تفاده کنید. )احتماال برای 
مش��اهده نتیجه بهتر باید مبلغ بیشتری 

هزینه کنید(

۸- برند  سازی شخصی
برند سازی  همانند  برند  سازی شخصی 
ش��رکت های بزرگ عمل می کند، با این  
تفاوت که تمرکز بر ش��خص خود ش��ما 
اس��ت. به بیان دیگر خودتان را باید ارتقا 
بدهید تا به واس��طه کس��ب شهرت شما، 
برندتان نیز رش��د کند. فعالیت تخصصی 
در شبکه های اجتماعی، ساده ترین روش 

این کار است. 

۹- گروه ها و انجمن ها
هرگز قدرت تأثیرگ��ذاری انجمن ها و 
شبکه های اجتماعی را دست  کم نگیرید. 
شما احتماال با سوال هایی مواجه شده اید 
که جواب شان را می دانید. به درخواست 
راهنمایی مردم در ش��بکه های اجتماعی 
پاس��خ دهید ت��ا اعتماد و اعتبار کس��ب 
کنی��د. جال��ب توجه اینک��ه عضویت در 
چنی��ن انجمن های��ی معم��وال هزینه ای 
ن��دارد و ش��ما می توانی��د ب��ا زمانی که 
اختص��اص می دهی��د، مناف��ع مهمی به 

دست آورید. 

نتیجه گیری
اگ��ر می خواهید در این رقابت ش��دید 
ب��ازار برنده باش��ید، هرگز ب��ه بازاریابی 
با  بی اعتنای��ی نکنی��د، حت��ی زمانی که 
محدودی��ت بودج��ه مواجه هس��تید. در 
عوض تا زمانی که درآمد بیش��تری کسب 
می کنی��د، ب��رای دی��ده ش��دن برندتان 
روش های��ی خالقانه پیدا کنی��د که نیاز 
به س��رمایه گذاری قابل توجهی نداش��ته 

باشند. 
  ENTREPRENEUR  :منبع

استراتژیهایتبلیغاتیارزانقیمتبرایاستارتآپها

کلید

تبلیغات غیرمستقیم و مستقیم
نح��وه ایجاد ارتب��اط پیام های تبلیغی ب��ا مخاطبان یا 
مس��تقیم اس��ت یا غیرمس��تقیم. به گ��زارش هورموند، 
در تبلیغات مس��تقیم، پیام ها به ص��ورت صریح، علنی و 
بی واسطه انتشار می یابند و در تبلیغات غیرمستقیم انتشار 
پیام ها به صورت غیرصریح، پنهان، اشاره ای و مرموز است. 

تبلیغات مستقیم
در تبلیغات مس��تقیم، پیام دهنده پیام خود را هرچند 
بارنگ و لعاب و بوق و کرنا همراه کرده باش��د، اما صریح 
و بی پ��روا به مخاطبان خود ابالغ می کن��د. در این روش 
شنوندگان و بینندگان متن یا تصویری را به عنوان پیام و 
اطالعیه تبلیغی دریافت می کنند و پیام دهندگان نیز در 
مقام مبلغ قرار دارند و شناخته می شوند. برای نمونه در یک 
آگهی بازرگانی رادیویی، شنوندگان، متن آگهی را به عنوان 
پیام تبلیغاتی گوش می کنن��د و می دانند که صاحبان و 
مدیران یک بنگاه تجاری برای معرفی وفروش کاالی خود 
و به دس��ت آوردن سود با کمک آژانس تبلیغاتی مبادرت 
به صدور و پخش آگهی مشخص کرده اند. مهم ترین فایده 
تبلیغات مستقیم برای گیرندگان پیام آن است که آنها از 
تبلیغی بودن پیام آگاه هس��تند و ازاین جهت در معرض 
غافلگی��ری قرار نمی گیرند و در پذی��رش ذهنی یا رد آن 
آزاد هستند. از ویژگی های تبلیغات مستقیم گسترده بودن 
میدان عمل برای تبلیغ گران اس��ت. در این روش، بیشتر 
ابزارها و وس��ایل تبلیغی را می توان به کار گرفت. بااینکه 
در طراحی و برنامه ریزی تبلیغات مس��تقیم در مقایسه با 
روش غیرمستقیم، تأمل، تدبر و نازک بینی کمتری صرف 
می شود ولی تأثیرگذاری آن سریع تر اما سطحی تر است. 

تبلیغات غیرمستقیم
این نوع تبلیغات نمود و ظهور آشکاری ندارد. در شیوه 
غیرمس��تقیم اهداف تبلیغی پیام های منتشرشده، پنهان 
و نامحسوس اس��ت. درجه غیرمستقیم بودن برنامه های 
تبلیغات غیرمستقیم متفاوت است و به خواست و تمایل 
ط��رف ذی نفع و مقدار مهارتی ک��ه در طراحی آن به کار 
م��ی رود، بس��تگی دارد. در تنظیم طرح ه��ا و برنامه های 
تبلیغات غیرمستقیم به سادگی نمی توان از همه امکانات در 
دسترس بهره گرفت و آماده سازی آنها زیرکی، هوشمندی، 
اطالع��ات و تجربه زیادی را می طلبد و عوامل، ش��رایط و 
اوض��اع  و احوال مختلف در کس��ب موفقیت یا عکس آن 
دخال��ت دارند. بعضی از پیام های تبلیغات غیرمس��تقیم 
بسیار مؤثر و نافذ هستند اما بسیاری دیگر نه تنها موفقیتی 
کسب نمی کنند که برعکس اذهان را خسته و کسل کرده 
و موج��ب انزجار مخاطبان می ش��وند. بعضی دیگر نیز با 

بی تفاوتی و بی اعتنایی افکار عمومی روبه رو می شوند. 
از ویژگی ه��ای تبلی��غ غیرمس��تقیم ای��ن اس��ت که 
پیام ه��ای آن از کانال های نامریی و پنهان یا غیرمنتظره 
عبور داده می ش��وند و معموال مخاطبان ناگهانی و به طور 
غافلگیرانه آنها را دریاف��ت می کنند و در حقیقت به آنها 
تحمیل می شود. در تبلیغات غیرمستقیم لزوماً از اشکال 
و قانونمندی ه��ای مش��خص و مکرر پیروی و اس��تفاده 
نمی ش��ود، بلکه در ساخت وساز آنها بیشتر از فرصت های 
پیش آمده و موقعیت های جدید و حوادث پیش بینی نشده 
سود برده می شود. این تبلیغات نمود و ظهور علنی و صریح 
نداشته و با این شیوه اهداف تبلیغی پیام ها غیرمستقیم، 
پنهان و غیر محسوس منتشر و صادر می شود. برای تنظیم 
طرح و برنامه های آن نمی توان از همه امکانات اس��تفاده 
کرد و نیازمند آماده سازی، زیرکی و هوشمندی و اطالعات 
و تجرب��ه زیاد بوده و عوامل و ش��رایط و احوال مختلف را 

می طلبد و ویژگی های آن عبارتند از: 
1- پیام ها از کانال های نامرئی، پنهان یا غیرمنتظره عبور 

داده می شوند. 
2- معموال مخاطب��ان بارها به ط��ور غافلگیرانه آنها را 

دریافت می کنند و درواقع به آنها تحمیل می شود. 
۳- از روش و قاعده منظم و مشخصی پیروی نمی کند 
بلکه در ساخت وس��از آن بیشتر از فرصت های پیش آمده 
و حوادث پیش بینی نش��ده س��ود برده می شود. تبلیغات 
نامرئی، در احساس خودآگاه تأثیر ندارد اما ممکن است بر 
احساس ناخودآگاه تأثیر بگذارد. به ویژه که این نوع آگهی 
را می توان به دفعات و به طور نا آشکار در رسانه های صوتی 
و تصویری و اینترنت ق��رارداد. عالوه بر این، گزارش های 
پراکنده ای وج��ود دارد که بیان می کند می توان ترکیبی 
از شگردهای تبلیغاتی نامرئی و نگاره سازی و روان شناسی 
در رسانه های چاپی نیز استفاده و تصاویری رسم کرد که 
احس��اس ناخودآگاه انسان را متأثر کند. نخستین چیزی 
که در تبلیغات زیر حسی تحت تأثیر قرار می گیرد، ادراک 
ناخ��ودآگاه افراد اس��ت. تأثیرگ��ذاری ادراک ناخودآگاه، 
فرآین��دی برنامه ریزی ش��ده به وس��یله متخصصان علوم 
ارتباطات است. افراد مختلف در واکنش نسبت به اطالعات 
دریافتی، مطابق با دستورالعمل تعیین شده رفتار می کنند، 
بدون اینکه از دس��تورالعمل مربوطه اطالع داشته باشند. 
اگرچه برخی ادعا می کنند تبلیغات ناخودآگاه نامؤثر است 
یا فقط یک ش��ایعه است، اما مس��تندات به دست آمده از 
استفاده ش��دن این روش ها در رسانه های گروهی، نشان 
می دهد که سازندگان آن کامال به قدرت آن ایمان  دارند. 

نمونه هایی از تبلیغات غیرمستقیم
در حاشیه برگزاری مراسمی خاص، مؤسسه دیگری که 
با آن مراس��م و موضوع مرتبط نیست، صرفا با در اختیار 
قرار دادن س��الن برای یک  ش��ب از اثرات سودمند روانی 
تبلیغی بهره مند می شود. به کارگیری و نمایش محصوالت 
و تولیدات خود در فیلم های س��ینمایی در حال کار مانند 
تبلی��غ خودروی آئودی در فیلم س��ینمایی. آثار هنری و 
ادبیات، فیلم، نقاشی، کاریکاتور، شعر و رمان نیز ابزارهایی 
مناس��ب و متداول برای رس��اندن و فرس��تادن پیام های 
غیرمس��تقیم اعتراضی و افش��اگرایانه تبلیغی در زمینه 

مسائل سیاسی و اجتماعی در جوامع بسته هستند. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 ۱0هشتگی که دنیای تبلیغات 
را شکل دادند

هشتگ با توییتر به وجود آمد، اما از آن زمان به بعد به 
بخش��ی از زبان دنیای آنالین تبدیل شد. هشتگ ها مثل

jingleها وtaglineها جزیی اساس��ی از عرصه تبلیغات 
را ب��ه خود اختصاص می دهند. آنها را می توان به وفور در 
آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی و حتی آگهی های تبلیغاتی 
چاپی یافت. حاال دیگر هشتگ ها از این هم فراتر رفته اند. 
هفته گذشته هشتگ دهمین سالگرد تولد خود را جشن 

گرفت. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، در این یک دهه، هش��تگ 
متواضعانه به ثبت خاطرات همه ما خدمت کرده اس��ت. 
اگر چیزی در توییتر trend ش��ود، شما می توانید شرط 
ببندید که یک هش��تگ همراه آن بوده است. گاه قدرت 

فراوان هشتگ شگفت انگیز است. 
از قدرت باالی هش��تگ ها نمی توان چش��م پوش  کرد. 
فقط با نگاهی به آگهی های بازرگانی Super Bowl  به 
توانایی و قدرت نفوذ باالی هش��تگ ها در حوزه بازاریابی 
پی می بریم. در ادامه کمپین های موفق یک دهه گذشته 
تقریبا همیش��ه یک هش��تگ داش��ته اند. اینجا به مرور 
هشتگ های به یاد ماندنی در حوزه بازاریابی در یک دهه 

گذشته می پردازیم. 

#LikeAGirl
با وجود عمر س��ه سالگی این کمپین، همچنان شاهد 
بی نهایت بودن آن هس��تیم. کمپین فوق مردم را به گذر 
از کلیش��ه های مربوط به دنیای دختران تشویق می کند. 
 Super بازدید تقریبا 115 میلیون نفر از آگهی تبلیغاتی
Bowl آن در س��ال 2۰15، در نهایت از این هشتگ یک 

trend ساخت. 

#ShareACoke 
 Buy the world a ب��ا ی��ادآوری تران��ه کالس��یک
Coke، این هشتگ مشوقی برای به اشتراک گذاری این 
بطری های شخصی سازی شده در توییتر به شمار می رود. 
کوکاکوال در هر صورت همیش��ه در دنیای هش��تگ ها 
موفق عمل نکرده اس��ت. کمپین #MakeHappy آن 
با اش��اره به نقل قولی از کت��اب »نبرد من« هیتلر نتیجه 

معکوس گرفت. این مبارزه واقعی است. 

#TweetFromTheSeat
Charmin ، پادش��اه بازاریاب��ی با پیام ه��ای پنهان 
طنز آمیز اس��ت. این برن��د حداقل در حوزه کس��ب و کار 
خود جایگاهی واال به دست آورده است. این تولید کننده 
دس��تمال توالت به شکلی عجیب و شگفت انگیز بیش از 
79 ه��زار follower در توییت��ر دارد. توییت های آن از 

سرویس های بهداشتی الهام گرفته اند. 

#MyCalvins
Calvin Klein  به عنوان یک برند کالس��یک ش��عار 
مع��روف خود را در عص��ر اینترنت فقط ب��ا افزودن یک 
هش��تگ به روز رس��انی کرد. نخس��تین توییت آن با ارائه 
تصویری از محصوالت Calvin Klein بر تن جاس��تین 

بیبر، بیش از 16۰ هزار بازدید را به دست آورد. 

#DiGiorNOYOUDIDNT
بی احترامی و گس��تاخانه سخن گفتن درباره برند های 
پیتزای منجمد در توییتر این روز ها بسیار باب شده است. 
 لحظه ش��روع این حرفه ها چندان مش��خص نیس��ت اما

 Pete Zarol متعل��ق به Totino به ش��کلی بی نظیر 
توییت شد و DiGiorno در سال 2۰1۳ با این هشتگ 

راه شوخی را باز کرد. 
عملکرد این هشتگ خانگی به مرور زمان بهتر شد. در 
 Why I بدون درک کارکرد هشتگ DiGiorno ادامه
Stayed در قالب شروع گفت وگو درباره خشونت خانگی 
و ن��ه برند های طعنه آمیز پیتزا، با تالش برای ورود به این 

مکالمه خطا کرد. 

#NuggsForCarter
بیشترین پیغام retweet شده در تمام دوران ها مربوط 
ب��ه این برند بود اما ی��ک باره این اتف��اق رخ نداد. کارتر 
ویلکرسون ایده تبلیغ برای دریافت ناگت های مرغ رایگان 
را مطرح کرد و موفق ش��د. ای��ن ناگت برای کارتر به طور 
کلی بس��یار مؤثر و مفید عمل کرد و به نفع همه بود به 

جز مرغ ها. 

# WantAnR8
آئودی روی یک هش��تگ س��اخته دس��ت طرفدار نیز 
سرمایه گذاری کرد. جوانا مک کوی یک روز صبح را صرف 
ارسال توییت به خودروساز در سال 2۰11 کرد که به پایه 

و اساس یک کمپین کلی تبدیل شد. 

#PutACanOnIt
 Red Bull نوشیدنی های Put a can on it کمپین
با وجود س��ادگی درخش��ان و موفق بود. برای شرکت در 
این کمپین فقط کافی اس��ت ی��ک قوطی Red Bull را 
در دست نگه دارید و عکس بگیرید. هرکسی می تواند این 

کار را انجام دهد. 

