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توافق چندجانبه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

 30 تریلیون تومان
برای ایجاد اشتغال

دی��روز رئیس سازمان برنامه و بودجه میزب��ان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیران برخی بانک ها بود تا درباره دو برنامه ملی ایجاد اش��تغال تصمیم گیری 

کنند؛ یکی برنامه فراگیر اشتغال و دیگری برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری...

 وزیر صنعت در مجمع عمومی
سازمان صنایع کوچک تأکید کرد

شفافیت در امور
حرکت در چارچوب قانون
3

2

3

رئیس هیأت مدیره بورس کاالی ایران: 

کل زنجیره اقتصاد باید شفاف کشف قیمت شود

عباراتی که مدیران باهوش باید از گفتن آنها پرهیز کنند
جایگاه مدیریت در کسب و کار

4رکن اساسی برای ساخت یک تیم
بازاریابی شبکه ای، واقعیت یا توهم؟ 

گروه کانونی )Focused Group( چیست؟ 
تفاوت اصلی روابط عمومی و تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بی ام و وانت تولید می کند

یادداشت

علی اکبر نیکواقبال
 دانشیار دانشگاه تهران

 ضرورت رفع موانع
 تولید و اشتغال

 »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال« ش��عار امسال ایران 
اس��ت. این ش��عار مضامین، 
ابع��اد و مباح��ث مختلفی را 
در برمی گی��رد، ل��ذا بحث و 
گفتم��ان درباره آنها می تواند 
درجه و عمق ش��ناخت ما را 
نس��بت به این شعار افزایش 
نهای��ت، موج��ب  داده و در 
اقدامات هماهنگ و مؤثر در 
جهت تولید و اش��تغال شود. 
در ای��ن رابط��ه، چن��د نکته 

شایان توجه است. 
1- ت��داوم ش��عار اقتص��اد 
سال ه��ای  ط��ی  مقاومت��ی 
هیچ گون��ه  ب��دون  گذش��ته 
اهمی��ت  از  نش��ان  ابهام��ی 
حیات��ی و بی بدیل اقتصاد در 
مقایسه با سایر زیربخش های 
زندگی اجتماعی انسان مانند 
فرهنگ و فن��اوری دارد. در 
است  آم��ده  اسالمی  اق��وال 
اگر فقر از دری وارد خانه ای 
شود، اخالق از در دیگر خارج 

می شود. 
اقتص��ادی طی  2- عل��وم 
ب��ه  گذش��ته  س��ال   2۰۰
باالتری��ن ح��د تکاملی خود 
ق��دم گذاش��ته اند و در ای��ن 

اقتصاد توسعه  میان، 
2یا اقتصاد...

4
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز برای تحقق وعده 

یکسان سـازی نرخ ارز، زمـان داریم و به تدریج در 
حال حرکت به سمت آن هستیم، گفت...

رئیس کل بانک مرکزی از رعایت نرخ سود در نظام بانکی خبر داد

رتبه بندی بانک ها تا پایان مهر 
اعالم می شود

اگر تا دیروز تولیدکننده نرم افزار حوزه فناوری اطالعات 
نبوده و از اینکه می توانیم محصوالت خارجی را با شکستن 
قفل های ش��ان با کمترین هزینه دریافت کنیم خوش��حال 
بودیم، ام��روز که تولیدکننده ای��م و محصوالت خود را در 
شرف دسترسی رایگان می بینیم، برای امنیت این تولیدات 
هم که شده باید دنبال پیوستن به قانون جهانی کپی رایت 
باش��یم.  به گزارش ایسنا، حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت 
)Copyright(  مجموع��ه ای از حق��وق انحصاری است که 
به ناش��ر یا پدیدآورنده یک اث��ر منحصربه فرد تعلق می گیرد 
و حقوقی از قبیل نش��ر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را ش��امل 
می شود. دو کنوانس��یون مهم بین المللی در زمینه حق نشر 
وجود دارند؛ کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری 
 Universal Copyright( و کنوانس��یون جهانی حق نشر
Convention( ،ام��ا ای��ران ت��ا امروز در هیچ  ی��ک از این 
کنوانس��یون ها حضور ندارد و درواقع خود را به رعایت قانون 

کپی رایت ملزم نمی داند. 
نب��ود مرکزی قانون��ی جهت حمای��ت از ایده ه��ا یکی از 
آسیب های حوزه تجارت الکترونیکی است. باید بتوان ایده های 
نوی��ن را ثبت ک��رد و کپی رای��ت آن را ب��رای صاحبان ایده 
محفوظ نگه داش��ت. این خالء قانونی فرصت های کم نظیری 
از کسب وکار را در بین کارآفرینان از بین برده است. شاید در 
نگاه اول نبود قانون کپی رایت به نفع مصرف کننده باشد، اینکه 
به راحتی پکیج نصب ویندوز را کپی کنیم یا از کپی سی دی 
ی��ا فیلم یک هنرمند یا خواننده لذت ببری��م، اما در مقیاس 
کالن اقتص��ادی دود آن به چش��م کارآفری��ن و تولیدکننده 

داخلی خواهد رفت. 
یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی رایت نگرش 
غیربوم��ی به این نوع قوانین است. بس��یاری از افراد تصور 
می کنند کپی رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصوالت تولید 
خارج از کش��ور ممانعت می کند، در حالی که این مس��ئله 
تا حد زیادی به ش��رکت های داخلی نیز ضربه می زند. این 
موضوع مدت هاست زمینه دلس��ردی بازی سازان داخلی را 
فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مس��یر رشد و توسعه صنعت 

بازی سازی بومی را مسدود کرده است. 

 بی میلی شرکت های خارجی به ارائه
 نرم افزارهای شان

عدم رعایت کپی رایت مانع از حضور پررنگ شرکت های 
معتبر خارجی در ایران نیز می ش��ود و آنها تمایلی به ارائه 
نرم افزارهای خود به صورت رسمی در کش��ور ما ندارند، از 
ط��رف دیگر این موضوع مش��کالتی ب��رای تولیدکنندگان 
داخل��ی نرم افزار، بازی ه��ای رایان��ه ای و دیگر محصوالت 
حوزه فناوری اطالعات هنگام صادرات ایجاد می کند و آنها 
خود را از پیش شکس��ت خورده می دانن��د یا خطر ورود و 
سرمایه گذاری در این ح��وزه را نمی پذیرند. بنابراین حتی 
اگر صالحیت الزم برای تولید و نشر محصوالت نرم افزاری 
را داش��ته باش��ند، به دلیل ارائه محصوالت مشابه خارجی 
ب��ا قیم��ت بس��یار پایین تر، آنها ق��ادر به ارائ��ه خدمات و 

محصوالت خود نخواهند بود. 
وزیر ارتباط��ات پیش از رسیدن به مص��در وزارت یکی 
از چالش ه��ای حوزه دیجیتال را کپی رایت می دانس��ت. او 
در ای��ن باره گفته بود: قان��ون کپی رایت برای سال 1۳۴۸ 
است که در تجارت الکترونیکی تطبیق داده شده اما وقتی 
به محاکم قضایی مراجعه می ش��ود، متوجه می ش��ویم این 
قان��ون کفایت الزم را ندارد. تا دی��روز تولیدکننده نبودیم 
و کپی رایت ب��رای ما مهم نبود، امروز ک��ه به تولیدکننده 
محتوا تبدیل ش��ده ایم، نیاز به الیح��ه حقوقی جدی برای 
احترام به قانون کپی رایت داریم و راه حل موجود در حوزه 
خدمات ویدئویی »دیجیتال وات��ر مارکینگ« است که در 