#SFBatKid
تأسیس یک بنیاد آرزو به مایلز اسکات کمک کرد تا به 
رویای ابرقهرمانی خود و تبدیل شدن به Batkid دست 
یاب��د. این کار صد ها هزار توییت و نام بردن از او به عنوان 

»ناجی« سانفرانسیسکو را در پی داشت. 
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روان شناس��ی رنگ ها یک��ی از جذاب ترین 
مفاهیم بازاریابی است. بیشتر مکالمات امروز 
در م��ورد رنگ ه��ا و جذبه آن، احساس��ات، 
ش��واهد داس��تان گونه و تبلیغات��ی را درب��ر 
می گیرد که در مورد »رنگ و ذهن« ادعاهای 
فراوانی را مطرح می کنند. برای متعادل کردن 
این روند و راه حل درس��ت عنصری جذاب از 
رفتار انسان، تحقیق معتبری در مورد تئوری 
رن��گ و جذابیت های آن ص��ورت گرفته که 

جزییات آن در پایین آورده شده است. 
ای��ران،  بازاریاب��ی  پ��ارک  گ��زارش  ب��ه 
روان شناسی رنگ ها، تصورات درست و غلط 
و همچنین اهمیت رنگ ها جهت بازاریابی و 
برند سازی توسط کارشناسان تشریح شده که 

در پایین می توانید آن را مطالعه کنید.
تصورات غلط در مورد روان شناسی رنگ ها

به اعتق��اد کارشناس��ان، اغل��ب نظریات 
روان شناس��ی رنگ ه��ا در بازاریاب��ی ب��دون 
منبع اس��ت. عواملی مانند اولویت شخصی، 
تجربیات، تربیت، اختالفات فرهنگی، فضا و... 
معم��وال اثر رنگ ها را محو می کنند. بنابراین 
ایده های��ی مثل اینکه در طی��ف رنگ، زرد از 
نظر روان شناس��ی ش��ادترین رنگ محسوب 

می شود، اشتباه است! 
اهمیت رنگ ها در برندسازی

ابتدا باید به مس��ئله برندس��ازی بپردازیم 
که یک��ی از مهم تری��ن مس��ائل، مربوط به 
درک رنگ ها و حوزه ای اس��ت که بس��یاری 
از مقاالت با این موضوع مشکالت ش��ان را در 
آن مطرح می کنند. برای دسته بندی واکنش 
مصرف کننده به رنگ های مختلف تالش های 

متعددی صورت پذیرفته. به عنوان مثال: 
رن��گ زرد در لوگ��وی ش��رکت ها نش��انه 

خوش بینی، وضوح و گرمی
رنگ نارنجی در لوگوی ش��رکت ها نش��انه 

دوستی، خوشحالی و اطمینان
رن��گ قرمز در لوگوی ش��رکت ها نش��انه 

هیجان، جوانی و جسارت
رنگ بنفش در لوگوی ش��رکت ها نش��انه 

خالقیت، قوه تخیل و هوش
رنگ آبی در لوگوی شرکت ها نشانه اعتماد 

و قدرت
رنگ سبز در لوگوی شرکت ها نشانه صلح، 

رشد و سالمت
رنگ نقره ای در لوگوی ش��رکت ها نش��انه 

تعادل، خنثی بودن و آرامش است.
البته در نظر داشته باشید که رنگ به شدت 
به تجربیات ش��خصی وابس��ته است تا اینکه 
آن را به احساس��ات خاص در س��طح جهان 
معنی کنیم. باید گف��ت الگوهای پیام دهی 
گس��ترده تری را می ت��وان در مفاهیم رنگی 
پیدا کرد. به عن��وان مثال، رنگ ها نقش قابل 
توجهی در خرید و برند سازی دارند. محققان 
در تحقیقی با عنوان »اثر رنگ در بازاریابی« 
دریافتند که بی��ش از 90درصد قضاوت های 
شتابزده در مورد محصوالت می تواند فقط به 
رنگ مربوط باش��د )البته با توجه به ماهیت 

محصول(.
ب��ا توجه به نق��ش رنگ ه��ا در بازاریابی و 
برندس��ازی، نتایج مطالعاتی مانن��د »اثرات 
تعاملی رنگ ها« نش��ان می دهد ارتباط بین 
رنگ ها و برند ها به تناس��ب موجود در رنگی 
بس��تگی دارد که برای یک برند خاص مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد؛ یعنی آیا رنگ مورد 
استفاده با آن چیزی که برای فروش گذاشته 

شده، تناسب دارد یا نه؟ 
محققان در تحقیق دیگ��ری به نام »قرمز 
مهی��ج و آبی با کفای��ت« دریافتند که قصد 
خرید به شدت تحت تأثیر رنگ ها است، چون 
رنگ ها بر چگونه دیده ش��دن برند اثر دارند. 
این یعنی رنگ ها به مصرف کننده می گویند 

»شخصیت« یک برند را چگونه ببینند. 
تحقیق��ات دیگری هم نش��ان داده مغز ما 
برندهای قابل تش��خیص را ترجیح می دهد 
ک��ه این موضوع بر اهمیت رنگ هنگام ایجاد 
هویت برن��د تأکید می کند. بنابراین بس��یار 
مهم است که برندهای جدید هنگام طراحی 
رنگ لوگوی خود از تمایز آن با رقبا اطمینان 

حاصل کنند. 
هن��گام انتخاب رنگ درس��ت، پیش بینی 
واکنش مشتری به تناسب رنگ با محصول، 
بیش��تر از خود رنگ اهمیت دارد. در نتیجه، 
بین اس��تفاده از رنگ و احس��اس مشتری از 
ش��خصیت یک برند، ارتباط��ی واقعی وجود 
دارد. هر یک از رنگ ها به طور گس��ترده ای با 
ویژگی های خ��اص مطابقت دارند  )به عنوان 
مث��ال رنگ قهوه ای با محکم و زمخت بودن، 
بنف��ش با ظراف��ت و فرهیختگ��ی و قرمز با 

هیجان شناخته می شود(. 
همه مطالعات آکادمیک در مورد رنگ ها و 

بازاریابی به ش��ما می گویند خیلی مهم است 
که رنگ های برند شما، به جای رعایت قانون 
ترکی��ب رنگ های کلیش��ه ای، هویتی را که 
می خواهی��د به تصویر بکش��ید، تأیید کنند. 
این اظهار نظر رایج اش��تباه را که  »س��بز به 
معنی آرامش اس��ت« در نظ��ر بگیرید. این 
مفهوم اش��تباه است، چون گاهی اوقات رنگ 
سبز برای برندس��ازی سایت زیست محیطی 
تیمبرلند استفاده می شود و در موارد دیگری 
ای��ن رن��گ در فض��ای پولی و مالی س��ایت 
Mint.com مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 
در دو حالت تأثیر بسیار مثبتی دارد. یا رنگ 
قهوه ای ممکن است برای فضای معرفی یک 
جنس محکم )مثل سایت محصوالت چرمی

Saddleback Leather( ( مناس��ب باشد 
درحالی که در موقعی��ت دیگری برای ایجاد 
گرم��ی یا برانگیختن احساس��ات یا تحریک 
اش��تها )مثل هر تبلیغ بازرگانی که در مورد 
ش��کالت دیده اید( هم می تواند به کار گرفته 
شود. در ایران هم مثال های مشابهی در این 

زمینه موجود است. 
نتیج��ه نهایی: ب��رای انتخ��اب رنگ برند 
نمی توان مجموعه قواعد س��اده و مشخصی 
تعیین کرد، اما انتخاب رنگ به طور حتم باید 
مورد توجه قرار بگیرد. احس��اس، خلق و خو 
و تصویری که برند شما ایجاد می کند، نقش 
مهمی در برانگیختن احساسات دیگران ایفا 
می کند. بدانی��د رنگ ها فقط زمانی روی کار 
می آیند ک��ه بتوانند با هوی��ت مطلوب یک 
برند مطابقت داشته باشند )به عبارت دیگر، 
اس��تفاده از رنگ س��فید ب��رای القای عالقه 
شرکت اپل به طراحی س��اده و تمیز(. بدون 
در نظر داشتن چنین مفهومی، ترجیح دادن 
یک رنگ به رنگ دیگر معنی ندارد و نمی توان 
اثب��ات کرد که مثال رنگ نارنجی در کل دنیا 

بیشتر از رنگ نقره ای خریدار دارد. 
انتخاب رنگ و جنسیت

از بهتری��ن بررس��ی ها در م��ورد  یک��ی 
رابطه رنگ و جنس��یت، تحقیق »تخصیص 
رنگ« جو هالوک اس��ت. داده ه��ای هالوک 
نشان دهنده اختالف سلیقه های جنسیتی در 
انتخاب رنگ ها اس��ت. مهم است اشاره کنیم 
که محیط افراد )به خصوص ادراک فرهنگی 
آنه��ا( نقش مهمی در دیکته کردن تناس��ب 
رنگی برای جنس��یت ها ایفا می کند که این 

موض��وع به نوبه خود می تواند بر انتخاب های 
فردی اث��ر بگذارد. یافته های هالوک در مورد 
رنگ ه��ای م��ورد عالقه م��ردان و زن��ان در 

نمودارهای زیر نشان داده شده است. 
مهم ترین نکته در این تصاویر، برتری رنگ 
آب��ی در عالقه مندی ها و اختالف در عالقه به 
رنگ بنفش در هر دو گروه اس��ت. زنان رنگ 
بنفش را در لیست رنگ های مورد عالقه خود 
قرار دادند، اما مردان تقریبا هیچ عالقه ای به 
این رنگ نداش��تند. تحقیقات دیگر در مورد 
ادراک رنگ ها و اولویت انتخاب آنها، نش��ان 
می دهد در مورد سایه ها، ته رنگ ها و رنگ های 
اصل��ی، م��ردان رنگ ه��ای تن��د را ترجیح 
می دهند، درحالی که زنان بیش��تر رنگ های 
مالیم را دوست دارند. همچنین مردان بیشتر 
به س��ایه رن��گ عالقه دارن��د )رنگ هایی که 
مشکی به آنها اضافه شده(، درحالی که زنان 
ته رنگ ها را ترجیح می دهند  )رنگ هایی که 

سفید به آنها اضافه شده(. 
بنابراین هنگام انتخاب رنگ اصلی برندتان 
این اطالعات را در ذهن داشته باشید. با توجه 
به این تفاوت سلیقه ها، اینکه عمده خریداران 

شما مرد یا زن هستند، اهمیت دارد. 
هماهنگی رنگی در سایت های 

بازرگانی
روان شناس��ی رنگ ها »اثر انزوایی« می گوید 
وقتی یک قس��مت متمایز از قسمت های دیگر 
به نظر می رس��د، بیش��تر در ذه��ن می ماند. از 
نظ��ر ترکیب رنگی، این یعنی س��اختار بصری. 
وب سایت های تجاری شما باید به گونه ای باشد 
که از رنگ های نزدیک به هم در زمینه استفاده 
کنید سپس برای قسمت هایی که مشتری باید 
اقدامی انجام دهد یا روی گزینه ای خاص کلیک 
کند، از رنگ های متضاد و با کنتراس��ت شدید 
اس��تفاده کنید. به عنوان مثال، یک وب سایت 
تجاری گزینه »همین حاال شروع کنید« را یک 
ب��ار به رنگ س��بز و یک بار به رن��گ قرمز قرار 
داد. بازدیدکنندگان، ۲۱درصد روی رنگ قرمز 
بیش��تر از رنگ س��بز کلیک کردند. این به این 
معنی نیست که رنگ قرمز قدرتی جادویی دارد 
که افراد را به انجام اقدامی تشویق می کند، بلکه 
بررس��ی دقیق این سایت نشان می دهد بیشتر 
رنگ های زمینه آن به رنگ سبز تمایل داشتند و 
رنگ قرمز  )که در طیف رنگ مکمل سبز است( 

کنتراست بصری شدیدی را ایجاد کرده است.

تضاد و داستانسراییروان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

اساس داستان گویی بر درگیری و تضاد استوار 
اس��ت. بدون تضاد، هیچ داس��تانی وج��ود ندارد. 
درام در درون خ��ود تض��اد دارد و ای��ن تعری��ف 
جدیدی نیس��ت، اما تأییدی بسیار کلیدی برای 

داستان گویی است. 
آنچه داستان گویی را ش��کل می دهد، شناخت 
نقش��ی اس��ت که ایجاد تعارض کرده و فرآیندی 
اس��ت که داس��تان را تعریف می کن��د و هدفش 

کشف تضاد در داستان است. 
صرف نظر از هر نوع س��بکی در داس��تان گویی 
اع��م از رمان، فیل��م و تلویزیون، همگ��ی برپایه 

تعارض شکل می گیرند.
تعارض نیاز به حل و فصل دارد. وقتی یک تضاد 
منجر به استرس و تنش می شود که راه حلی برای 
آن وجود نداش��ته باش��د. راه حل ها به یک اندازه 
برای همه شخصیت ها مناسب نیستند مگر اینکه 
اتفاقی رخ بده��د و به یک راه حل خوب در مورد 
آنها دست پیدا کنیم، مثال اعتقاد دارید شخصیت 
اصلی یا قهرمان می تواند همه چیز را درست کند 
اما به وضوح، همه شخصیت ها به یک شکل دچار 
درگیری و تضاد نمی ش��وند و از یک راه شبیه هم 

آن را کشف نمی کنند. 
هر ش��خصیتی مشکالت و مس��ائل خودش را 
دارد و طبیعت��ا راه حل ه��ای متفاوتی برای ایجاد 
صل��ح و رفع تع��ارض انتخاب می کنن��د. چگونه 
شخصیت داس��تان تعارض را )خواه منشأ درونی 
یا بیرونی دارد و ش��خصیت داس��تان به واس��طه 
ن��وع و پیچیدگ��ی تضاد منحصر بفرد می ش��ود( 
اداره می کند؟ معموال راه حل ها براس��اس شرایط 
و موقعی��ت، ماهی��ت تض��اد و اینکه چه کس��ی 

درگیرشده، انتخاب می شوند. 
ما درگیری و تضاد را ایجاد می کنیم. می توانیم 
تعری��ف کنیم ک��ه آیا تضاد طبیعی اس��ت یا نه؟ 
طبیعت، آتشفشان، سیل و زلزله را به عنوان نوعی 
مجازات به ما تحمیل نمی کند. تضادها، انس��انی 
هستند و ممکن اس��ت در نتیجه بالیای طبیعی 

اتفاق بیفتند. 
بس��یاری اوقات م��ا فاقد تجهی��زات الزم برای 
مقابل��ه ب��ا اتفاق��ات غیرقابل پیش بین��ی به طور 
مؤثرهس��تیم که حت��ی برخی از آنه��ا می توانند 

فجایع وخیمی به بار آورند. 
ما ممکن است درگیری ها را انتخاب نکنیم، اما 

باید چگونگی مقابله با آنها را بدانیم. 
ممکن اس��ت مدیری در سازمان نتواند وظایف 
و مس��ئولیت های خود را به نحو کامل انجام دهد 
و به واس��طه ش��خصیت و موقعیت سازمانی اش 
مسائلی را ایجاد کند، چگونه می توانیم تعارض به 
وجود آمده را حل کنیم؟ توجه به این مسئله ما را 
به حمایت و تأیید روان شناس��ی کالسیک مبتنی 
بر رفتار انسانی پیش می برد؛ مبارزه یا پرواز. اتفاقا 
این یک راه اصلی برای درک پیشرفت شخصیت 

داستان است. 
به عن��وان مث��ال، کار بزرگان، قهرم��ان ماندن 
و مب��ارزه اس��ت. ش��خصیت ها رش��د می کنند، 
شخصیت های اصلی براین اساس که تضاد را اداره 
کرده و چگونگی رسیدگی به آنها، رشد می کنند 

)در غلبه بر موانع(. 
ادبیات داستانی نیز همانند زندگی واقعی است. 
پایه و اساس شخصیت داستان این است که مردم 
چگونه برای غلبه بر موانع تصمیم گیری می کنند؟ 
چگونه تضاد را اداره می کنند؟ ما همواره کس��انی 
را که در سختی، پیروز می شوند تشویق می کنیم. 
آنها از یک ناس��ازگاری رنج می برند؛ خواه آن یک 
بیماری باش��د یا یک دش��من یا یک درگیری و 

تضاد درونی و فردی. 
وضعیت عاطفی، نتیجه انتخاب ما بوده و نقش 
مهمی در هدایت و پیش��برد شکل داستان دارد. 
ما اغلب ناخواس��ته واکنش نش��ان می دهیم، اما 

تصمیم می گیریم که پاسخ دهیم. 
مخاطبان دوس��ت ندارند ش��بیه شخصیت بد 
داستان رفتار کنند. این برخالف طبیعت ما است. 
حس ما درس��ت و غلط، پایه انسانیت و مدنیت 

است.
 اگر فرد بد را که بی قانون و ش��ر اس��ت پیروز 
کنی��م، در واقع بی قانونی را به عنوان پایه ای برای 

بقا انتخاب کرده ایم. 
اگر شر خوب است، آن احساس ما را از چیزی 
ک��ه خوب اس��ت از بی��ن می برد؛ پایه و اس��اس 

معنویت و اعتقاد ما را از بین می برد. 
زمانی ک��ه ب��ا تع��ارض و درگیری حل نش��ده 
مواجهی��م، تنش داریم. این اس��ترس، ناش��ی از 

تعارض حل نشده است. 
هر تصمیم و انتخابی که اتخاذ می کنیم از تضاد 
ناشی می ش��ود و به نوبه خود، هر تضادی نتیجه 

انتخابات و تصمیمات ما است.
 انتخ��اب یا تصمیم گیری ه��ر دو منجر به حل 
مسئله می شود یا خود سرآغاز نزاع جدیدی است.

 براس��اس یک اعتقاد قدیم��ی »زندگی چیزی 
نیس��ت جز زیس��تن برای مناس��ب ترین«، همه 
چی��ز و همه کس برای منابع محدودش��ان رقابت 

می کنند. 

بازاندیشی در قیف فروش سنتی
یکی از مواردی که نوآوری های دیجیتال امروز مسبب از 
بین رفتن آن شده ، قیف فروش است. اینترنت، دسترسی 
به تلفن همراه، گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی 

روش ها و تاکتیک های فروش را به کل تغییر داده اند. 
به گزارشibazaryabi ، براس��اس یک نظرس��نجی 
که توس��ط SiriusDecisions انجام ش��د، مشخص 
شده اس��ت که بیش از ۶۷درصد مسیر خرید به صورت 
دیجیتال انجام می شود. دسترسی نامحدود ما به اطالعات 
مس��یر خرید مردم را تغییر داده است. خریداران امروزی 
دیگر قیف ف��روش را از باال به پایین طی نمی کنند؛ آنها 
مراحل مختلف قیف را به صورت نامنظم پیموده و در هر 
مرحله از س��فر خرید خود محت��وا مصرف می کنند. این 
امر باعث شده که بازاریابی محتوایی و ویدئویی در صدر 
تکنیک ه��ای مؤثر بازاریابی جای گی��رد. اما آیا بازاریابی 
محتوایی ش��ما ب��ا آنچه تیم ف��روش در پی آن اس��ت، 

هماهنگ است؟ 
مشتریان امروزی چگونه محتوا را مصرف 

می کنند؟ 
براس��اس مطالعات انجام ش��ده ۵۷درصد از تصمیمات 
خرید ب��دون دیدار فروش��نده با مش��تری رخ می دهند. 

دسترسی به اطالعات در قلب این واقعیت است. 
مردم ش��دیدا در حال مصرف محتوا هس��تند. براساس 
تحقیقات انجام ش��ده توسط هاب اسپات در سال ۲0۱۶، 
محتوای ویدئویی و رس��انه های اجتماعی بیشترین میزان 

مصرف محتوا را دارند. 
روند مصرف ویدئوها

ب��ا توجه ب��ه تحقیقات هاب اس��پات، تقریب��ا نیمی از 
ش��رکت کنندگان در تحقیق بیش از یک ساعت را صرف 
تماش��ای ویدئ��و می کردن��د. روزانه میلیارده��ا ویدئو در 

فیس بوک و یوتیوب به اشتراک گذاشته می شود. 
تحقیق دیگری نیز که توس��ط فوربس انجام شد، نشان 
داد که ۷۵ درصد از مدیران به طور منظم ویدئوهای مرتبط 

با کارشان را مشاهده می کنند. 
محتوا و تأثیر آن در روند بازاریابی

همه اینها بدین معنی اس��ت ک��ه اطالعات و محتوا 
نقشی اساسی در روند فکری خریداران ایفا می کند. آنها 
دیگر نیازی به دخالت فروشنده ندارند؛ تنها با محتوا نیاز 
آنها به بهترین شکل برطرف می شود. اکنون بزرگ ترین 
چالش این است که چه محتوایی و چگونه تولید شود؟ 
با اینکه ویدئوها بیشترین استفاده را در میان بازاریابان 
دارن��د، اما به هیچ وجه نباید از پتانس��یل و مزیت های 
دیگر محتواها دور ش��وید. بسته به صنعت شما هر نوع 
محتوایی می تواند مفید یا غیرمفید باشد. به عنوان مثال، 
ممکن است ش��ما در تحقیقات خود متوجه شوید که 
مخاطبان شما بنا به دالیلی به دنبال مقاالت آموزشی 
یا تخصصی هس��تند که در ای��ن حالت تولید محتوای 
وبالگی بس��یار مؤثرتر از س��ایر انواع محتواست. قیف 
فروش در گذشته مسیر خرید را نشان می داد. مشتریان 
کجا هستند، نیازهای آنها چیست، چگونه آنها را هدف 
ق��رار دهیم و…این قیف باید دوباره مورد بازبینی قرار 

گیرد. 
چرا قیف فروش سنتی دیگر اثرگذار نیست

بیایید این موضوع را با داس��تان برند آرایشی صفورا 
بررس��ی کنیم. صفورا زنجیره ای از فروش��گاه های لوازم 
آرایشی است که در سال ۱9۶0 تأسیس شد. تیم صفورا 
متوجه ش��د که بازاریابی در عصر دیجیتال عملکردی 
مش��ابه بازاریابی سنتی نیس��ت؛ آنها باید از روش های 
متفاوت تری بهره بگیرند تا به نتایج مثبت دست یابند، 
بنابراین آنها تمامی مراحل قیف بازاریابی سنتی را حذف 
کردند و به جای آن به س��اخت یک جامعه پرداختند. 
مردم خود را عضو این جامعه می دانس��تند و در داخل 
آن برای مش��کالت خ��ود راه حل پی��دا می کردند. آنها 
می توانستند از کمک متخصصان زیبایی بهره مند شوند 
و اگر تمایل داش��تند به خرید اق��دام کنند. روش قیف 
سنتی دیگر اثرگذار نیست، چرا که مخاطبان به هنگام 

خرید یک مسیر غیرخطی را می پیمایند. 
 همکاری بسیار نزدیک در بخش های 

بازاریابی و فروش
ب��رای اینکه به روند جدید در قیف فروش نزدیک ش��د 
باید همکاری تیم فروش و بازاریابی در اولویت قرار بگیرد. 
ه��ر موفقیتی از همکاری و مبادل��ه آزادانه ایده ها حاصل 
خواهد شد زیرا تیم فروش برای اینکه به بهترین شکل در 
خدمت مشتریان باشد، باید اطالعات کافی از تیم بازاریابی 

و کارهایی که آنها انجام داده اند، داشته باشد. 
با حذف قیف بازاریابی سنتی به چه چیزهایی باید توجه 

کرد؟ 
همانط��ور که می بینید با ش��کل گیری بازاریابی جدید 
تالش ه��ای تیم بازاریابی و فروش باید ش��دیدا هماهنگ 

شوند. 
- دیگر مسیر خرید مشتری خطی نیست: گاهی ممکن 
چند ماه طول بکشد تا به خرید تبدیل شود و گاهی چند 

ثانیه. 
- تأثیرگذاری اجتماعی بسیار مهم است: دیگر برندینگ 
فقط به بخش بازاریابی بستگی ندارد، بلکه کلیه اعضای تیم 

در آن دخیل هستند. 
- به طرفداران خود اهمیت دهید و آنها را نادیده نگیرید: 

طرفداران شما بهترین بازاریابان برای شما هستند. 
- واقع��ا روی بازاریابی محتوایی تمرکز کنید: به عبارت 
ساده تر، هدف اصلی محتوایی را که تولید می کنید کمک 

به مخاطب قرار دهید، نه فروش. 
- تجزی��ه و تحلیل: بازاریابی دیجیت��ال به اندازه گیری، 
تجزی��ه و تحلیل و آنالیز بس��تگی دارد. این کار منجر به 

بهبود روش ها و رشد سریع تر می شود. 
tenfold :منبع
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3 راه برای راه اندازی کسب وکار با کمترین 
بودجه 

به قلک های خود دست نزنید! 

برای راه اندازی کسب وکار خود از کمترین منابع 
موجود، بیشترین بهره برداری را انجام دهید. 

 پیشترها اینطور بود که اکثر کارآفرینان چندان 
به راه اندازی یک کسب وکار کوچک و ادامه مسیر 
خ��ود از آنج��ا فکر نمی کردن��د. در عوض، رویای 
یافتن یک حامی مالی را داش��تند که به ایده آنها 
اعتماد کند و پول هنگفتی در اختیارشان بگذارد 
تا مس��یر فعالیت اس��تارت آپی خود را به آس��انی 
ادامه دهن��د. اما امروز صاحبان کس��ب وکارهای 
کوچک دیگر چنین نگرش��ی ندارند؛ در حقیقت 
باوج��ود اینکه برخی از آنها از داش��تن پول زیاد 
بدش��ان نمی آید، بیش��تر تمایل دارند کار خود را 
تقریبا از صفر ش��روع کنند و کم کم به سطوح باال 

برسند. 
به گ��زارش نوپانا، کارآفرین��ان موفق به خوبی 
می دانن��د که تنها تکیه بر خالقیت و پش��تکار در 
آغاز راه اس��ت که توان ذهن��ی، فکری و فیزیکی 
الزم را ب��رای به دس��ت آوردن موفقی��ت در آنها 
ایجاد کرده است. آنها معتقدند که گاهی پول زیاد 
نه تنه��ا کمک نمی کند بلکه می تواند مشکل س��از 
هم باشد، در عین حال تالش برای بقا با بودجه ای 
ان��دک، می تواند به آنها کمک کند تا کس��ب وکار 

خود را موفق تر پیش برند. 
در مطلب پیش رو 3 نکته مفید بیان شده است 
تا با بودج��ه ای اندک، بتوانی��د کارآفرینی موفق 

باشید. 

از خانه شروع کنید
 اکث��ر صاحبان کس��ب وکاهای کوچک از خانه 
خود ش��روع کرده ان��د؛ اپل و فیس ب��وک بهترین 
نمونه های این مورد هس��تند. یک گاراژ، یک اتاق 
اضاف��ه، اتاق زیرش��یروانی یا زیرزمی��ن می تواند 

تبدیل به دفتر کار شما شود. 
در واق��ع کار در خانه، هزینه اج��اره محل کار 
را از بی��ن می ب��رد و ش��ما پ��ول بیش��تری برای 
گسترش کسب وکار خود خواهید داشت، بنابراین 
بهتر اس��ت دفتر کار اجاره نکنید. اگر الزم اس��ت 
رودررو با مشتریان خود مالقات کنید و اگر دفتر 
خانگی ش��ما مناسب این کار نیست، دفاتر موقت 
یا مجازی هس��تند ک��ه می توان آنه��ا را روزانه و 
ماهانه اجاره کرد. ای��ن دفاتر معموال تمامی ابزار 
و خدم��ات الزم را نیز در خود دارند. دفتر خانگی 
ش��ما هم چیزی بیشتر از یک لپ تاپ، یک تلفن، 

اینترنت و یک میز احتیاج ندارد. 

ارزان شروع کنید
یک��ی از اصلی ترین روش ها برای آغاز کار وقتی 
که با مشکالت مالی مواجه هستید، این است که 

گاهی خساست تجاری به خرج دهید. 
بس��یاری از کارآفرینان تازه کار معتقدند گاهی 
ش��روع کار به معنای صرف پول خیلی زیاد است، 
اما نکته اینجاس��ت که این مس��ئله نباید سد راه 
ش��ما ش��ود. اپل و گوگل نیز کار خ��ود را از یک 
گاراژ کوچک آغاز کردند. شما هم می توانید ارزان 
ش��روع کنید. الزم نیست وسیله  جدیدی بخرید؛ 
تمام وس��ایل شما می تواند دس��ت دوم اما تمیز و 
مناسب باشد. در واقع مهم ترین نکته این است که 
فقط کار را ش��روع کنید. شما می توانید ابزار کار 

ارزان یا وسایلی را از حراجی ها بخرید. 
 م��ن ش��خصا کارم را ب��ا خری��د محص��والت 
حراج ش��ده ش��روع کردم. با این کار، توانس��تم 
وس��ایل الزم برای دفترم را ب��ا تقریبا یک چهارم 

هزینه عادی تهیه کنم. 
ش��ما نی��ز می توانید ب��ا ای��ن کار در هزینه ها 
صرفه جوی��ی کنی��د. در حقیقت الزم نیس��ت که 
ش��روع کار حتم��ا عالی و بی عیب و نقص باش��د. 
وس��ایل ضروری را هرطور ش��ده به دست آورید 
و کس��ب وکار خود را راه  بیندازید. به یاد داش��ته 
باش��ید که عالی بودن وس��ایل لزوم��ا به معنای 

موفقیت در ادامه مسیر نیست. 