حال پیگیری آن هستیم. 
عدم رعایت کپی رایت به عنوان مهم ترین علل عدم رشد 
صنعت نرم افزار کش��ور لطمه ای است ک��ه صنعت نرم افزار 
داخ��ل می بین��د. هزینه این لطمه بیش��تر از این است که 
بخواهی��م نرم افزاری را بدزدیم و کپی کنیم. اگر کپی رایت 
رعای��ت نش��ود، تولیدکنن��ده داخل��ی می داند ب��ا تولید و 
صادرات نرم افزارش، کپی آن نیز همه جا عرضه می ش��ود، 
بنابراین تا وقتی کپی رایت اجرا نش��ود هیچ سرمایه گذاری 
حاضر نیست امنیت پولش را به خطر بیندازد و در صنعت 

نرم افزار سرمایه گذاری کند. 

در کش��ور م��ا اگر کس��ی نرم افزار یک ش��رکت را کپی 
کند، می توان به دادگاه ش��کایت ک��رد؛ درصورتی که اگر 
یک ش��رکت خارجی نرم افزار ما را کپ��ی  کند، نمی توانیم 
معترض ش��ویم، همان طور که م��ا نرم افزارهای خارجی را 
کپی می کنیم و آنها نمی توانند از ما ش��کایت کنند، چون 
ما جزو تعهد جهانی این موضوع نیس��تیم و به همین دلیل 

نرم افزارهای ما امنیت ندارد. 

کپی رایت و تاثیر آن بر تولید بازی های داخلی
با رشد در زمینه تولید بازی های رایانه ای، اهمیت رعایت 
کپی رای��ت باز هم خود را نش��ان داده است. کارش��ناسان 
ح��وزه بازی های رایانه ای معتقدند تولید و توزیع بازی های 
رایان��ه ای در ای��ن ش��رایط عم��ال توجیه اقتص��ادی برای 
شرکت های ناشر ندارد. بازی های خارجی با بهترین کیفیت 
ب��ا نازل ترین قیم��ت در بازار توزیع می ش��ود اما بازی های 
ایرانی با توجه به عدم رعایت کپی رایت عمال قدرت رقابت 
با بازی های خارجی را نخواهند داش��ت و در نتیجه ساخت 
و تولید و تکثیر و توزیع آن توجیهی نداشته و تولیدکننده 

ایرانی از پیش شکست خورده است. 
همچنین با رش��د صنعت بازی ه��ای موبایلی در جهان 
و رش��د دستگاه های همراه هوش��مند در کش��ور، صنعت 
بازی ه��ای رایان��ه ای ایران هم به سم��ت بازی های موبایل 
گرایش پی��دا کرده است. در حال حاض��ر درصد باالیی از 
تولیدات م��ا روی موبایل است. در موبای��ل به دلیل اینکه 
استورها یا فروش��گاه های موبایل داخل��ی مثل کافه بازار و 
مایکت و ایران اپ خودش��ان کپی رایت را رعایت می کنند و 
بازی های خارجی به صورت قانونی و با رقم های بین المللی 
در این مارکت ها عرضه می شوند، رقابت برای بازی سازهای 

ایرانی وضعیت بهتری دارد. 
حس��ن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنی��اد ملی  بازی های 
رایانه ای مشکل فروش بازی های کامپیوتری را عدم رعایت  
کپی رایت در ایران اعالم دانس��ته و گفته بود: تا زمانی که 
کپی رایت رعایت نشود مثل حوزه نرم افزار، در حوزه فروش 
محص��ول به کارب��ر لطمه می خوریم و ب��ه سمت محصول 

سفارشی می رویم. بازی سازهای موبایلی چون بازار موبایل 
در کشور موجود است می توانند بازی های خود را بفروشند 
ام��ا برای مارک��ت کامپیوتر تا زمانی ک��ه عمال عضو قانون 
کپی رای��ت نیس��تیم هیچ قانون ج��دی ب��رای برخورد با 

متخلفین کپی وجود ندارد. 
با توج��ه به ارتباط بازی های رایانه ای ب��ا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و همچنین اهمیت کپی رایت در سایر حوزه های 
تولیدی خصوصا در عرصه فرهنگی، رضا صالحی امیری -وزیر 
سابق این وزارتخانه- نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار 
ک��رده بود: با تصویب قانون کپی رایت در مجلس بس��یاری از 
چالش ه��ای ما در حوزه بازی های رایانه ای حل خواهد ش��د؛ 
قانون��ی که در دولت آن را مص��وب کرده ایم و حاال در انتظار 

تصویب در مجلس است. 
او همچنین اوایل تابستان سال جاری نسبت به تصویب 
ای��ن قانون تا پایان سال ابراز امی��دواری کرده و گفته بود: 
یک��ی از اصلی تری��ن دستگاه هایی که به ص��ورت جدی به 
دنب��ال تصویب قان��ون کپی رایت اس��ت، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است. با کمیسیون قضایی مجلس جلسه ای 
داش��تیم و تقاضا کردیم الیح��ه ای را که به عنوان دولت به 
مجلس ارائه کردی��م در اولویت قرار دهند. آنها قول دادند 
در نخس��تین فرص��ت موضوع قان��ون مالکی��ت معنوی یا 
کپی رای��ت را در دستور کار مجلس ق��رار دهند. امیدواریم 
قبل از پایان امسال، قانون کپی رایت به تصویب برسد، زیرا 
ورود ما به بازار جهانی چه در عرصه بازی ها و چه در عرصه 
کتاب و نشر و سایر عرصه ها منوط به تصویب قانون است. 
ام��ا سی��ده فاطمه ذوالق��در، عضو کمیس��یون فرهنگی 
مجل��س به خبر تصوی��ب قانون کپی رایت واکنش نش��ان 
داده و اظه��ار ک��رده بود: در رابطه با ای��ن قانون که بحث 
آن مدت هاس��ت وجود دارد، با تم��ام فعاالن در حوزه های 
فرهنگی از جمله هنرمندان، موسیقیدان ها، بازی سازان و... 
ک��ه صحبت کرده ایم از ما می خواهند قانونی برای حفاظت 
از حق مادی و معنوی آثارشان باشد. کپی رایت از مواردی 
است که فعاالن در حوزه های فرهنگی خواستار رعایت آن 
هس��تند و دولت و مجلس باید ب��رای تصویب آن به اتفاق 