با کسب وکارهای دیگر بده بستان کنید
به عنوان یک اس��تارت آپ، یکی از بهترین راه ها 
برای کسب خدمات و محصوالت مورد نیاز بدون 
اس��تفاده از پ��ول نقد این اس��ت که بده بس��تان 
متقابل داشته باشید؛ به این معنا که محصوالت و 
خدمات خود را در اختیار کسب وکارهای دیگران 

قرار دهید. 
شما می توانید از شرکت هایی استفاده کنید که 
متخصص این کار هس��تند، اما با کسب وکارهای 
کوچ��ک و تازه کار نی��ز وارد معامله ش��وید، زیرا 
همانقدر که ش��ما به خدمات آنها نیاز دارید، آنها 
نیز به ش��ما احتی��اج دارند. این کس��ب وکارهای 
کوچک نیز ترجی��ح می دهند در هزینه های خود 
صرفه جوی��ی کرده و می��زان مصرف خ��ود را به 

حداقل برسانند. 
اگ��ر مبادل��ه خدمات در کم��ال حرفه ای بودن 
تمام ش��ود، هر دو طرف به اطالعاتی دست پیدا 
می کنن��د که به آن نی��از دارند و امکان رش��د و 

توسعه برای هر دو فراهم می شود. 
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را می ت��وان دارایی  خوش بین��ی 
پنهان افراد موفق نامید که با استفاده 
از آن، نه تنه��ا اطرافیان خود را بهتر 
مدیریت کرده، بلکه با مش��کالت و 
بحران ها به خوبی دست و پنجه نرم 

می کنند. 
به گ��زارش زومی��ت، خوش بینی 
منطقی یک��ی از مهارت های حیاتی 
اس��ت که جوان��ان قب��ل از ورود به 
دنیای کسب و کار باید آن را فرا بگیرند 
و تمرین کنند. گاتفرید الیبنیتس، 
یکی از بنیانگذاران علم حس��ابداری 
اس��ت که ع��الوه ب��ر دان��ش فنی، 
به عنوان یکی از پش��تیبانان نظریه 
خوش بینی شناخته می شود. او یکی 
از مقتدرترین مدیران خوش بین بود 
و اعتقاد داش��ت که »ما در بهترین 

حالت خود زندگی می کنیم.«
خوش بینی یک مهارت احساسی 
است. این مهارت کمک می کند که 
بهره وری را افزایش دهیم، اخالقیات 
ببخش��یم،  بهب��ود  را  کارمن��دان 
مش��اجرات را حل کنی��م و به طور 
کلی تأثیری مثبت بر دیگران داشته 

باشیم. 
خوش بین��ی  م��ورد  در  وقت��ی 
صحبت کنیم، ممکن اس��ت متهم 
به خوش باوری و ساده لوحی شویم، 
اما حقیقت اثبات شده این است که 
خوش بینی می تواند به عنوان ابزاری 
قدرتمند برای بهبود زندگی شخصی 
و همچنین مزیتی در زندگی کاری 
ش��ناخته ش��ود. یکی از مهم ترین 
زمینه های��ی که خوش بین��ی در آن 
مفید خواهد بود، مدیریت و رهبری 
اس��ت. رهبران پرقدرت این قابلیت 
را دارن��د که دیگران را ب��رای انجام 
کاره��ا متقاعد کنند. آنها این قدرت 
 را دارن��د که چش��م اندازی مثبت و
 قاب��ل دس��تیابی از آینده ترس��یم 
کنند. آنها افراد تیم را از مش��کالت 
»چگونه کارها را انجام دهیم« رها و 
به چشم انداز »چگونه  می توان کارها 
را بهتر انجام داد« هدایت می کنند. 
به بیان دیگر، افراد برای دستیابی به 
نتایج مثبت، نیاز به انرژی خوش بینی 

از طرف رهبران خود دارند. 
بیایی��د از دیدگاه مقاب��ل به این 
حقیقت بنگریم. اثری که یک مدیر 
بدبی��ن و منفی باف روی تیم خواهد 
داش��ت، مضر و نگران کننده اس��ت. 
افراد ی��ک تیم برای ش��کوفا کردن 
استعداد نوآوری، باید با دیدی باز به 
ایده ها نگاه کنند، احتماالت را با دید 
مثبت بررسی کنند و قدرت ریسک 
کردن در ش��رایط مختلف داش��ته 
باش��ند. آنها باید این قدرت ریسک 
را به یکدیگر نیز منتقل کنند. به طور 
خالصه، برای افزای��ش نوآوری باید 
حسی از ماجراجویی و انتظار اتفاقات 
مثبت داشته باش��ید. این در حالی 
است که افراد منفی نگر در رویارویی 
با تغییرات از عباراتی مانند »قبال این 
کار را امتحان کرده ایم«، »این راه حل 
کارای��ی ن��دارد« ی��ا »هرگز ممکن 

نیست« استفاده می کنند. 
تحقیق��ات متعددی ب��رای اثبات 

تأثیر خوش بینی بر زندگی انجام شده 
است. نتایج بسیاری از این تحقیقات 
نش��ان می دهد که افراد خوش بین، 
رواب��ط قوی تری دارند و از س��المت 
روحی و روانی بهتر و همچنین طول 
عمر بیشتر برخوردارند. دکتر جورج 
ای. وایالنت، پروفس��ور روان پزشکی 
دانش��گاه علوم پزش��کی هاروارد در 
کتاب خود با نام »حکمت ضمیر«، در 
مورد افرادی که انعطاف پذیری باالیی 
دارند و در مقابل تغییرات نمی شکنند 
بحث می کند. او به این نکته اش��اره 
می کند که این افراد پس از تغییرات 
نیز قابلیت بازگش��ت به حالت قبل 
را دارند. خصوصیاتی که او به عنوان 
نی��روی محرکه ای��ن اف��راد عنوان 
می کن��د، عالوه بر س��المت بدنی و 
پشتیبانی اجتماعی، نیروهای درونی 

مانند عزت نفس 
و خوش بینی نیز 

هستند. 
کت��اب  در  او 
دیگر خود با نام 
هنماهای��ی  »را
زندگ��ی  ب��رای 
ب��ا  ش��ادتر«، 
بررسی مطالعات 
روان شناس��انه 
نف��ر  روی ۸۰۰ 
زن،  و  م��رد 
راهکارهایی برای 
س��بک  بهب��ود 
زندگی ارائه کرده 
است. این بررسی 
ک��ه در طول ۵۰ 
این  روی  س��ال 
افراد انجام شده، 
ی  م ه��ا نیز مکا
بس��یار  رفتاری 
برای  مناس��بی 
مس��یر  بهب��ود 
پیشنهاد  زندگی 
می ده��د. پن��ج 
اساسی  مکانیزم 

کشف شده عبارتند از دوست داشتنی 
بودن  )کاری را برای افراد انجام دهید 
که نی��از دارند، ن��ه کاری که تصور 
می کنید برای آنها بهتر است(، تعالی 
)تبدیل انرژی ه��ای زندگی به موارد 
مفید مانند افزایش خالقیت، کارهای 
هنری و ورزش(، فرونشانی )به تعویق 
انداخت��ن عوامل اس��ترس زا به جای 
س��رکوب کردن آنها(، ش��وخ طبعی 
و پیش بین��ی منطق��ی. پیش بینی 
منطقی عبارت اس��ت از برنامه ریزی 
واقع گرایانه با دید مثبت نس��بت به 
وقایع پیش رو. این تعریف یعنی در 
شرایط مختلف با دید بحرانی و منفی 
به مسائل نگاه نکنیم، بلکه برای هر 
چیزی که زندگی در س��ر راه ما قرار 

می دهد، آماده باشیم. 
آلن لوی مک گینس، مؤلف کتاب 
»قدرت خوش بینی«، بیوگرافی بیش 
از ۱۰۰۰ فرد مشهور را بررسی و ۱۲ 
ویژگ��ی ش��خصیت های خوش بین 
را دس��ته بندی کرده اس��ت. یکی از 
این ویژگی ها، »نگاه خوش بینانه به 

راه حل های جزیی« است. این ویژگی 
بدان معنا اس��ت که افراد خوش بین 
بدون توجه به فش��ار کمال گرایی و 
بدون فلج شدن به خاطر آنالیزهای 
بی شمار، نسبت به قدم های کوچک 
ب��رای رس��یدن به اهداف ب��زرگ با 

دیدی باز عمل می کنند. 
از دیگر ویژگی های افراد خوش بین 
این اس��ت که از خیال پردازی خود 
برای ساخت مجدد موفقیت استفاده 
می کنند. به بیان دیگر، آنها با تصورات 
ذهنی، نتایج موفقی��ت را برای خود 
به صورت فیلم پخش می کنند. این 
روش توس��ط قهرمانان ورزشی نیز 
استفاده می ش��ود. ویژگی دیگر این 
اس��ت که افراد خوش بین، باور دارند 
ظرفیتی بسیار باال در انعطاف پذیری 
دارند. آنها بر این باور هستند که هنوز 

به بهترین حالت خود نرسیده اند. 
خوش بین��ی، جزیی مه��م از روند 
رسیدن به هدف نیز است. به عالوه این 
مهارت در زمان های ایجاد تغییر، هرج 
و مرج و مشکالت بزرگ بسیار کارآمد 
اس��ت. آنهایی که دیدگاه و نگرش��ی 
مثبت به اتفاقات دارند، در زمان بروز 
هرج و مرج و اتفاقات ناگوار، مقاومت 
می کنند و با عملکرد فعاالنه به جنگ 
مش��کالت می روند. آنها هیچ گاه امید 

خود را از دست نمی دهند. 
ح��ال که ب��ه فوای��د بی ش��مار 
خوش بینی اشاره کردیم، باید منبع 
این خصوصیت مفید را پیدا کنیم. آیا 
افراد خوش بین، ذاتا این خصوصیت 
را دارند یا می ت��وان آن را فراگرفت؟ 
برخی اف��راد، این مهارت را به صورت 
م��ادرزادی دارن��د، اما خب��ر خوب 
این اس��ت که دیگران نیز می توانند 
خوش بینی را یاد بگیرند. در ادامه به 
بررسی روش هایی برای خوش بین تر 
ش��دن و خوش بی��ن ک��ردن افراد 

منفی باف و بدبین می پردازیم. 

1- از محیط ه�ای منفی دوری 
کنید

تمام تالش خود را به کار گیرید تا 
جمعی از افراد مثبت را در مجموعه 
خود استخدام کنید. شاید نیاز باشد با 
گروه های دیگر ادغام شوید. به هرحال 
همیش��ه س��عی کنید حتی از افراد 
حرفه ای که رفتار همیش��ه ش��اکی 

دارند، دوری کنید. 
2- قدرت خود را جشن بگیرید

کلید اصلی رسیدن به اهداف، در 
استفاده بهینه از قدرت ها و نه اصالح 
ضعف ها اس��ت. بر چیزی که در آن 

قوی هستید تمرکز کنید. 
3- مراقب س�امت معنوی و 

احساسی خود باشید
در یک روند روزانه، جمالت و نکات 
الهام بخش بخوانید. این جمالت برای 
هر فردی متفاوت 
اس��ت.  دیگری  از 
برخ��ی اف��راد ب��ا 
قول  نقل  خواندن 
از اشخاص معروف 
می گیرند.  اله��ام 
دیگ��ر  برخ��ی 
افراد  زندگینام��ه 
موفق را می خوانند 
ب��ا  دس��ته ای  و 
خوان��دن اخبار در 
نوآوری های  مورد 
ان��رژی  جدی��د، 

مثبت می گیرند. 
م�وارد   -4
غیر قاب�ل تغییر 
را مدیریت کنید 
یا نادیده بگیرید

ب��ا  وقت��ی 
مش��کالت روبه رو 
روی  می ش��وید، 
ک��ه  م��واردی 
تغییر  می توانی��د 
دهید تمرکز کنید 
و م��وارد دیگ��ر را 
بگیری��د.  نادی��ده 
بنجامی��ن فرانکلی��ن در جمل��ه ای 
مش��هور می گوید: »ش��اید نتوانیم 
اتفاقات بیرونی را مدیریت کنیم، اما 
قطعا آن چی��زی که در داخل ما رخ 

می دهد، قابل مدیریت است.«
5- از زاوی�ه دیگر مش�اهده 

کنید
ب��ا ای��ن مه��ارت، در زمانی ک��ه 
مش��کالت ب��ه وج��ود می آین��د، از 
زاویه ای دیگر به آنها بنگرید. س��عی 
کنید در هر مشکلی به دنبال نقطه 

مثبت باشید. 
6- لحن صحبت و چشم انداز 

خود را تغییر دهید
لح��ن  در  جزی��ی  تغیی��رات 
جمالت، می تواند تأثیر ش��گرفی در 
مثبت اندیشی شما داشته باشد. اگر 
از عباراتی مانند »درست است، اما...« 
بس��یار استفاده می کنید، بهتر است 
یک بازنگری در رفتار خود داش��ته 
باشید. کلمه »اما« تمام عبارات قبل 
از خود را نفی می کند. تغییر جزیی 
این عبارت به »درس��ت است و. . .« 

می تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. 
یک بازنگری در م��ورد رفتارهای 
خ��ود در محی��ط کار و جلس��ات 
کاری داش��ته باش��ید. آیا همیش��ه 
به عنوان فردی که ایده های دیگران 
را رد می کند، ش��ناخته می ش��وید؟ 
عکس العمل س��ریع ب��ه ایده ها و رد 
کردن آنها، تأثیر بدی روی خالقیت 
اطرافی��ان دارد. این نکته را فراموش 
نکنید که ایده های ب��اارزش عموما 
از تفکرات به ظاهر دیوانه وار نش��أت 

گرفته اند.. 
7- بر بیرون از خود تمرکز کنید

بر افراد مهم در زندگی، مسیرهای 
مهم و پروژه هایی که به ش��ما انرژی 
می دهن��د تمرک��ز کنی��د. برتراند 
راسلمی گوید: »بهترین و سریع ترین 
راه ب��رای بدبخت ک��ردن خودمان، 
این است که تنها بر خودمان تمرکز 

کنیم.«
8- فرهن�گ خوش بین�ی را 

پرورش دهید
وقتی مسئولیت مدیریتی دارید، 
سعی کنید دیگران را به خوش بینی 
تش��ویق کنید. حتی اگر تیم ش��ما 
عموما در رسیدن به اهداف شکست 
می خورد، آنها را تش��ویق کنید تا به 
س��راغ چالش بعدی بروند. با عبارت 
س��اده ای مانن��د »می دانم دفعه بعد 
بهتر عمل خواهید ک��رد«، تأثیرات 

مثبتی بر آنها خواهید داشت. 
9- تصمیمات ناگهانی بگیرید

برخی اوقات بدون برنامه قبلی به 
تفری��ح بروید، با بچه ها بازی یا فیلم 
تماش��ا کنید. خارج شدن از منطقه 
ام��ن و امتحان ک��ردن فرصت های 
تازه، عض��الت خوش بینی ش��ما را 
تقوی��ت می کند. کاره��ای ناگهانی 
حس خوش بینی را تقویت می کنند، 
چرا که همیش��ه از آنها انتظار نتایج 

مثبت داریم. 
1۰- نتایج مثبت سامتی را در 

نظر بگیرید
اگر باز هم به نی��روی اضافه برای 
خوش بی��ن بودن نی��از دارید، نتایج 
تحقیقات علمی نش��ان می دهد که 
اف��راد خوش بین، سیس��تم ایمنی 
قوی تری دارن��د و در نتیجه زندگی 
س��الم تری خواهند داشت. در پایان 
این مقاله، بهتر است اشاره هایی نیز 
به فواید بدبین بودن داشته باشیم. 
بدبین بودن و نگاه منفی گرایانه در 
مواق��ع خطر و ریس��ک، دقیق تر و 
واقعی ت��ر خواهد بود. در مواقعی که 
ریسک نتایج منفی بسیار باال است، 
داش��تن نگرش��ی منفی و محتاط، 

مناسب تر و مفیدتر است. 
به هرحال چنانکه نتایج تحقیقات 
علم��ی نش��ان می دهن��د، فوای��د 
خوش بین بودن بس��یار بیش��تر از 
بدبینی است. بهترین راهکار کاری را 
دکتر مارتین سلیگمان در کتاب خود 
بیان می کند. او نوعی از خوش بینی 
عاقالنه را توصیه می کند که می داند 
در چ��ه مواقعی باید با دید منفی به 

نتایج نگاه کرد. 
MINDTOOLS  :منبع

خوش بینی؛ دارایی پنهان افراد موفق
استارتآپ کلید

مدیریت دانش چیست؟ 
 دانش واقعی این اس��ت که بدانید چیزی نمی دانید. 

»سقراط«
 درحالی ک��ه ای��ن نقل ق��ول می توان��د پاس��خگوی 
عمیق ترین س��واالت در زندگی ش��ما باشد، به هنگام 

اجرای یک کسب وکار بسیار مفید است. 
به گزارشibazaryabi ، فراتر از کامپیوترها، میزها 
و س��ایر دارایی های مش��هود، ارزش یک کسب وکار با 
مجموعه دانش جمعی افرادی که در آنجا کار می کنند، 

سنجیده می شود. 
در ه��ر س��ازمانی، صرف نظر از ان��دازه آن، اطالعات 
ایجاد، جمع آوری و به اش��تراک گذاش��ته می شود. در 

نهایت این اطالعات به یک کاال تبدیل می شود. 
این اطالعات به عنوان یک دارایی نامشهود محسوب 
می ش��وند، زی��را در مراحل یا فرآینده��ای بعدی مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
مدیریت دان��ش مجموعه  فرآیندهایی اس��ت که به 

ایجاد، توزیع و استفاده از هوش وابسته است. 
مدیری��ت دانش هن��گام مواجهه با مق��دار زیادی از 
داده ها و ارتباطات، برای تصمیم گیری و ساخت فرهنگ 

سازمانی قوی مهم و ضروری است. 
دانش به خودی خود ارزش ندارد. در مدیریت دانش، 
دانش زمانی ارزشمند می شود که ارتباط برقرار شود. با 
این حال، تحقیقات نش��ان می دهند که ارتباطات برای 

بسیاری از سازمان ها یک چالش بزرگ است. 
براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، حدود ۷۰درصد از 
کسب وکارهای کوچک و متوس��ط، برقراری ارتباطات 

صحیح را مشکل اصلی خود می دانند. 
اگر شیوه ارتباطات در یک کسب وکار صحیح باشد، 
منجر به ۱۷ ساعت صرفه جویی در زمان و تقریبا ۵3۰ 

هزار دالر صرفه جویی در هزینه می شود. 
تحقیق��ات Inc نی��ز نش��ان داد که ناتوان��ی در به 
اشتراک گذاری در کسب  وکارها، ساالنه میلیاردها دالر 

هزینه و ضرر ایجاد می کند. 

چگونه می توانید از مدیریت در کسب وکار خود 
بهره بگیرید؟ 

نخس��تین چیزی که باید در نظر بگیرید، این اس��ت 
که دانش در سازمان شما چگونه جریان پیدا می کند؟ 

ب��دون توجه به ان��دازه یا بخ��ش، دان��ش از طریق 
مس��یرهای خاصی جریان پیدا می کند. این مس��یرها 
کمک می کند منبع اطالعات را بیابید و بهترین مسیر 
را برای رساندن اطالعات به دیگر اعضای سازمان کشف 

کنید. 
به عن��وان مثال، اگر ش��ما نرم اف��زاری دارید که پر از 
اطالعات مفید س��ازمانی اس��ت، اما هیچ کس��ی از آن 
استفاده نمی کند، ش��اید نحوه ورود به سیستم سخت 
اس��ت، شاید مشکالتی وجود دارد که باید آنها را کشف 

کرده و مسیر گسترش دانش را ساده تر سازید. 

مدیریت دانش از شرکتی به شرکت دیگر 
متفاوت است

هیچ یک از س��ازمان های کوچ��ک و بزرگ نیازهای 
مدیریت دانش یکسانی ندارند، چرا که آنها با مجموعه 
متمای��زی از عوامل محیطی مواجه هس��تند که باعث 
می شود به مدیریت دانش متفاوتی نیاز داشته باشند. هر 
س��ازمانی به اطالعات متفاوت و همچنین روش توزیع 
اطالعات متفاوت براساس شرایط کسب وکار خود نیاز 

دارد. 
به عنوان مثال، یک شرکت که دارای نمایندگی فروش 

است، دائما در حال فروش و خدمات دهی است. 
با اینکه بس��یاری از اعضای تی��م در کنار یکدیگر کار 
می کنند، اما باز هم ارتباطات یکپارچه و ساده تری نیاز است. 
به عن��وان مثال فروش��نده بای��د از تاکتیک هایی که 
بازاریابان اس��تفاده می کنند، آگاه باشد، مدیر باید بداند 
که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است تا پشتیبانی های 

الزم را اعمال کند. 
این اعمال مسلما به س��اختار کسب وکارها بستگی 
دارد و بای��د دان��ش و نحوه توزی��ع آن به صورت کامال 

واضح گفته شود. 

مدیریت دانش با گذشت زمان بیشتر اهمیت 
پیدا می کند

با اینکه مدیریت دانش مدت هاس��ت ش��ناخته شده 
اس��ت، اما روز به روز به روند توسعه آن افزوده می شود 
زیرا کس��ب وکارها بیش از هر زم��ان دیگری به تأثیر 

چشمگیر مدیریت دانش پی برده اند. 
از طرف دیگر، تعداد نیروی کار توزیع ش��ده در حال 
افزایش است و این بدین معناست که سازمان ها بیش از 
هر زمان دیگری به فعال کردن تیم های خود و همکاری 
از مکان های جغرافیایی مختلف نیاز دارند و این تنها با 

مدیریت دانش امکان پذیر است. 
فرآیندها، پروژه ها و محصوالت به طور مداوم در حال 
پیش��رفت و توسعه  هستند. پیش��رفت از طریق مبادله 
ایده ها و ساخت محیط های مشترک حاصل می شود و 

این محیط های مشترک باعث نوآوری می شوند. 
به همی��ن ترتیب، رون��د مدیریت دانش به س��مت 

مدیریت دانش اجتماعی پیش می رود. 
به این معنا که دانش نه تنها در یک سازمان، بلکه در 
میان مشتریان و در خارج از بازار نیز گسترش می یابد. 

مدیری��ت دانش باید ب��ه صورت آزادانه در س��ازمان 
جریان پیدا کند تا ایده های خوب ماندگار شده و منجر 

به رشد سازمان در بلندمدت شوند. 
axerosolutions :منبع

محمود حاج زمان

پیشنهادکسبوکار

امنیت سایبری و امنیت فناوری اطاعات - با استفاده  روزافزون اینترنت، جرائم مرتبط با آن به طرز چشم گیری افزایش یافته است. 
شرکت ها همواره به دنبال کارشناسان خبره  امنیت آی تی و سایبری هستند. اگر در خدمات امنیت آی تی مهارت دارید می توانید این 

مهارت را به یک ایده  کسب و کار خوب تبدیل کنید.
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اخبار

تبریز – لیال پاش�ائی- تبيين راهكارهاي مصرف صحيح آب در 
جهت ارتق��اي فرهنگ عمومي براي جلوگي��ري از بروز بحران هاي 
مرتبط با كمبود آب و خشكس��الي از اولويت هايي است كه بايستي 
در سطح جامعه مورد توجه قرار گيرد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز 
به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان، مهندس عليرضا 
ايمانلو رييس هيات مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان 
شرقی در ديدار با اعضای هيات مديره و بازرسان خانه مطبوعات اين 
استان ضمن تبيين اهميت جايگاه آب در زندگی روزمره شهروندان و 
نهادينه كردن فرهنگ مصرف بهينه آب و صرفه جويی در مصرف آب 

به تشريح اهميت و جايگاه آب در جامعه پرداخت. 
خبرنگاران، سفیران حفظ منابع آبی هستند

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی با تقدير و 
تشكر از حضور اعضای هيات مديره و بازرسان خانه مطبوعات استان 
از خبرن��گاران به عنوان س��فيران حفظ منابع آبی ي��اد كرد .  وی با 
اشاره به نقش و تاثيرگذاری خبرنگاران در اشاعه فرهنگ مصرف بهينه 
آب، اظهار داشت: كليه فعاالن در حوزه ارتباطات رسانه ای در جهت 
تبيين وضعيت بحرانی منابع آبی استان می توانند نقش موثری ايفا 
نمايند .وی ادامه داد: كمبود منابع آبی، آذربايجان شرقی را در شرايط 
بحران تامين منابع آبی قرار داده است و اين در حالی است كه هنوز 
اين اهميت برای اقشار مختلف مصرف كنندگان آب تبيين نشده به 
طوری كه در شرايط بحرانی نحوه مصرف همانند شرايط عادی است. 
وی اضاف��ه كرد: تغيير اقلي��م آب و هوايی و كاهش منابع زيرزمينی 
موجب شده است كه كالنشهر تبريز با مشكل تامين آبی مواجه شود 
و در شرايط كنونی ميزان ذخاير آبی به حداقل خود رسيده است اگر 

در مصرف آب صرفه جويی نشود مشكالت فراوانی خواهيم داشت. 
فاصله قیمت آب منطقی نیست

مهندس ايمانلو، پايين بودن قيمت آب شرب در كشور را از ديگر 
داليل عدم مصرف بهينه آب خواند و اذعان داشت: در حال حاضر هر 
مترمكعب آب در استان يک هزار و دويست تومان هزينه بر می دارد 
در حالی كه مش��تركان به ازای هر مترمكعب 400 تومان پرداخت 
می كنند، اين فاصله قيمت منطقی نيس��ت. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان اضافه كرد: با توجه به اينكه كشور ايران در منطقه 
خشک و نيمه خشک جهان قرار گرفته و استان ما نيز از اين حيث 

مستثنی نبوده و تامين بخش زيادی از آب شرب شهروندان به صورت 
فرا استانی و با صرف هزينه های زياد تامين می شود لذا اهميت آن 

در كشورمان بيشتر احساس می شود. 
باید الگوی مصرف آب را رعایت کنیم

وی ادامه داد: ميزان بارندگی در ايران يک سوم متوسط جهانی و 
حدود 250 ميلی متر در س��ال است و هم چنين متوسط سرانه آب 
تجديد شونده نيز در كشور ما نسبت به ساير كشورها در سطح پايينی 
قرار دارد بنابراين اگر بخواهيم بر مش��كل كم آبی فائق آييم بايستی 
الگ��وی مصرف آب را رعايت كرده و بهينه مص��رف نماييم لذا الزم 
است مشتركين و همشهريان عزيز نهايت دقت و صرفه جويی را در 
 استفاده صحيح آب مدنظر داشته باشند .مهندس ايمانلو در ادامه به

 صرفه جويی 10 درصدی در مصرف آب توسط مشتركين و رعايت 
الگوی مصرف اشاره كرد و از شهروندان در خواست كرد توصيه های 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان را جدی بگيرند ت��ا در خصوص آب 

مصرفی دچار مشكل نشوند.

حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه 
آب از اولویت ها است

مديرعامل ش��ركت آبفا همچني��ن ضمن درخواس��ت مجدد از 
 همش��هريان عزيز درخصوص عدم اس��راف آب ش��رب بهداشتی و

 صرفه جويی در خصوص اين مايه حيات گفت: الگوهای توصيه شده 
برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر 150 ليتر در شبانه روز بوده 
كه متاسفانه در استان ما 190 ليتر می باشد كه در اين راستا اولويت 
مهم ش��ركت حفاظت از منابع آب و ترويج فرهنگ صحيح مصرف 
بهينه آب بوده و اين نيازمند تغيير در نگرش مديريت مصرف آب می 
باشد كه اميدواريم شهروندان با رعايت آنها و دقت در نحوه مصرف آب 

از اتالف بيشتر مايه حيات جلوگيری نمايند.
ابزارهاي کاهنده مصرف آب توزیع و در اختیار مشترکین 

قرار می گیرد
وی افزود: شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی تمهيدات 
و برنامه ريزی الزم را برای مديريت بهينه منابع آب  و استفاده درست 
و صحيح اتخاذ نموده است و در اين راستا نسبت به تهيه تعدادي از 
ابزارهاي كاهنده مصرف از واحدهاي توليدي داراي اس��تاندارد اقدام 
نم��وده و اب��زار مذكور را از طريق ثبت نام در س��ايت با تكميل فرم  
ثبت نام به صورت تلفني با اعالم شماره اشتراک و حضور در ادارات 
تابعه كالنش��هر تبريز و ساير شهرها بصورت نقد و اقساط در اختيار 

مشتركين محترم قرار می دهد .
وی خاطرنشان كرد: كليه كاركنان شركت آب و فاضالب در سطح 
استان نيز به صورت شبانه روز فعال هستند تا به مردم شريف استان 
خدمات رسانی مطلوب انجام و اصلی ترين نياز شهروندان يعنی آب 
را با كميت و كيفيت مناسب و به نحو مطلوب به مشتركين گرامی 

برسانند.
اسد فالح رئيس خانه مطبوعات استان آذربايجان شرقی نيز در اين 
ديدار با تبريک كسب دستگاه برتر استانی توسط شركت آبفا استان در 
جشنواره شهيد رجائی كه برای سومين سال پياپی حاصل شده است، 
به جايگاه و عملكرد اين تش��كل جامع و فراگير رسانه ای آذربايجان 
شرقی پرداخت و از مجموعه مديريتی و روابط عمومی شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقی كه با اين تشكل و ساير رسانه ها در 

تعامل و ارتباط نزديک هستند، تشكر و قدردانی كرد.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز- مديرعام��ل آبفاي 
هرمزگان از نصب و راه اندازي س��امانه كنترل و حذف بو در ايستگاه 
فاضالب ش��ماره سه ش��هر بندرعباس خبر داد و گفت: اين طرح به 
صورت پايلوت و براي اولين بار در تاسيس��ات فاضالب )در حال بهره 
برداري( در س��طح كشور اجرا ش��ده است. امين قصمي افزود: طرح 
پايل��وت حذف بو ب��ه روش ازن زنی با هدف از بي��ن بردن بوهای نا 
مطبوع در ايستگاه های پمپاژ فاضالب راه اندازی شده است كه در اين 
روش هوای دارای گازهای بدبو در اطراف ايس��تگاه و خروجی شبكه 
فاضالب به كمتر از ppm 2 )واحد در ميليون( می رسد. وی گفت: 
برای نصب و راه اندازی اين سامانه حدود 2 ميليارد ريال هزينه شده 
 است. به گفته وي؛ ازن زنی يک روش موثر گندزدايی و اكسيداسيون