نظر برسند. 
وزیر جدید و برنامه برای ارائه قانون کپی رایت

در آخرین اظهارات درباره کپی رایت، جهرمی در کسوت 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به اهمیت این 
موضوع اظهار ک��رد: قانون مالکیت معنوی ایران مربوط به 
س��ال 1۳۴۸ است و در قانون تجارت در جمهوری اسالمی 
اضافاتی به آن قانون زده ش��ده که به صورت کامل نیازهای 
حمایتی کس��ب وکارهای نوپا، بازی ها و ویدئوها را پوشش 
نمی دهد. م��ا در ارائه برنامه های خود به مجلس ش��ورای 
اسالم��ی نیز کپی رایت را در نظر داش��تیم و همچنین یک 
کارگروه حقوقی در مجلس باید این مسئله را بررسی کند. 
او همچنین خاطرنش��ان کرد: این کار اکنون آغاز ش��ده 
است، ب��رای بازتعریف در حوزه مالکی��ت فکری و معنوی 
و حری��م خصوص��ی، به منظور صیان��ت از حقوق مردم در 
فضای مجازی. طبیعتا باید الیحه ای تنظیم شده و به دولت 
داده ش��ود ت��ا در نهایت در مجلس ب��ه تصویب برسد. این 
موض��وع جزو حوزه های مهم اس��ت. اگر موضوع کپی رایت 
حل نشود، نمی توان به رشد الزم و مطلوب رسید. زمانی ما 
در دنیا تولیدکننده نبودیم و شاید اگر کپی رایت را رعایت 
نمی کردیم اتفاق��ی نمی افتاد، اما امروز تولیدکننده و ملزم 
به رعایت این حوزه ها هس��تیم تا کسب وکارهای ما شکل 

بگیرند و رشد کنند. 
بنابرای��ن اگرچه تا زمانی که ایران در زمینه های مختلف 
تولیدکنن��ده نب��ود، از لحاظ داخلی مش��کلی ب��رای عدم 
رعایت کپی رایت وجود نداش��ت، هرچن��د که این موضوع 
ممکن بود خش��م تولیدکنندگان جهانی را در پی داش��ته 
باش��د که شاهد بودند عده زیادی محصوالت شان را با دور 
زدن قانون حق نش��ر و بدون پرداخ��ت هزینه اثر دریافت 
می کنن��د، اما اکنون که در حوزه ه��ای مختلف و خصوصا 
نرم افزار و بازی های کامپیوتری تولیدکننده نس��بتا قوی به 
ش��مار می رویم، عدم رعایت این قانون گریبان خودمان را 
نیز گرفت��ه است. باید دید دولت جدید با این وزرای خود، 
پیگی��ری کپی رایت را چطور دنبال می کند و در نهایت این 

موضوع چه زمانی محقق خواهد شد. 

قانون نخ نمای کپی رایت جان تازه می گیرد؟ 

معاون هماهنگی توزیع توانیر خبر داد
اصالح روند نامتعارف مصرف با تغییر تعرفه ها

معاون هماهنگی توزیع شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران  )توانیر( با بیان اینکه امس��ال 
ظرفیت مصرف برق به میزان بیش از 6۰ هزار مگاوات در زمان 
اوج مصرف وجود داش��ت، گفت: با برخی اقدام ها مصرف را در 

کانال 55 هزار مگاوات کنترل کردیم. 
محمودرضا حقی فام در گفت وگو با ایرنا، مصرف برق امسال 
را در زمان اوج 55 هزار ۴۰۰ مگاوات اعالم کرد و گفت: امسال 
در ساعت های اوج مصرف ۴ه��زار و 7۰۰ مگاوات پیک سایی 
)مدیری��ت مص��رف با همکاری مش��ترکان بخ��ش صنعت و 
کشاورزی( داش��تیم و ۳۰۰ مگاوات نیز خاموشی اعمال شد؛ 

عالوه بر این، حدود 7۰۰ مگاوات نیز کاهش مصرف دستوری 
در بین مش��ترکان پرمصرف داش��تیم. وی با اش��اره به اینکه 
پیک سایی ها از طریق اج��رای چهار برنامه اصلی »مولدهای 
خودتامین«، »ذخیره عملیاتی«، »تعمیرات و تعطیالت صنایع 
در ساعات اوج مصرف« و »مدیریت بار چاه های کش��اورزی« 
انجام ش��د، گف��ت: اگر برنام��ه پیک سایی انجام نمی ش��د و 
خاموشی ها و کاهش مصرف دستوری اعمال نمی شد، مصرف 
برق کشور از 6۰ هزار مگاوات نیز می گذشت. معاون هماهنگی 
توزی��ع توانیر افزود: این در حال��ی است که صنعت برق برای 
تولی��د و توزیع 2 هزار مگ��اوات برق، باید حداقل معادل 1۰۰ 

هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کند. حقی فام گفت: با اینکه 
مصرف برق در بخش خانگی نامتعارف است، ما فشار مدیریت 
مصرف را از این بخش غیرمولد برداشته و به سمت بخش مولد 
کش��اورزی و صنعت برده ایم؛ این الگو باید در سال های آینده 
تغییر کند؛ باید به این سمت برویم که بخش های غیرمولد در 
مدیریت مصرف به ما کمک کنند و صنایع و کشاورزی - که 
می تواند تولید ثروت ملی کنند - کمتر تحت تأثیر قرار گیرند. 

اصالح روند نامتعارف مصرف با تغییر تعرفه
وی ب��ا تأکید بر اینکه اصالح روند نامتعارف مصرف برق در 
بخش خانگی با تغییر تعرفه ها امکانپذیر است، گفت: در ارتباط 

با تغییر تعرفه ها، دو راهکار در دنیا اجرا می شود؛ نخست اینکه 
پایه تعرفه تغییر کند که این باعث می شود مدیریت مصرف در 
کل سال اصالح ش��ود؛ دوم، در بعضی کشورها مانند فرانسه و 
 Critical »کره جنوبی روشی به نام »س�اعت های اوج بحران�ی

Peak Pricing )CPP( پیاده می شود. 
ب��ه گزارش ایرنا، براساس ای��ن روش، در صورت پیش بینی 
بحران در مدیریت سیس��تم قدرت، می توان زمان اوج بحرانی 
تعریف کرد؛ بحران سیس��تم قدرت می تواند ناش��ی از جهش 
در تقاضای برق، وقوع خطاهای گسترده یا هرگونه مشکل در 
زنجیره تأمین و توزیع انرژی باشد. با وقوع هر بحران می توان به 

کمک برنامه ساعت های اوج بحرانی، تقاضای انرژی را کاهش 
داد. این کاهش در نتیجه اعمال قیمت چندین برابری نسبت 

به ساعت های غیر بحرانی حاصل می شود. 
حقی فام در تشریح این روش گفت: در این روش دولت ها در 
یک دوره های زمانی به شرکت های توزیع برق اجازه می دهند 
با اعمال تعرفه باالتر – که گاهی هشت برابر حالت عادی است 
– مردم را مجبور به پیک سایی کنند. مثاًل در تیرماه، با اطالع 
قبلی اعالم می ش��ود که در آن روزها قیمت برق باالتر است؛ 
این هش��دار باعث می ش��ود مردم در آن روزها مصرف شان را 

کنترل کنند. 



دیروز رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه میزبان وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی، رئیس کل 
بانک مرکزی، رئیس هیات عامل 
صندوق توس��عه ملی و مدیران 
برخ��ی بانک ه��ا بود ت��ا درباره 
دو برنام��ه ملی ایجاد اش��تغال 
یک��ی  کنن��د؛  تصمیم گی��ری 
برنامه فراگیر اشتغال و دیگری 
برنامه ایجاد اش��تغال روستایی 
و عش��ایری.  در طرح نخس��ت، 
حدود ۲۰ ه��زار میلیارد تومان 
بر اساس دستور رئیس کل بانک 
مرکزی برای اش��تغال فراگیر به 
بانک ها ابالغ ش��ده و قرار است 
تا دو واحد درصد از نرخ س��ود 
متعل��ق ب��ه این تس��هیالت به 
صورت یارانه تأمین مالی ش��ود. 
همچنین در طرح ایجاد اشتغال 
روستایی و عشایری حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر با پیشنهاد دولت و 
تصویب مجلس شورای اسالمی 
از صندوق توسعه ملی برداشت 
می شود که رقمی معادل ۵ هزار 
میلیارد تومان بوده و به صورت 
قرض الحس��نه و ب��ا س��ود صفر 

درصد خواهد بود. 