 كار آمد اس��ت كه در تاسيسات فاضالب به خصوص تاسيساتی كه 
در مجاورت مناطق مس��كونی و اماكن عمومی واقع شده اند، جهت 
رفع بوی نامطبوع هوا مورد استفاده قرار می گيرد. مديرعامل آبفاي 

اس��تان افزود: در اين روش به كم��ک ژنراتورهاي توليد ازن از هواي 
محيط، گاز ازن بدست آمده كه در نتيجه  تركيب آن با آب و انتشار 
آن به صورت مه پاش��ي در هواي داراي بو، عمل حذف بو انجام مي 

گيرد. قصمي اظهار داش��ت: نازل هاي مه پاش تزريق مخلوط آب و 
ازن در تمامي بخش هاي توليد بو در ايستگاه فاضالب شامل؛ كانال 
ورودي فاض��الب، حوضچ��ه جمع آوري فاض��الب و كانال خروجي 
فاضالب )بخش عمده توليد بو( نصب ش��ده اس��ت تا سامانه مذكور 
ب��ا باالترين راندمان حذف گازهاي متصاعد ش��ده بد بو در حال كار 
باشد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در حال حاضر جهت تكميل طرح 
مذكور، آناليزورهاي سنجش گاز جهت تعيين ميزان گاز توليدي در 
 س��اعات مختلف روز به منظور راه اندازي اتوماتيک سامانه مذكور و

 هوشمند س��ازي ميزان ازن تزريقي در حال نصب و راه اندازي مي 
باش��د. وي يادآور شد؛ پيش از اجراي اين طرح پايلوت، فقط سامانه 
بيولوژيكي حذف بو در ليفت يک فاضالب )واقع در گلشهر جنوبي( 
را داشتيم كه با تاييد نهايي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، 
سامانه حذف بو با گاز ازن در ساير ايستگاه هاي فاضالب و تصفيه خانه 

فاضالب شهر بندرعباس نيز راه اندازي خواهد شد. 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- رئيس س��ازمان صنعت، 
معدن وتجارت استان بوش��هرگفت: تاكنون  5 طرح صنعتی دارای 
جواز تاس��يس با مجموع سرمايه گذاری ثابت  8500 ميليارد تومان 
درمنطقه ويژه اقتصادی ش��مال اس��تان )شهرستان ديلم ( عمليات 
اجراي��ی خود را آغ��از نموده اند . به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر؛ سيد حسين حسينی محمدی 
ضمن بازديد از چند واحد صنعتی  با اتفاق فرماندار شهرستان ديلم 
ومدير عامل شركت شهرک های صنعتی استان بوشهر مستقردر آن 
 شهرس��تان افزود: در مجموع 9 فقره جواز تاس��يس طرح صنعتی با 
س��رمايه گ��ذاری ثابت  14 ه��زار ميليارد توم��ان در زمينه صنايع 
پتروش��يمی نظير تولي��د متانول، اتيلن، پروپيل��ن و پلی پروپيلن و 
مش��تقات آْنها درمنطقه ويژه اقتصادی شمال استان صادر شده كه 
4 طرح آن اخيرا از س��وی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
كلنگ زنی و آغاز ش��ده اس��ت. حسينی محمدی  با اشاره به حضور 
سرمايه گذاران در بخش های مختلف اظهار داشت: با اجرايی شدن 
طرح های عظيم صنعتی درشهرستان ديلم رونق اقتصادی افزايش 
و مش��كالت اش��تغال هم تا حدودی در اين منطقه بر طرف خواهد 

شد. وی بيان كرد : يكی ازبرنامه ها  ورويكرد دولت  تدبيرواميد وبه 
خصوص دولت دوازدهم توس��عه متوازن صنع��ت درنواحی محروم 
ومناطق كمترتوس��عه يافته خواهد بود . وی عنوان كرد:  همجواری 
بندرديلم با آبهای نيلگون خليج فارس فرصتی مناسب برای صادرات 
كاال از اي��ن منطقه خواهد بود . س��پس فرماندار شهرس��تان ديلم 
بيان داش��ت : ديلم درس��ال جاری به جايگاه خ��ود درحوزه صنعت 
خواهد رس��يد. حسن اس��ماعيلی دربازديد به همراه رئيس سازمان 

صنعت،معدن وتجارت اس��تان بوشهر  و مدير عامل شركت  شهرک 
های صنعتی اس��تان، ازشركت آبزيان مرجان بيدو )سردخانه ،بسته 
بندی وعمل آوری آبزيان ( وشركت تبديل گستر) توليد استارتر انواع 
خودرو( بازديد واز نزديک  مسائل ومشكالت مربوطه را مورد بررسی و 
تصميم گيری قرار دادند.  اسماعيلی عنوان كرد: شهرستان ديلم با 65 
كيلومتر مرز آبی وبه عنوان كليد ورودی استان وهمجوار با سه استان 
فارس ، خوزستان وكهگليويه وبويراحمد،برخورداری ازفرودگاه و دارای 
موقعيت استراتژيک می باشد . وی بيان كرد : ازابتدای دولت يازدهم ، 
با همت،تالش ومساعدت ويژه دكترساالری استانداربوشهر،كلنگ زنی 
منطقه ويژه اقتصادی شمال استان با محوريت ديلم دربخش صنعت 
توازن مطلوبی بين جنوب وشمال استان برقرارگرديد. فرماندار بااشاره 
به عدم فعاليت شهرک صنعتی ديلم ومتروک ماندن زمين های آن 
محل گفت : درآينده نزديک 5واحد صنفی با ايجاد اشتغال مستقيم 
وغيرمستقيم با بيش از600نفر به بهره برداری خواهد رسيد . حسن 
اسماعيلی  سال 96 را نقطه آغاز توسعه  صنعت دانست واظهارداشت: 
با همت س��رمايه گذاران بومی ون��گاه ويژه دولت تدبيرواميد ديلم را 

دراين زمينه به جايگاه واقعی خود خواهيم رساند.

اهواز - شبنم قجاوند- انتخابات مجمع عمومی هيات مديره و 
بازرسان كانون بازنشستگان شركت برق منطقه ای خوزستان در سالن 
گيت بوستان س��ازمان آب و برق برگزار شد. در ابتدای اين نشست 
خدامراد عليدادی گندمانی رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان 
برق منطقه ای گزارش��ی از اقدامات انجام شده در سه سال گذشته 
ارائه داد. عليداد گندمانی گفت: مهم ترين اقدامات انجام شده توسط 
كانون بازنشستگان شامل تاسيس شركت تعاونی رفاه، افتتاح حساب 
ش��خصی برای هر فرد جهت واريز كمک های نقدی ش��ركت برق 
منطقه ای و پيگيری امور مربوط به ورزش، فرهنگ و خدمات درمانی 
بازنشس��تگان بوده است. وی با تش��كر از روابط عمومی شركت برق 
منطقه ای خوزستان برای همكاری همه جانبه با كانون بازنشستگان، 
اظهار داش��ت: فعال بودن كانون باعث ش��ده تا بازنشس��تگان برای 

 بي��ان دغدغه های خود به آنجا مراجعه و از حضور در ش��ركت برق 
 منطق��ه ای اجتناب كنند و همه تالش ما در كانون اين اس��ت كه 
حرف های بازنشس��تگان را بش��نويم و آنها را به مسئوالن مربوطه 
منتقل كنيم. رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان برق منطقه ای 

درخص��وص انتخابات هيات مديره نيز گفت: هيات مديره برای يک 
دوره سه ساله و بازرس برای يک دوره يک ساله انتخاب می شوند و در 
انتخابات امروز 125 نفر از اعضای كانون حضور دارند. وی درخصوص 
منتخبين اين دوره هيات مديره و بازرس كانون بازنشستگان تصريح 
كرد: در اين انتخابات خدامراد عليدادی گندمانی با 129 رای، حميد 
حس��ن ياری 99 رای و رش��اد نوری 77 رای به عنوان هيات مديره 
كانون انتخاب و عبدالحميد حش��متی ب��ا 27 رای و نوراهلل بيگلری 
18 رای ب��ه عنوان اعضای علی البدل انتخاب ش��دند. همچنين در 
اي��ن انتخابات فريدون طاهری ب��ا 114 رای به عنوان بازرس اصلی 
و محمدرضا طاهرزاده با 15 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
شدند.در پايان اين نشست نيز به قيد قرعه به هفت نفر از بازنشستگان 

به رسم ياد بود هدايايی داده شد.

در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان

 مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی برنقش رسانه ها 
در زمینه فرهنگ سازی مصرف آب تاکید کرد

براي اولین بار در کشورصورت گرفت

راه اندازی سامانه حذف بو با گاز ازن در ایستگاه فاضالب بندرعباس

 استارت عملیات اجرایی  8500میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی  
در منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

کانون بازنشستگان برق منطقه ای هیات مدیره جدید خود را شناخت 

بهره برداری از ساختمان اداره کل امور مالیاتی لرستان
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- طی مراس��می با حضور حجت االسالم والمسلمين 
"سيد محمود علوی" وزير محترم اطالعات و "هوشنگ بازوند"استاندار لرستان، ساختمان 
اداره كل امور مالياتی لرس��تان افتتاح ش��د. مديركل امور مالياتی لرستان گفت: در خانواده 
ماليات استان به دنبال ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر به مردم و تكريم موديان هستيم 
زيرا مش��روعيت ما منوط به خدمت به مردم اس��ت. از همين رو بدنبال تجميع خدمات در 
ساختمان جديد هستيم. محمدرضا محمدی افزود: پروژه ساختمان اداره كل امور مالياتی 
لرستان از سال 87 كليد خورد ولی متأسفانه تا سال 93 پيشرفت فيزيكی كمتر از 20 درصد 
داشت. وی با بيان اين كه حدود يک ميليارد و 900 ميليون تومان اعتبار اين پروژه از محل 
اعتبارات استانی بود كه با تزريق بودجه ملی توانستيم از سال 93 و با عنايات ويژه رئيس سازمان امور مالياتی كشور، عمليات اجرايی را 

تسريع دهيم و نهايتا اين ساختمان را با زيربنای در حدود 3400 متر  افتتاح كنيم.

چهلمین دوره مسابقات سراسری در بخش آقایان قرآن پایان یافت
ارومیه- پریا جوان- چهلمين دوره مسابقات سراسری قرآن كريم، 18 شهريورماه همزمان با روز عيد غدير خم در بخش 
آقايان طی مراسمی در شهر اروميه، ميزبان اين دوره از مسابقات، رسما پايان 
يافت. به گزارش فرصت امروز، چهلمين دوره مسابقات سراسری قرآن كريم كه 
از 11 شهريورماه در بخش آقايان آغاز شد، 18 شهريورماه در حسينيه ثاراهلل)ع( 
اروميه به كار خود پايان داد. طی اين مسابقات پس از هفت روز رقابت حدود 
500 نفر از آقايان در رشته های قرائت ترتيل و تحقيق، حفظ 10 جزء، رشته 
حفظ 20 جزء، حفظ كل، دعاخوانی، مديحه سرايی، معارف و حفظ حديث و 
اذان با هم به رقابت پرداختند كه از نفرات برتر و برگزيده چهلمين دوره مسابقات در بخش آقايان و در رشته های قرائت ترتيل 
و تحقيق و حفظ در اجزای مختلف تجليل شد. اين مراسم با سرود جمهوری اسالمی ايران آغاز شد و در ادامه سيدمصطفی 
حسينی از استان قزوين و حائز رتبه برتر چهلمين دوره مسابقات سراسری قرآن به تالوت آياتی از قرآن پرداخت. بخش ديگر 
اين مراسم سخنرانی قربانعلی سعادت، استاندار آذربايجان غربی بود. وی گفت: خدا را شاكرم كه اربعين مسابقات در آذربايجان 
غربی و در اروميه برگزار می شود. امام خمينی)ره( نظامی را در مسير نشر فرهنگ قرآنی بنيانگذاری كردند. جامعه ايران در دهه 
40 انقالب اس��المی به اين شكل به سمت و س��وی قرآن روی آورده اند. استاندار آذربايجان غربی بيان كرد: تشكل های قرآنی 
متنوع  و متعددی در سراسر منطقه شمال غرب كشور فعال است كه اين ها موجب شده است تا شاهد رشد فر هنگ قرآنی در 

شمال غرب كشور باشيم. 

به همت امور بانوان پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند برگزار شد
همایش روانشناسي خانواده، تحوالت بنیادین و چالش هاي پیش رو 

اراک - مینو رستمی- همايش روانشناسي خانواده، تحوالت بنيادين و چالش هاي 
پيش رو با موضوع كاربست تئوری انتخاب در هويت يابی و مديريت تعارض برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند و به همت امور بانوان 
شركت، همايش روانشناسي خانواده، تحوالت بنيادين و چالش هاي پيش رو با موضوع 
كاربست تئوری انتخاب در هويت يابی و مديريت تعارض با سخنراني جناب آقاي دكتر 
صاحبي بنيانگذار واقعيت درماني در ايران و عضو هيات علمي موسسه ويليام گلسر در 
محل سالن سينماي باشگاه خدمات اجتماعي شهر مهاجران برگزار گرديد. در اين مراسم كه مهندس جمشيدي مدير عامل و تني 
چند از مسئولين پااليشگاه، روساي ادارات شركتهاي نفتي استان مركزي و خانواده ها حضور داشتند دكتر صاحبي به مدت چهار 
ساعت مباحثي تخصصي و راهبردي در خصوص هويت يابي افراد در جامعه و خانواده و چگونگي مديريت تعارض بين خانواده ها 

سخنراني كرد و در بخش دوم به سئواالت تعدادي از حاضرين در مراسم و مشكالت خانواده ها پاسخ گفت.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گمیشان و بندرترکمن افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در جلسه شورای اداری شهرستان گميشان كه به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار ، تعدادی 
از مسئولين ادارات اين شهرستان و مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان برگزار شد ، ضمن قدردانی از زحمات آقای مهندس 
علی نيكويی رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری بندرگز، بندرتركمن و گميشان ، افتتاح و آغاز به كار اداره منابع طبيعی و آبخيزداری 
شهرستان گميشان و بندرتركمن اعالم گرديده ، آقای مهندس فرزاد ساتلقی به عنوان رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان 
گميشان معرفی گرديد.در اين جلسه آقای توماج فرماندار شهرستان بندرتركمن ، ضمن تشكر از مهندس قزل سفلو مديركل منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان و دست اندركاران به جهت مستقل شدن شهرستان گميشان از منابع طبيعی بندرگز تشكر نموده ، اين امر را كارگشا 
در امور مردم شهرستان های گميشان و بندرتركمن دانستند .در اين جلسه مهندس قزل سفلو با ياد وخاطره شهيدان رجايی و باهنر و 
ايثار و گذشت رشادتهای آنان به اهميت موضوع منابع طبيعی در حفظ نسلها و تداوم تمامی نسلها اشاره داشته ، به شرايط اقليمی امروز 
زمين پرداخته از جمله پيرامون ريزگردها و ساير مخاطرات اشاره داشتند و اين موضوع باالخص در حوزه اين شهرستان را قابل تامل و 

پيگيری عنوان نمودند ، ايشان با جهانی دانستن مباحث زيست محيطی توجه به اين موضوع در هرجای كره زمين را مهم ذكر كرد . 