سرمایه گذاری بدون مداخله، 
اشتغال ایجاد نمی کند

علی ربیعی، وزی��ر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در مراس��م آغاز 
اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال با 
بیان اینکه س��رمایه گذاری بدون 
مداخله نمی تواند اش��تغال ایجاد 
کند، گفت: »دولت، وارث بیکاری 

انباشته شده از قبل است.«
ربیع��ی ب��ر ای��ن باور اس��ت 
ک��ه در ح��ال حاض��ر عمدت��ا 
سیاس��ت های ما سرمایه  گذاری 
هرگون��ه  درحالی ک��ه  اس��ت، 
سیاس��ت گذاری برای اش��تغال 
باید به ش��کل متمرکز باش��د و 
از پراکندگی مناب��ع و برنامه ها 
به ش��دت پرهیز شود. او با اشاره 
به وجود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بی��کار در کش��ور گف��ت: »باید 
ساالنه حدود یک میلیون شغل 
ایج��اد کنیم، اما ای��ن در حالی 
اس��ت که اگر در بهترین حالت، 
رش��د اقتصادی ادامه دار باش��د 
ساالنه بیش از ۴۰۰ هزار شغل 
ایجاد نمی کند و باید ۶۰۰ هزار 
کمبود در این رابطه را از طریق 
برنامه های رشد فراگیر پیگیری 

کرد.«
او ویژگ��ی اش��تغال فراگیر را 
ضد فقر بودن این نوع اش��تغال 
دانس��ت و گفت: »ظرفیت های 
مغفول و رش��ته های پرکششی 
داریم که باید روی آنها متمرکز 
شویم و با تمرکز بر این رشته ها 
می توانی��م 97۰ه��زار فرص��ت 

شغلی ایجاد کنیم.« 
به گفت��ه ربیعی، »باید ۱.۲ تا 
۲درصد از تولید ناخالص داخلی 
برای توس��عه اشتغال و ۶۰هزار 
میلی��ارد ریال )۶ه��زار میلیارد 
تومان( برای مداخله نهادسازی 

تخصیص یابد.«

3 برنامه عملیاتی دولت 
دوازدهم برای ایجاد و 

توسعه اشتغال
نیز  مرکزی  بان��ک  رئیس کل 
در این نشست از اهمیت تأمین 
مال��ی ب��رای ایجاد اش��تغال و 
حمای��ت از بنگاه های اقتصادی 
سخن گفت و با اشاره به امضای 
قرارداد ۱۰ میلیارد دالری ایران 
و چین در هفته گذش��ته اعالم 
توافق  نامه های  به زودی  که  کرد 
بین الملل��ی در رابط��ه با تأمین 
می رس��ند:   امض��ا  ب��ه  مال��ی 
سرشار  خارجی  »س��رمایه های 
برای اقتصاد ایران در راه است.«

ولی اهلل سیف از صف گشایش 
فاینان��س ب��رای اقتص��اد ایران 
خبر داد و گفت: »اکنون شاهد 
امض��ای ق��رارداد فاینان��س در 
اقتصاد ایران هستیم و از سمت 
باالی��ی  تقاض��ای  خارجی ه��ا، 
برای تأمی��ن مالی اقتصاد ایران 
از کشورها  وجود دارد. بسیاری 
خواستار حضور در اقتصاد ایران 
هس��تند و در آین��ده نزدی��ک، 
منتش��ر  را  خوب��ی  خبره��ای 

خواهیم کرد.«
او ب��ه س��ه برنام��ه عملیاتی 
دول��ت دوازده��م ب��رای ایجاد 
و توس��عه اش��تغال در کش��ور 
اش��اره ک��رد و گف��ت:  »برنامه 
اول، حمای��ت نظ��ام بانک��ی از 
تأمین مال��ی بنگاه های کوچک 
و متوس��ط بوده ک��ه از ابتدای 
س��ال ۱۳9۵ متعاقب تاکیدات 

مقام معظم رهبری در دس��تور 
کار نظ��ام بانک��ی ق��رار گرفت. 
در ای��ن زمینه  »دس��تورالعمل 
تأمین مال��ی بنگاه های کوچک 
و متوسط« توسط بانک مرکزی 
تهی��ه و جه��ت اجرا به ش��بکه 
بانک��ی ابالغ ش��د و در پی آن، 
ب��ا هم��کاری وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت س��امانه ثبت نام 
واحدهای تولیدی واجد شرایط 
و متقاض��ی دریافت تس��هیالت 
کارگروه های  ب��ه  معرفی  جهت 

استانی راه اندازی شد.«
ادامه  بانک مرکزی  رئیس کل 
داد: »برنامه دوم سیاس��ت های 
حمای��ت از تولی��د و اش��تغال 
ناظ��ر ب��ر ظرفیت موج��ود در 
تبصره  )۱۸( قانون بودجه سال 
۱۳9۶ کل کش��ور اس��ت. طبق 
»آیین نام��ه اجرای��ی بنده��ای 
ال��ف و ب تبص��ره ۱۸ قان��ون 
بودجه سال ۱۳9۶« مقرر است 
مبل��غ ۲۰ هزار میلی��ارد تومان 
تس��هیالت بانکی ب��ه واحدهای 
معرفی شده توسط کارگروه های 
اشتغال اس��تانی اختصاص یابد. 
در این خص��وص بانک مرکزی 
با تهی��ه دس��تورالعمل اجرایی 
ای��ن آیین نام��ه و اب��الغ آن به 
بانک های عامل نسبت به تعیین 
سهم هر کدام از بانک های عامل 
از تسهیالت اعطایی موضوع این 
آیین نامه اقدام کرده اس��ت. به 
ای��ن ترتیب در قالب اجرای این 
ط��رح زمینه حمای��ت و تأمین 
مالی طرح های همس��و با رشته 
فعالیت ه��ای دارای اولوی��ت در 

هر یک از مناطق و اس��تان های 
کشور فراهم می شود.«

س��وم  »برنامه  افزود:  س��یف 
ب��ه   معط��وف  نی��ز  حمایت��ی 
»قان��ون حمای��ت از توس��عه و 
ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق 
روس��تایی و عشایری با استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملی« 
بوده ک��ه به تازگ��ی الیحه آن 
در مجلس ش��ورای اسالمی به 

تصویب رسیده است.«
س��یف یکی از مهم ترین نقاط 
مش��ترک در ایج��اد اش��تغال را 
اس��تفاده از ظرفی��ت بنگاه های 
خرد، کوچک و متوس��ط دانست 
و به عملکرد س��ال گذشته نظام 
بانک��ی در تأمین مالی و پرداخت 
تس��هیالت به ح��دود ۲۴ هزار و 
۲۰۰ بن��گاه کوچک و متوس��ط 
اش��اره کرد؛ بنگاه های کوچک و 
متوسط، موضوعی است که سیف 
چندی پیش در نامه ای به بانک ها 
ب��ر اهمیت آن تأکید ک��رده و از 
آن به عنوان موتور محرک رش��د 
اقتصادی در اقتصاد های نوظهور 

دنیا نام برده بود. 
مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
همچنین نقطه مشترک دیگر را 
اس��تفاده از ظرفیت های شورای 
عال��ی اش��تغال و کارگروه های 
استانی به عنوان سازوکار اجرایی 
پیگیری و اجرای موفق برنامه ها 

در تمامی استان ها دانست. 

برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از 
خزانه

اما میزبان اصلی مراس��م آغاز 

اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال، 
محمدباقرنوبخت رئیس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه ب��ود. نوبخت 
در این نشس��ت، طرح اش��تغال 
فراگی��ر را طرح عام و اش��تغال 
روستایی را طرح خاص اشتغال 
عنوان کرد و گفت: »حدود ۲۵ 
هزار میلیارد تومان در این طرح 
از س��وی نظام بانک��ی و ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان از طریق صندوق 
توس��عه ملی تأمین می شود که 
در مجم��وع ح��دود ۳۰ ه��زار 
بود.  توم��ان خواه��د  میلی��ارد 
همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد 
توم��ان از خزان��ه ب��رای تأمین 
یاران��ه در ای��ن طرح اس��تفاده 

می شود.«
ب��ه گفته نوبخ��ت، طرح های 
از دو مس��یر  اش��تغال  ایج��اد 
عب��ور می کنند ک��ه یکی نظام 
تأمین مالی اس��ت که براساس 
آن ۲۰۰ ه��زار میلی��ارد ری��ال 
تسهیالت ارائه می شود. او ادامه 
داد: »همچنی��ن یک میلیارد و 
۵۰۰ میلی��ون دالر از صن��دوق 
توس��عه مل��ی ب��رای اش��تغال 
روس��تایی در نظر گرفته ش��ده 
که معادل ۵ هزار میلیارد تومان 
اس��ت و پی��ش از ای��ن بانک ها 
۲۰ه��زار میلیارد توم��ان دیگر 
ه��م پرداخت کردن��د.« رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به دو برنامه ملی ایجاد اشتغال 
گفت: آنچه برای اشتغال فراگیر 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده مصوب 
ش��ورای عالی اشتغال است، اما 
اجرایی  آیین نامه  درب��اره  آنچه 
است،  روس��تایی  اشتغال  طرح 
نش��ان می دهد که از پش��توانه 
الزم اجرایی برخوردار اس��ت.« 
به گفته معاون رئیس جمهوری،  
»سال گذش��ته نیز طرح موقت 
رون��ق اقتص��ادی را از طری��ق 
افزای��ش تولید و اش��تغال آغاز 
کردیم که در آن، برنامه ما برای 
رونق اقتصادی از دو مسیر طی 
می ش��د؛ نخس��ت برای 7۵۰۰ 
واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد 
بخش خصوص��ی  ب��ه  توم��ان 
تسهیالت داده شد و دوم اینکه 
۳7 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
به طرح ه��ای عمرانی دولتی از 
خزان��ه، طرح اعتب��ارات تملک 
پرداخت  سرمایه ای  دارایی های 

شد.«
نوبخت با اش��اره به اینکه در 
سه ماهه نخس��ت امسال، رشد 
اقتصادی ب��دون نفت 7 درصد 
و ب��ا نف��ت ۶.۵درص��د گزارش 
ش��ده اس��ت، گف��ت: »افزایش 
رش��د بدون نفت نشان می دهد 
تولید در س��ال گذشته افزایش 

یافته است.«
او گفت: »در رش��د اقتصادی 
7درصدی ب��دون نفت در فصل 
به��ار امس��ال، در اش��تغال نیز 
رشد داش��تیم و 9۲۰ هزار نفر 
به جمعی��ت فعال اضافه ش��د، 
درحالی ک��ه 7۰۳ هزار فرصت 
ش��غلی جدید ایجاد شده است 
و ب��ه عبارت��ی ۲۱۳ ه��زار نفر 

نتوانستند شغلی پیدا کنند.«

توافق چندجانبه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

30 تریلیون تومان برای ایجاد اشتغال
دریچه

سیاه و سپید طرح حذف برچسب قیمت از 
روی کاال

هزینه حذف برچسب قیمت از 
جیب مردم پرداخت می شود؟!

حذف برچس��ب قیم��ت از روی کاال، میراثی اس��ت 
ک��ه از وزیر دولت یازدهم ب��رای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به جای مانده اس��ت؛ میراث��ی که امروز وزیر 
آن را آزمایش��ی می داند، ولی جای س��وال اس��ت که 
آی��ا هزینه های این آزمایش بای��د از جیب مردم تامین 
ش��ود؟ چراکه نکته تامل برانگیز این طرح این است که 
قیمت گذاری قرار اس��ت به خرده فروشانی واگذار شود 
که یک سوم آنها به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند. 

به گزارش ایسنا، گرچه پیش از این محمد شریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت نظر صریحی درباره  طرح 
حذف برچس��ب قیمت از روی کاال نمی داد، اما اخیراً در 
افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکالت گفته که  »این طرح 
از دولت قبل مانده و نمی توانستیم آن را لغو کنیم و حاال 
به صورت آزمایشی اجرا می شود و درصورتی که به اهداف 
مورد نظر نرسد، آن را لغو می کنیم. البته اکنون هم در حال 

رفع ایرادات آن هستیم.«
طرح حذف برچسب قیمت از روی کاال، بخشنامه ای بود 
که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم 
برای اجرا بر چهار گروه کاالیی ابالغ شد و در دولت جدید 
این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری 
تأیید شد و گروه های کاالیی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا 
کرد. براساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف کننده 
از مب��دأ تولید حذف و توس��ط عرضه کننده خرده فروش 
انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده فروش 
روی کاال نصب و ارائه شود، با این هدف که دست مافیای 
شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت های 

غیرقانونی قطع شود.

واحدهای صنفی که خود غیرقانونی هستند، 
قیمت گذاری می کنند

این طرح با مخالفت های زیادی همراه شد. مخالفان 
عمدتا معتقد بودند زیرساخت های قانونی و اجرایی الزم 
برای این طرح هنوز فراهم نیس��ت و گذش��ته از اینکه 
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان، طرح 
حذف برچس��ب قیمت از روی کاال حداقل چهار قانون 
صری��ح را نقض می کند، ای��ن موضوع نیز حائز اهمیت 
است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده فروش 
در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت گذاری 
به واحدهایی س��پرده خواهد ش��د که به لحاظ هویت 
قانون��ی در جای��ی ب��ه ثب��ت نرس��یده اند و می توانند 

قیمت های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند. 
این موضوع واکنش سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به همراه 
داش��ت. او می گوید: »موضوع فعالیت غیرمجاز برخی 
واحدهای صنفی درس��ت اس��ت، اما ساماندهی آنها به 
عهده س��ازمان حمایت نیست، ولی به هرحال باید این 

واحدها پروانه دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند.«
اگرچه این پاسخ نشان می دهد که هنوز بخش مهمی 
از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، 
اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده 
اس��ت، یعنی این ط��رح از اول مهرم��اه در حالی آغاز 
خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی 
به عرضه کنندگانی که باید وظیفه قیمت گذاری را روی 

کاال برعهده بگیرند اطمینان قانونی ندارند. 

 موضع وزیر تعدیل شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح را 
با امضای خود طی بخش��نامه ای تأیید کرد، درحالی که 
هنوز انتقادات کارشناس��ی به آن وارد بود و خود او نیز 
حاض��ر ب��ه رد یا تأیید طرح حذف برچس��ب قیمت از 
روی کاال نش��د. اما حاال او اعالم کرده اس��ت این طرح 
ایراداتی دارد که در حال برطرف شدن است و به صورت 
آزمایشی اجرا می ش��ود و اگر به اهداف خود نرسد لغو 

خواهد شد. 
موضع وزیر، پی��ش از این از جانب دیگر افراد موافق 
این طرح شنیده شده بود، اما موضوع مهم و تامل برانگیز 
این اس��ت که اگر این طرح طبق برنامه اجرا نشود و به 
اهداف خود نرسد، هزینه های احتمالی آن را فقط مردم 

پرداخت خواهند کرد. 

یادداشت

ضرورت رفع موانع تولید و اشتغال

 »اقتص��اد مقاومتی؛ تولید و اش��تغال« ش��عار 
امس��ال ایران اس��ت. این ش��عار مضامین، ابعاد و 
مباح��ث مختلف��ی را در برمی گیرد، ل��ذا بحث و 
گفتمان درباره آنها می تواند درجه و عمق شناخت 
ما را نسبت به این شعار افزایش داده و در نهایت، 
موجب اقدام��ات هماهنگ و مؤثر در جهت تولید 
و اش��تغال ش��ود. در این رابطه، چند نکته شایان 

توجه است. 
۱- تداوم ش��عار اقتصاد مقاومتی طی سال های 
گذش��ته بدون هیچ گونه ابهامی نش��ان از اهمیت 
حیات��ی و بی بدی��ل اقتصاد در مقایس��ه با س��ایر 
زیربخش ه��ای زندگ��ی اجتماع��ی انس��ان مانند 
فرهن��گ و فناوری دارد. در اقوال اس��المی آمده 
اس��ت اگر فقر از دری وارد خانه ای شود، اخالق از 

در دیگر خارج می شود. 
۲- علوم اقتصادی طی ۲۰۰ س��ال گذش��ته به 
باالتری��ن حد تکاملی خود قدم گذاش��ته اند و در 
این میان، اقتصاد توس��عه یا اقتصاد کشورهای در 
حال توس��عه نیز طی بیش از نیم قرن گذشته به 

باالترین درجه از تکامل خود دست یافته است.
 با ای��ن حال، هر ی��ک از کش��ورهای در حال 
توس��عه نی��ز دارای وضعیتی خ��اص یا مخصوص 
به خود اس��ت. نگاه کنید به مس��ائل کش��ورهای 

نفت خیز یا مسائل هر یک از آنها به تنهایی. 
۳- تن��وع وضعیت های خ��اص در زمان، مکان، 
ش��رایط عین��ی و ذهنی مربوط به خ��ود و اینکه 
ه��ر وضعیت خاص، راه حل متناس��ب ب��ا خود را 
 طل��ب می کند، منجر به اب��داع »قانون موقعیت« 
)The Law of Situation( ش��د که براساس 
آن، وضعیت ه��ای خ��اص راه حل ه��ای خاص یا 

متناسب با وضعیت خاص را طلب می کنند. 
۴- اقتص��اد مقاومت��ی چندین س��ال پیش به 
علت ش��رایط خ��اص اقتصاد ای��ران مانند تحریم 
اقتصادی، وارد ترمینولوژی یا لغت شناسی جدید 
در ایران شد و اکنون سال هاست که اذهان و افکار 
دس��ت اندرکاران حکومت��ی و گروه ه��ای مختلف 
جامع��ه نظیر جوام��ع علمی اقتص��ادی نظر خود 
را به بررس��ی آن معطوف ک��رده و در این رابطه، 
حتی نهادهایی جه��ت نظریه پردازی، برنامه ریزی 
و اجرای اداری سازمانی آن به وجود آمده است. 

۵- اقتصاد ایران در زمان تحریم و اقتصاد ایران 
پس از برجام، ش��رایط بس��یار متف��اوت و خاص 
را رقم زده ان��د و لذا مفهوم اقتص��اد مقاومتی در 
دو وضعی��ت خاص و بس��یار متف��اوت از یکدیگر 
نمی توانند دارای یک تعریف و تفسیر ثابت باشند. 
دف��اع و مقاومت در زمان وق��وع جنگ و حمله 
مهاج��م با ش��رایط دف��اع و مقاوم��ت در زمان و 
ش��رایط صلح مسلحانه بس��یار متفاوت است. در 
شرایط صلح مس��لحانه، نیروها و ذخایر به سمت 

جنگ اقتصادی بسیج می شوند. 
 ۶- بدیهی اس��ت که »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل« در سال گذشته و »اقتصاد مقاومتی؛ تولید 
و اش��تغال« در س��ال نو می تواند براساس شرایط 
خاص ایران در زمان حاضر مورد تعریف و تفسیر 
قرار گیرند، زیرا لغات و واژه ها در جریان تحوالت 
اقتصادی اجتماعی، تغییر معنی و مسیر می دهند. 
اقتصاد مقاومتی نیز در زمان حاضر به س��مت 
تولید و اش��تغال تغییر مسیر داده است، بنابراین 
ضروری اس��ت که پیش فرض ها و مبانی تولید و 
اش��تغال در ایران فراهم و ب��ه عبارتی تمام موانع 

تولید و اشتغال برطرف شوند.
 موانع��ی مانن��د موان��ع کس��ب و کار، موان��ع 
دیوان س��االری اداری، موان��ع انباش��ت قوانین و 
مقررات دس��ت وپاگیر اداری، موانع مدیریت های 
ضعی��ف دولت��ی و جایگزین��ی آن ب��ا چاب��ک و 
کوچک س��ازی دول��ت از طریق خصوصی س��ازی 
صحیح، مبارزه دائمی و بی امان با مفاسد از طرق 
مختلف مانن��د تقویت نهاده��ای جامعه مدنی و 
شفافیت های رس��انه ای و ایجاد اصالحات واقعی 

از طریق شایسته ساالری. 
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فرصت امروز: محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی سازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران که در این س��ازمان برگزار ش��د، 
ش��فافیت در امور، پاکدس��تی و حرکت 
در چارچ��وب قوانین و مق��ررات را برای 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود:  ش��ریعتمداری  دانس��ت.  ضروری 
صورت ه��ای مالی ارائه ش��ده س��ازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
برای سال 1395 روش��ن و شفاف بود و 
در توس��عه فعالیت های س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعت��ی باید به 
مسائل زیس��ت محیطی توجه کرد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: نزدیک به 
40 ه��زار واحد صنعتی از 80 هزار واحد 
موجود کش��ور در ش��هرک های صنعتی 
قرار دارند که باید در حوزه زیرساخت ها 
ب��رای نوس��ازی و بهس��ازی در مجموعه 
ش��هرک های صنعت��ی کش��ور، اقدامات 

اساسی انجام شود. 