در راستای دیدار و گفت وگو با کارکنان، روسای ادارات و مدیران حوزه های مختلف دانشگاه 
نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مدیران گروه های آموزشی

ساری - دهقان - نشست هم انديشی سرپرست دانشگاه علوم پزشكی مازندران با جمعی از مديران گروه های آموزشی علوم پايه 
و بالينی، مديران و معاونين آموزشي بيمارستان هاي آموزشي درماني برگزار شد. دكتر سيد عباس موسوی سرپرست دانشگاه علوم 
پزشكی مازندران با اشاره به   نقش و اهميت جايگاه مديران گروههای آموزشی در به سرانجام رسيدن اهداف دانشگاه و تعالی علمی، 
پژوهشی و اخالقی گروهها و دانشكده ها ، گفت : وجود اعضای هيأت علمی مجرب و متخصص در گروههای آموزشی و پژوهشگران 
عالقه مند و موفق، وجود ساختارهای پژوهشی مناسب، گستردگی و تنوع رشته های تحصيلی و تحصيالت تكميلي را از نقاط قوت 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانست. وی با عنوان اينكه دانشگاه علوم پزشكی مازندران يكی از دانشگاه های برتر كشور است و 
توانسته اقدامات بسيار خوبی در همه حوزه های مربوطه انجام دهد اظهار كرد : باالترين خدمت درنظام جمهوری اسالمی ايران خدمت 

صادقانه به مردم است و بايد با اتحاد و همدلي در جهت حل مشكالت مردم از هيچ تالشي دريغ نكنيم.  

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن : 
وحدت رویه شرط اصلی اجرای دستورالعمل های ایمنی در مراکز عملیاتی است 

رشت-زینب قلیپور- مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گيالن ، علی اصغر عباسی ، ضمن بيان مطلب فوق 
در جلس��ه HSE )بهداش��ت ، ايمنی و محيط زيست( اين ش��ركت گفت : » وحدت رويه و يكپارچگی نظرات مسئولين دراجرای 
دستورالعملهای ايمنی و نظارت برآن يكی ازشرايط تامين سالمت همكاران و حفظ اموال در تاسيسات و مراكز عملياتی است . وی 
يكسان نمودن معيار و مالک ارزيابی را يكی از راههای ايجاد اين وحدت نظر و رويه دانست و برانجام آن در بازديدهای شركت از جمله 
درجه بندی وساير بازرسی های نظارتی تاكيد كرد .  م��دير منطقه گيالن فرهنگ رعايت نكات ايمنی را يكی ديگر ازالزامات انجام كار 
ايمن دانست و افزود : » هريک از مسئولين وكاركنان موظفند در رفتار،گفتار واعمال خوداين امر را لحاظ كرده و نسبت به نهادينه كردن 
فرهنگ ايمنی در محيط كاری باالخص محيط های عملياتی اهتمام نمايند . «وی همچنين در معرض ديد بودن تابلوهای هشدار دهنده 
و ايمنی برای انجام كار ايمن را در راستای فرهنگ سازی و نهادينه كردن فرهنگ ايمنی موثر دانست و اظهار داشت: » رعايت نكات 
ايمنی در تاسيسات انبار و محيط كار بايد در هر صورت نهادينه شود و از راههای موثر اين نهادينه سازی اين است كه كاركنان درمحلهای 

ريسک پذير و پرخطر بطور مداوم و روزانه پيامهای هشدار دهنده و اطالع رسانی را ببينند و خطرات كار غير ايمن را لمس كنند. « 

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل آبفای شهرها و شهرک های غرب استان تهران برگزار شد
محبوبه ابوالقاس�می - آيين تكريم و معارفه مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب ش��هرها و 
ش��هركهای غرب تهران با حضور قائم مقام آبفای اس��تان تهران برگزار ش��د.  در اين آيين از 
خدم��ات منصور جنتی تقدير و طی حكمی از س��وی مديرعامل آبفای اس��تان تهران ابراهيم 
يزديان به عنوان رئيس هيات مديره و مديرعامل اين ش��ركت معرفی شد. در اين مراسم قائم 
مقام ش��ركت آب و فاضالب استان تهران گفت: تغيير افراد به عنوان نقطه آغاز تحول و ايجاد 
ديدگاه و نگرش های جديد اس��ت. نوذری پور افزود: با حضور يزديان به عنوان مديرعامل جديد آبفای ش��هرها وشهركهای 
غرب تهران، با استفاده از تجربيات گذشته ايشان به طور قطع تحولی شگرف با رويكردی مضاعف نسبت به گذشته در اين 
ش��ركت اتفاق خواهد افتاد. او با اش��اره به فعاليت های منصور جنتی در دوران تصدی خود بيان كرد: از تخصص و ظرفيت 
ايش��ان با توجه به تجربيات ارزنده در بخشی ديگر از صنعت آب و فاضالب استفاده خواهيم كرد.در ادامه مديرعامل جديد 
آبفای ش��هرها وش��هركهای غرب تهران ضمن تشكر گفت: خوشبختانه وضعينت آبرس��انی از سال های گذشته تا كنون با 
تالش مجموعه پيشرفت های خوبی داشته و اميد است با همدلی و هم انديشی كليه همكاران بتوانيم خدماتی مطلوب تر 
به ش��هروندان ارائه دهيم. گفتنی است ابراهيم يزديان فوق ليسانس مديريت اجرايی، دانشجوی دكترای مديريت بازاريابی 
و در كارنامه خودس��ال ها س��ابقه مديريت در صنعت آب و فاضالب در سطوح مختلف را دارد همچنين پيش از اين رئيس 

هيات مديره و مديرعامل شركت های آب و فاضالب البرز، جنوب غربی و آبفای منطقه چهار شهر تهران بوده است.



همه کارآفرینان س��رمایه، زمان و ان��رژی و تالش خود را 
برای موفقیت کسب وکارش��ان قرار می دهند و قطعا دوست 
دارند آورده خوبی از این س��رمایه گذاری داش��ته باشند. به 
گزارش نوپانا، فرمول اصلی محاس��به بازده س��رمایه گذاری 
بس��یار ساده است، اما محاس��به این میزان برای کسب وکار 
شخصی، چندان کار ساده ای نیست. اگر این محاسبه برای 
ش��رکت های بزرگ باش��د، چندین راه برای محاسبه ارزش 
می تواند وجود داش��ته باشد و باید بدانید بهتر است از کدام 
روش اس��تفاده کنید. ب��ه همین دالیل ممکن اس��ت این 

محاسبه کمی پیچیده به نظر برسد. 
فرمولبازدهسرمایهگذاری

بازده س��رمایه گذاری یا بازگشت س��رمایه، نسبت پول به 
دست آمده در س��رمایه گذاری به مقدار سرمایه اولیه است. 
مقدار پول به دس��ت آمده ممکن است مربوط به بهره، سود 
یا درآمد خالص باش��د. بازگشت سرمایه  )ROI( معموال به 

صورت درصد بیان می شود. 
فرمول: 

بازگش��ت سرمایه = )بازگش��ت پول »تقسیم بر« سرمایه 

اولیه( ضرب در ۱۰۰ یا بازگشت سرمایه= )»بازگشت پول«÷ 
»سرمایه اولیه«(*۱۰۰

برای مثال ش��ما ب��ا ۲۰ میلیون تومان یک کس��ب وکار 
راه اندازی می کنید. بعد از کار و تالش و رش��د کس��ب وکار، 
آن را به قیمت ۳۰میلیون تومان می فروشید. بازگشت پول 
شما ۱۰میلیون تومان و سرمایه اولیه ۲۰میلیون تومان است. 
بنا بر فرمول باال، شما ۵۰درصد بازگشت سرمایه داشته اید. 

مواردپیچیدهتر
این یک مثال بسیار ساده بود. مثال ممکن است شما سود 
حاصل از س��رمایه اولیه را باز هم برای رش��د کسب وکار به 
س��رمایه خود اضافه کنید. پس در این فرمول باید این سود 

حاصل را نیز بخشی از سرمایه اولیه درنظر بگیرید. 
در مث��ال باال اگ��ر ۲میلیون از س��ودی را که به دس��ت 
آورده اید، به س��رمایه خود اضافه کنید، میزان سرمایه اولیه 
۲۲میلیون تومان در نظر گرفته می ش��ود. یعنی بازگش��ت 

سرمایه حدود ۳۶درصد خواهد شد. 
این مثال هنوز هم س��اده اس��ت. به احتم��ال زیاد برای 
محاسبه بازگشت سرمایه در کسب وکار خود مجبور باشید از 

افراد حرفه ای مانند حسابدار یا وکیل کمک بگیرید. 
ممکن اس��ت برای سرمایه اولیه خود مقداری وام از بانک 
دریافت کرده باشید. قسط های این وام ممکن است از همان 
کسب وکار پرداخت ش��ود، اما هنوز هم سرمایه شما شامل 
مبلغی است که وام گرفته اید و مبلغی که بدهکار هستید و 

باید پرداخت شود. 
اضافهکردنفاکتورزماندرمعادله

تا االن تمام محاس��بات ما بدون در نظر گرفتن زمان بود. 
قطعاً خرید یک کس��ب وکار و س��ودهی آن زمانبر اس��ت و 
در ی��ک لحظه اتفاق نمی افتد. برای مثال ۲۲میلیون تومان 
سرمایه اولیه، ۵میلیون تومان سود دریافتی دارید کسب وکار 
خود را به قیم��ت ۳۰میلیون تومان فروخته ای��د. بدون در 
نظر گرفتن زمان، بازگش��ت سرمایه ش��ما ۵۹درصد است. 
ام��ا اگر این اتفاقات در پنج س��ال رخ داده باش��د و زمان را 
وارد محاس��بات کنیم، بازگشت سرمایه ۱۱.۹ درصد در هر 
سال خواهد شد. قطعا برای محاسبه بازگشت سود روش های 
زیادی وجود دارد که باید برای استفاده از آنها، از متخصصان 

کمک بگیرید. 

یكفرمولریاضیکههرکارآفرینبایدبداند

نوشدارو

پلت فرم برقی ویلیامز در راه است

چهکارهاییرابایدپیشازساعت۸
صبحانجامدهیم؟)بخشدوم(

در ش��ماره قبل گفتیم تغییر ع��ادات صبحگاهی کار 
آس��انی نیس��ت، اما می تواند جلوه دیگ��ری از زندگی را 
به ش��ما نشان دهد و ش��ما را در مسیر بی وقفه موفقیت 
قرار دهد. همچنین درباره فکر کردن دوباره به زندگی و 
اهمیت هفت ساعت خواب مفید و نیایش نوشتیم. در این 
شماره به نقل از زومیت ادامه کارهایی را که باید پیش از 

8صبح انجام شود مرور می کنیم. 
فعالیتفیزیکیداشتهباشید

باوجود شواهد و توصیه های همیشگی که تأییدکننده 
تأثیرات انکارنشدنی ورزش هستند، تنها یک سوم زنان و 
مردان بین ۲۵ تا ۶۵س��ال، در فعالیت های بدنی منظم 
ش��رکت می کنند. اگر می خواهید انس��انی کارا، ش��اد و 
س��المت باش��ید، ورزش منظم را به یک��ی از عادت های 
روزانه خود تبدیل کنید. بس��یاری از مردم فکر می کنند 
برای تمرین ه��ای فیزیکی حتما باید به باش��گاه بروند، 
ولی حقیقت این اس��ت که حرکات ورزشی صبحگاهی  
)مخصوصا در فضای باز( به ش��دت روحیه و خلق وخوی 
افراد را بهبود می دهد. به هر ش��یوه ای که دوست دارید 
حرکت کنید. می دانید که پزشکان ورزش را برای کاهش 
افسردگی، اضطراب و استرس توصیه می کنند و شما برای 
موفق شدن در حرفه خود، به این موضوع نیاز دارید. اگر 
ب��ه بدن تان اهمیت ندهید، تمام جوانب دیگر زندگی تان 

هم آسیب خواهند دید. 
۳۰گرمپروتئینمصرفکنید

دونالد الیمن، پروفس��ور علوم تغذیه دانشگاه ایلینوی، 
توصیه می کند حداقل ۳۰گرم پروتئین در صبحانه خود 
بگنجانید. تیم فریس در کتاب »بدن ۴ ساعته« می گوید 
۳۰دقیق��ه پس از بیدار ش��دن، ۳۰گرم پروتئین مصرف 

کنید. 
تی��م فریس می گوی��د پدرش با اس��تفاده از این متد، 
توانست در طول یک ماه بیش از 8کیلوگرم وزن کم کند. 
غذاهای غنی از پروتئین، شما را برای مدت طوالنی تری 
سیر نگه می دارند؛ چراکه هضم آنها زمان بیشتری می برد. 
به عالوه پروتئین سطح قند خون را ثابت نگه می دارد که 
این موضوع باعث می شود شما احساس گرسنگی نکنید. 
پروتئین تمایل شما را به مصرف کربوهیدرات های سفید 
کاهش می دهد؛ کربوهیدرات های سفید مثل نان تست، 

دونات و نان های شیرین، شما را چاق می کنند. 
تیم فریس برای اطمینان پیدا کردن از اینکه به میزان 
کاف��ی پروتئین مصرف می کنید، چه��ار نکته را توصیه 

می کند: 
- حداق��ل ۴۰درص��د از کال��ری صبحانه خ��ود را از 

پروتئین ها تأمین کنید. 
- ای��ن کار را با مصرف دو تا س��ه عدد تخم مرغ انجام 

دهید  )هر تخم مرغ حاوی ۶ گرم پروتئین است(. 
- اگر تخم مرغ دوست ندارید، ترجیحا پروتئین بدن تان 

را از بیکن، گوشت ارگانیک یا پنیر تأمین کنید. 
- درنهایت می توانید یک مکمل حاوی پروتئین مصرف 

کنید. 
ب��رای افرادی که ب��ه هر دلیلی از لبنیات، گوش��ت و 
تخم مرغ پرهیز می کنند، اس��تفاده از انواع پروتئین های 

گیاهی مثل حبوبات، سبزی ها و آجیل توصیه می شود. 
دوشآبسردبگیرید

غوطه ور شدن در آب سرد، سالمت جسمی و روانی را 
به طور چشمگیری افزایش می دهد. در بلندمدت، سیستم 
ایمن��ی بدن تان تقویت می ش��ود و فعالیت غدد لنفاوی، 
سیس��تم گردش خون و سیس��تم گوارش ش��ما بهبود 
می یابد. به عالوه ازآنجا که متابولیسم بدن را باال می برد، 

باعث کاهش وزن هم می شود. 
طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، دوش 
آب سرد حتی بیشتر از دارو به درمان عالئم افسردگی های 
خفی��ف کمک می کن��د، چراکه آب س��رد هورمون های 
شیمیایی را در مغز آزاد می کند که بهبوددهنده خلق وخو 

و مولد احساس شعف هستند. 
البته ممکن است اوایل از دوش آب سرد کمی بترسید. 
اگر قبال این کار را امتحان کرده اید، می دانید که این احساس 
فقط برای لحظاتی اندک طول می کشد. ممکن است تالش 
خود را کرده باش��ید، ولی به محض احس��اس سرمای آب، 
پشیمان ش��ده و آب گرم را باز کرده اید. شاید هم همیشه 
ب��ه خودتان وع��ده می دهید که یک روز دیگ��ر این کار را 
تجربه می کنید. اما کافی است که اقدام کنید. ۲۰ثانیه اول 
ضربان قلب تان باال می رود و بعد، همه چیز برای تان عادی 
می ش��ود. حمام سرد، ش��ما را بااراده تر می کند و خالقیت 
و ابتکار ش��ما را افزایش می دهد. همزمان با ایس��تادن زیر 
آب س��رد، می توانید تمرین های تنفسی را هم انجام دهید 
و ببینید که به صورت خارق العاده ای آرام می شوید. پس از 
آن احس��اس بی نظیری از شادی و سبکی خواهید داشت. 
ایده ها در ذهن تان شروع به حرکت می کنند و خود را برای 
دستیابی به اهداف تان پرانگیزه می یابید. به عالوه، فعالیت 
سالمی که در ابتدای صبح به شما شوکی خفیف وارد کند، 
به ش��ما احساس زندگی می دهد و شما را از منطقه امن و 

رخوت انگیزتان بیرون می کشد. 
بهیكمحتوایپربارگوشدهید)یامطالعهکنید(

افراد عادی به دنبال سرگرمی هستند. مردم فوق العاده 
به دنبال آموزش و یادگیری هس��تند و موفق ترین افراد، 
در ط��ول هفته الاقل یک کتاب را مطالعه می کنند. آنها 
دائم��ا در حال یادگیری هس��تند. به راحتی می توانید در 
مس��یر رفت وآمد های روزانه خود، ب��ه کتاب های صوتی 
گوش دهید. هرروز صبح ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان خود را به 
مطالعه اطالعات و آموزه های مفید اختصاص بدهید. این 
کار باعث می ش��ود عملکرد اجرایی شما هم در باالترین 
س��طح خود قرار بگیرد.  بعد متوجه می شوید که در یک 
بازه زمانی خاص، چندین کتاب خوانده اید و در موضوعات 
مختلفی اطالعات کسب کرده اید. شما می اندیشید، جهان 
را به ش��یوه ای متفاوت نگاه می کنید و قادر خواهید بود 

بین موضوعات مختلف، ارتباط بیشتری پیدا کنید. 
ادامهدارد...
INC:منبع

مدرسهکسبوکار

ناماستارتآپ: مکتب جو
maktabjoo. com :وبسایت

سالتأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: آموزش

توضیحبیش�تر: مکتب جو برای کس��انی که دنبال 
بهترین ها هس��تند فعالیت می کند. در زمینه آموزش 
این امر را فراهم کرده ایم تا کاربران بتوانند بهترین های 
آموزش را در کش��ورمان به طور کامل بشناس��ند و از 
رویداد هایی که توسط این آموزگاران برتر اتفاق می افتد 
آگاهی یابند. اعتقاد ما در مکتب جو بر این اس��ت که 
دانش آموزان عزیز کشورمان بتوانند از بهترین آموزش 
به��ره ببرند تا در این راس��تا مکتب جو بتواند کمکی 

کوچک در بهبود آموزش کشور انجام بدهد. 

بهترینهایآموزشدرکشور

معرفیاستارتآپ

تیم ویلیامز قص��د دارد از تجربیات خود در فناوری های 
خودروهای فرمول یک، در ساخت خودروی برقی استفاده 
کند. شرکت مهندسی فناوری های پیشرفته ویلیامز، که در 
زمینه مس��ابقات فرمول یک فعالیت می کند، از برنامه های 
خود برای هرچه س��بک تر، امن تر و در کل کارآمدتر کردن 
ای��ن خودرو ها پرده برداش��ت. به گ��زارش زومیت، ویژگی 
مدل های کانس��پت و مفهومی در این اس��ت که ایده های 
نوآورانه در آنها پررنگ می ش��ود. محصول مفهومی ویلیامز 
هم شامل طراحی پک باتری جدید، سیستم خنک کننده و 
ساختار کم وزن تر است. تمام این ویژگی ها روی یک پلتفرم 

سوار شده اند و در نتیجه قابل اجرا برای هر وسیله ای با هر 
سایز و ابعادی هس��تند. مطلبی که شرکت ویلیامز دوست 
دارد به عنوان برتری این نس��خه یاد کند، ساختن سیستم 
 EV تعلیق از جنس فیبر تقویت  شده است که روی پلتفرم
پیاده ش��ده  و این موضوع به معنی کاهش وزن ۴۰درصدی 
نسبت به نسخه های مرسوم آلومینیومی است. این خودروی 
مفهومی توس��ط متخصص��ان آیرودینامیک توس��عه یافته 
و همراه با سیس��تم های الکتریکی و س��اختار فوق س��بک 
و یکپارچه اس��ت که به س��ازندگان خودرو های الکتریکی 
نش��ان می دهد چگونه می توان خودروی الکتریکی بهتری 

ساخت. پاول مک نامارا، مدیر فنی شرکت ویلیامز، می گوید: 
ارتقای عملکرد فنی خودرو ها همیش��ه هدف اصلی شرکت 
ویلیامز بوده اس��ت. تفکر و اندیشه ما همیشه این بوده که 
خودروهایی با پلتفرم یکپارچه ، شاس��ی و باتری سبک تر و 
دارای ویژگی های رقابتی بیش��تری نسبت به رقبا در نسل 
بعدی خودرو های الکتریکی داش��ته باشیم. با جذاب کردن 
پلتفرم هایی همچون EV برای مصرف کنندگان، می توانیم 
به موفقیت و فروش بیش��تر این خودروها کمک کنیم و از 
منافعی که برای ما به ارمغان می آورند، همچون هوای پاک 

بهره ببریم. 

برایمطالعه7۸۳پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیكکسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاسخکارشناس:یکی از مهم ترین نکات در تبلیغات این 
است که صبور باشید. اثربخشی تبلیغات معموال بعد از تکرار 
تبلی��غ، به تدریج نمود می یابد. با چند بار تبلیغ کردن منتظر 
اتفاق خاصی نباشید. البته این امر زمانی صادق است که شما 

با مش��ورت متخصصان، یک کمپین علمی و مناسب طراحی 
کرده باشید، مخاطبان را به درستی و بادقت شناسایی کرده و 
رسانه های مناس��ب را به کار گرفته اید. اگر نسبت به طراحی 
کمپین خود شک دارید و یک مسیر علمی و مناسب را برای 
طراحی و تدوین آن نپیموده اید در اس��رع وقت با کارشناسان 
مش��ورت کنید و کمپین جدید بنویس��ید. همچنین به این 

نکته توجه داشته باشید هدف شما از تبلیغات چه بوده است. 
آیا قصد برندینگ و شناس��اندن بیش��تر برند خود را داشتید 
یا می خواس��تید در کوتاه مدت فروش بیشتری داشته باشید؟ 
برخی اوقات در نظر نگرفتن هدف دقیق شما را گمراه می کند. 
هدف خود را به مشاوران دقیقا منتقل کنید تا تبلیغات مناسب 

برای شما طراحی شوند. 

نگرانیازبازخوردتبلیغات

پرس�ش:مدتکوتاهیاس�تکهبرایکس�بوکارمیكکمپینتبلیغاتیراهاندازیکردهام،اماهنوزبازخوردمناسبی
نگرفتهامونگرانمکهپولمراهدردادهباشم.اگرامکانداردمراراهنماییکنید. کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییكکارآفرین)14(
بازاررابشناس

در ش��ماره های قب��ل درب��اره اهمی��ت بازاریابی 
و برنام��ه بازاریاب��ی برات��ون گفتم و ب��ه روش های 
بازاریاب��ی اش��اره ک��ردم و درب��اره مهم ترین نکات 
برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی دادم. در این 
قس��مت می خواهم بگم تو هر کسب و کاری رو با هر 

سرمایه ای شروع کردی اینا رو رعایت کن: 
سرمایهبازاریابی

تو هر کاری رو که شروع کردی بخشی از سرمایه 
مالی اولیه رو برای بازاریابی کنار بگذار.

برای اینکه در بازار سهمی داشته باشی و سهمی 
از مشتریان به سمت محصول و خدمات تو بیان تو 
ناگزیری سهمی از س��رمایه خود رو به این موضوع 
اختص��اص بدی. اگر کس��ب و کار کوچ��ک داری یا 
کس��ب و کارت خیلی بزرگ��ه فرقی ن��داره. تو برای 
اینکه سهمی در بازار واقعی داشته باشی باید هزینه 
کن��ی و این هزینه باید به صورت مداوم و مس��تمر 
باشد. اما ش��کل های بازاریابی در مقاطع مختلف و 
بر حسب شغل های مختلف می تونه متفاوت باشه. 

بازاریابیروزانه
ه��ر روز باید در ش��رکت و مغازه تو ی��ه فعالیت 
بازاریابی انجام بش��ه، حتی اگه خیلی کوچک باشه. 
برای اینکه به خودت ثابت بش��ه که بازاریابی برای 
کسب و کارت مهمه یه دفترچه انتخاب کن و هر روز 
برنامه بازاریابی رو توش بنویس. مثال بنویس امروز 
می خواهم برای مش��تریان ثاب��ت یه پیامک تبریک 
بدم یا بهش��ون اطالع بدم روزهای شنبه تا دوشنبه 
ای��ن هفته محصوالت فروش��گاه من ت��ا ۲۰درصد 
تخفی��ف داره. یا دم در مغ��ازه روی مقوای بزرگی 
بنویس��م به کس��انی که از این فروش��گاه تا سقف 
۵۰هزار تومن خرید کنن ی��ه بن خرید هدیه داده 
می شه و در قرعه کشی ماهانه تور گردشگری شیراز 
ش��رکت داده می شه. تو برای اینکه سهمی در بازار 
داشته باش��ی مجبوری هر روز یه فعالیت بازاریابی 

انجام بدی. 
خریدایدهبازاریابی

به شکل رسمی اعالم کن که هر کس ایده و طرح 
خوبی برای بازاریابی داره ازش اس��تقبال می کنیم 
و حت��ی اون ای��ده رو می خریم. این پیش��نهاد رو 
می تونی از طریق رس��انه های آنالین و آفالین اعالم 
کنی تا کسانی که ایده تازه ای برای بازاریابی کاال و 
خدمات تو دارن بهت کمک کنن و تو هم در قبالش 

به اونا پول بدی. 
برنامهنویسیبازاریابی

ی��ه برنام��ه بازاریاب��ی بلند م��دت، میان م��دت و 
کوتاه م��دت تهیه کن تا بدون��ی در هفته اول برای 
بازاریاب��ی چه کارای��ی باید انجام ب��دی و در هفته 

ششم چه کارای دیگه ای باید انجام بدی. 
با کمک یه مشاور بازاریابی برای بازاریابی شرکت 
یا فروش��گاهت یه برنام��ه بلند مدت و میان مدت و 
کوتاه م��دت تهی��ه کن تا بدونی ک��ه در کوتاه مدت 
چ��ه کارای��ی باید انج��ام ب��دی و در درازمدت چه 

فعالیت هایی باید انجام بدی.
مشاوربازاریابی

مشاوران بازاریابی بهترین کسانی اند که می تونن 
ب��ه ت��و در زمین��ه بازاریاب��ی کاال و خدمات کمک 
کنند. اونا براس��اس اس��تراتژی و اهداف س��ازمانی 
و ب��ر پایه مطالع��ات و تحقیقات بازار ب��رات برنامه 
بازاریابی مش��خصی می نویسن و تو می تونی اونا رو 
اجرا کنی. اگه به موفقیت و کس��ب ثروت بیشتر در 
کار و کاس��بی فکر می کنی و می خوای کس��ب و کار 
پولس��ازی راه بن��دازی بای��د ی��ه برنامه مش��خص 

بازاریابی داشته باشی. 
شناساییمحصولوخدماتبرایبازاریابی

بازار محصوالت و خدمات رو شناسایی و روی اونا 
کار ک��ن. برای اینکه در ب��ازار نفوذ کنی باید کاال و 
خدمات خودت را کامال بشناسی. اگر خدمات بیمه 
عمر می دی باید از این موضوع کامال مطلع باش��ی 
و به همه س��واال جواب بدی. اگر نتونی به مشتری 
جواب درس��ت بدی اون دیگه ب��ه دفتر تو مراجعه 
نمی کنه. اگر ش��رکت فیلمس��ازی داری باید اصول 
و قواعد فیلمس��ازی رو بدونی و ب��ا خم و چم های 
کار آش��نا باش��ی تا بازار بهت برای سفارش اعتماد 
کنه. اگر کارگاه مبل داری باید اوس��تای کار باشی 
و بازار مبل ایران و منطقه رو بشناس��ی و بدونی که 
صنعت مبلمان ایران چه سهمی در بازار ایران داره. 
مش��تریان بازار محصوالت و خدمات رو شناس��ایی 
ک��ن و برای اون��ا برنامه بنویس. اگه ت��و کار لباس 
عروس و مزون هم هستی باید یه برنامه خوب برای 
جوونا و عروس و داماد داشته باشی تا موفق بشی. 

بازارجدید
در کنار ب��ازار اصلی که رقبا حضور دارند یه بازار 
جدید پیدا کن یا بس��از. این خیلی مهمه که بتونی 
ی��ه بازار تازه ب��رای کاال یا خدماتت درس��ت کنی. 
ش��اید خیلی ها ندونن که کردس��تان عراق یکی از 
مناطقی اس��ت که می ش��ه خیلی از محصوالت رو 
اونجا فروخت. یا کش��ورهای جنگ زده منطقه یکی 
از مناط��ق خوب برای س��رمایه گذاری و فعالیت در 
زمینه ساخت و س��از اس��ت. یا مدارس خوب کشور 
یکی از بازاره��ای خوب برای فروش تخته وایت برد 
هوشمند اس��ت. شاید تا چند س��ال قبل کسی به 
این موضوع فکر نمی کند. اما االن می تونه این بازار 
خیلی هم پر رونق باشه. پس یکی از کارات می تونه 
کش��ف بازار جدیدی برای کاال یا خدماتی باشه که 

تو ارائه می کنی. 
ادامهدارد...

تختهسیاه

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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