29 هزار طرح در حال اجرا
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا 
تأکید ب��ر اینکه بای��د طرح های صنعتی 
که منجر به صادرات گس��ترده در کشور 
می ش��وند در اولویت ق��رار گیرند، افزود: 
29ه��زار ط��رح در حال اج��را داریم که 
به زودی تکمیل و ب��ه واحدهای صنعتی 
تبدی��ل می ش��وند. وی همچنین یکی از 
صنعتی  واحده��ای  نیازهای  مهم تری��ن 
کوچک و متوس��ط را منابع و تس��هیالت 
مالی عنوان کرد که باید واحدهای دارای 
بازار در اولویت قرار گیرند، چراکه با ارائه 
تس��هیالت مالی به واحدهای بدون بازار 
تنها آنها را بدهکار می کند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: س��هم فعالیت های 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 

صنعتی در ش��اخص هایی همچون ارزش 
افزوده، صادرات صنعتی، توس��عه صنایع 
دانش بنیان و دیگر فاکتورهای توسعه ای 
بای��د به ص��ورت مقایس��ه ای در بازه های 

منظم بررسی شود. 

دقت در تأسیس شهرک های صنعتی
 محمد ش��ریعتمداری در پایان جلسه 
مجم��ع عموم��ی عادی س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در 
جمع خبرن��گاران با تأکید ب��ر اینکه در 
تأسیس ش��هرک های صنعتی باید دقت 
نظر داشته باشیم، گفت: براساس گزارش 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی، خط��ا کردی��م و مکان های��ی 
انتخاب ش��ده که متقاضی برای تأسیس 
واحد نیس��ت یا کم است، در صورتی که 
می توانس��تیم این حجم از منابع را برای 
تکمیل زیرس��اخت ها در س��ایر واحدها 
ص��رف کنی��م. وی ادام��ه داد: یک��ی از 
اقدام هایی که باید انجام دهیم این است 
که تطبیق و دقت بیشتری داشته باشیم 
ک��ه در ک��دام بخش های کش��ور نیاز به 
ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی است و 
دیگر اینکه در اندازه شهرک های صنعتی 

به دنبال زمین های بزرگ نباشیم. 

تخصیص بهینه منابع و انتخاب محل های 
مناسب برای واحدهای صنعتی

وزی��ر صنع��ت در جم��ع خبرنگاران 
تصری��ح کرد: یکی از نیازهای اساس��ی 
کش��ور در حوزه روستایی ایجاد صنایع 
پوشاک است. بسیاری از صنایع کوچک 
در منازل روستایی فعالیت می کنند که 
باید به س��مت ایجاد واحدهای صنعتی 
کوچ��ک در مقیاس کمت��ر از 10هزار 
هکتار برویم تا فعالیت آنها اقتصادی تر 
باش��د.  وی تأکی��د کرد: ب��ا تخصیص 
بهینه منابع و انتخاب محل های مناسب 
ب��رای واحدهای صنعتی ب��ا پراکندگی 
بیش��تر و حجم و اندازه کمتر می توانیم 
در ح��وزه صنای��ع کوچک و متوس��ط 
و ایجاد اش��تغال در نواحی روس��تایی 
قدم ه��ای مؤثری برداریم ک��ه این نیاز 
ب��ه برنامه ری��زی علم��ی دارد و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت مکلف اس��ت 
با هماهنگی س��ازمان برنام��ه و بودجه 
برنامه ای تهیه کند. شریعتمداری گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند 
با اس��تفاده از منابع 1.5 میلیارد دالری 
که مجلس در اختی��ار دولت قرار داده 
اس��ت ب��رای صنایع روس��تایی و ایجاد 
اشتغال در سطح روس��تاها با مکانیسم 

ایجاد نواحی صنعتی کوچک اقدام های 
مؤثری انجام دهد. 

لزوم ارتباط سیستماتیک بین 
بخش های مختلف

ش��ریعتمداری با تأکید ب��ر اینکه بخش 
قابل مالحظه ای از صنایع متوسط و کوچک 
کش��ور در ش��هرک های صنعتی قرار دارد، 
گفت: نزدیک ب��ه 30 هزار طرح صنعتی در 
مجموعه شهرک های نواحی صنعتی در حال 
اجراست و به انضمام 40 هزار واحد صنعتی 
حج��م بنگاه های فع��ال در این مجموعه به 
70 هزار می رس��د و می توان با هدف گذاری 
مناسب سمت و سوی اقتصاد و صنعت کشور 
را هدایت کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داش��ت: برخی از این شهرک ها جنبه 
علمی و فناوری دارند و با شهرک های علمی 
و فناوری در وزارت علوم و تحقیقات فناوری 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مش��ابهت دارند و ارتباط سیستماتیک بین 
این بخش ها می تواند به تحقق هدف توسعه 
و پیشرفت دانش بنیان کمک کند. وی با بیان 
اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی یکی از س��ازمان های پیش��تاز در 
حوزه توس��عه ای صنعت ایران است، افزود: 
در بهس��ازی و نوسازی واحدهای صنعتی با 
توج��ه به تعداد قابل توجه صنایع کوچک و 
متوسط که در این شهرک ها مستقرند، این 
س��ازمان می تواند راه را به ما نشان دهد که 
ب��ه لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر صنایع، 
در حوزه ه��ای گوناگون به چه منابعی برای 
تحق��ق هدف نوس��ازی صنایع نی��از داریم. 
شریعتمداری یکی از سازمان های پیشتاز در 
عرصه سیاست جایگزینی واردات به سمت 
توس��عه را س��ازمان صنایع و ش��هرک های 
صنعتی دانست. وی در مجمع عمومی از این 
سازمان خواست تا هدف گذاری های معین و 
زمان بندی ش��ده داشته باشند تا بتوانند در 
شش ماه آینده مس��یر تحقق این اهداف را 

بررسی کنند. 

وزیر صنعت در مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک تأکید کرد

شفافیت در امور، حرکت در چارچوب قانون
فوالد
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اصفهان: 

فوالد مبارکه بازدهی ۴3درصدی را 
عاید سهامداران خود کرد

س��هام فوالد مبارکه اصفهان که در س��ال 95 بازدهی 
4 درصدی را کس��ب کرده بود، از ابتدای س��ال جاری تا 
 پی��ش از معامالت منتهی ب��ه 19 ش��هریورماه، بازدهی
 43 درصدی را عاید س��هامداران خود کرده اس��ت.  این 
مطلب را امیرحس��ین نادری، مع���اون اقتصادی و مالی 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان، مطرح ک��رد و در ادامه 
درخصوص تأثیر افزایش قیمت جهانی الکترود گرافیتی 
بر سودآوری شرکت بیان کرد: برای تولید هر تن فوالد به 
روش قوس الکتریکی حدود 2 کیلوگرم الکترود گرافیتی 
به کار می رود. رش��د قیمت الکترود گرافیتی در ماه های 
اخیر بر افزایش بهای تمام شده تولید محصول مؤثر است 
اما این افزایش بهای تمام شده در حدی نبوده که موجب 
نگرانی شود. در دسترس نبودن الکترود گرافیتی می تواند 
نگرانی هایی در پی داش��ته باشد؛ ولی فعال مشکلی برای 
تأمین الکترود گرافیتی وجود ندارد.  این در حالی است که 
فوالد مبارکه اصفهان طرح توسعه ای برای تولید الکترود 
گرافیتی در دس��ت اجرا دارد که تقریبا دو س��ال دیگر به 
بهره برداری خواهد رسید. پس از بهره برداری از این طرح، 
بخشی از نیاز شرکت به این محصول تأمین خواهد شد. 
بودجه سال 9۷ با توجه به رشد کمی و کیفی 

محصوالت تدوین می شود
نادری درباره پتانسیل های فوالد مبارکه و بودجه سال 
آتی این ش��رکت گفت: با توجه به بهره برداری از چند 
طرح توس��ع فوالد مبارکه در سال آینده، بودجه سال 
97 با در نظر گرفتن رش��د کم��ی و کیفی محصوالت 
تدوین خواهد شد. به لحاظ حجمی بیش از 7/5 میلیون 
تن محصول تولید خواهیم کرد، اما نکته قابل تأمل آن 
اس��ت که طرح های توسعه فوالد مبارکه هم به منظور 
افزایش ظرفیت کمی و هم برای ارتقای کیفی محصول 
اس��ت. هرچه کیفیت محصوالت تولی��دی بهبود یابد، 
حاشیه سود محصول افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه 
تأمین نیاز بازار تسهیل خواهد شد.  وی در ادامه تصریح 
کرد: در صورت تداوم وضعیت رو به رش��د در بازارهای 
جهانی، سال آینده از بهترین س��ال های فوالد خواهد 
بود؛ به نحوی که هم در حوزه سودآوری و هم در حوزه 

سرمایه گذاری موقعیت مناسبی خواهیم داشت. 
سبد سهام پرارزش فوالد مبارکه

همچنین شرکت فوالد مبارکه از پرتفوی بورسی مطلوبی 
شامل »ومعادن«، »هرمز«، »کگل«، »کچاد«، »وتوکا« و. . . 
برخوردار بوده است و به نظر می رسد در سال 97 بابت سود 

سرمایه گذاری ها، سودآوری »فوالد« نیز رشد کند. 

یادداشت

تداوم پیشتازی مالیات در تأمین 
بودجه دولت

نگاهی ب��ه درآمدهای دولت در چهارماهه نخس��ت 
امس��ال نش��ان می دهد مالیات با کس��ب 296 هزار و 
900 میلیارد ریال درآمد، همچنان بیش��ترین س��هم 
را در پوش��ش هزینه های دولت دارد. بررسی تازه ترین 
آم��ار بانک مرکزی که از دخل و خ��رج دولت تا پایان 
تیرماه امس��ال منتشر کرده، نشانگر درآمد 374 هزار و 
800 میلیارد ریالی دولت در این مدت است. سهم سایر 
درآمدها از این رقم 77 هزار و 900 میلیارد ریال برآورد 
ش��ده است. به گزارش ایرنا، بر این اساس سهم مالیات 
از درآمدهای دولت از آغاز امسال تا پایان تیرماه 79.2 
درصد بود و توانس��ت حدود 40درص��د از هزینه های 
جاری دولت را پوش��ش دهد. در مجم��وع درآمدهای 
دولت توانست نیمی از هزینه های دولت را در این مدت 
تأمی��ن کند، زیرا دولت در این مدت 741 هزار و 300 

میلیارد ریال هزینه جاری داشت. 
درآمد نفتی

در بخش واگذاری دارایی های س��رمایه ای نیز دولت 
در ای��ن مدت 262 ه��زار میلیارد ریال درآمد کس��ب 
کرد که 261 ه��زار میلیارد ری��ال آن از منابع حاصل 
از ف��روش نفت و فرآورده های نفتی حاصل ش��د و یک 
هزار میلیارد ریال آن مربوط به منابع حاصل از فروش 
ام��وال منقول و غیرمنقول ب��ود. دولت در این مدت از 
محل واگذاری تملک دارایی های س��رمایه ای درآمدی 
نداشت و با این رویکرد سهم فروش نفت و فرآورده های 
نفتی از درآمدهای این بخش 99.6درصد برآورد ش��د. 
در همین مدت س��هم تملک دارایی های سرمایه ای از 
بودج��ه دولت یا همان پرداخت های عمرانی 12 هزار و 

800 میلیارد ریال بود. 
واگذاری ها

واگ��ذاری دارایی ه��ای مالی س��ومین روش دولت 
برای تأمین مالی بودجه است. در این بخش دولت تا 
پایان تیرماه امس��ال 173 هزار و 900 میلیارد ریال 
درآمد کس��ب کرد. 12 هزار میلی��ارد ریال نیز برای 
تملک دارایی های مالی  )بازخرید اوراق اسناد خزانه 

و پرداخت سود آن( هزینه شد. 
درآمدهای دولت از پرداخت های هزینه ای و جاری

در مجم��وع می توان گفت در چهارماهه نخس��ت 
امسال، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف 
پرداخت های هزینه ای و جاری ش��د و س��هم بودجه 
عمرانی ناچیز بود. بخش��ی از علت آن را می توان در 
محقق نش��دن پیش بینی های دول��ت از محل درآمد 

حاصل از فروش نفت جست وجو کرد. 

بورس کاال، بازار متش��کل و منس��جمی اس��ت که تعداد زیادی 
از عرض��ه کنن��دگان کاالی خود را در آن عرض��ه می کنند. در این 
بورس ها معموال کاالهای خام و فرآوری نش��ده مانند فلزات، پنبه، 
گندم، برنج و... دادوستد می شوند. یکی از مزایای بورس کاال، حضور 
نهاده��ای نظارتی و تنظیم گری اس��ت که تمام��ی تولیدکنندگان، 
مصرف کنن��دگان و تجار کاال با حضور این نهادها، از مزایای مترتب 

بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می شوند. 
در این باره با منصور یزدی زاده، رئیس هیأت مدیره بورس کاالی 
ایران گفت وگویی انجام دادیم که شرح آن را در ادامه می خوانید. 

جنابعالی به عنوان رئیس هیأت مدیره بورس کاالی ایران، 
فوالد مبارکه را چطور ارزیابی می کنید؟ 

فوالد مبارکه جز معدود ش��رکت های صنعتی کش��ور اس��ت که 
به عنوان مولود انقالب اس��المی توانسته سیر صعودی و منطقی اش 
را ب��ه خوبی طی کند. کمتر ش��رکت هایی بوده اند که توانس��ته اند 
چنی��ن رش��دی را از خود نش��ان دهند؛ رش��د 30درصدی فوالد 
مبارکه از س��ال 91 تا 96، یکی از الگوهای خوب توس��عه صنعتی 
ایران محس��وب می شود، ضمن اینکه این توسعه به نحوی بوده که 
جوابگوی نیاز داخلی اس��ت و در حوزه منطقه و جهان نیز عملکرد 
قابل قبولی داش��ته اس��ت، یعنی مطابق اس��تانداردهای جهانی و 

بین المللی ظاهر شده است. 
در بازار سرمایه وضعیت فوالد مبارکه را چگونه می بینید؟ 

در بازار س��رمایه نیز ف��والد مبارکه جایگاه بس��یار خوبی دارد و 
توانس��ته اعتماد س��هامداران را جلب کند که خ��ود جای قدردانی 
دارد. چشم انداز توسعه در فوالد مبارکه مبین این موضوع است که 
مدیران این ش��رکت به خوبی سمت وسوی توسعه را می شناسند و 

با چشم باز حرکت می کنند. 
دیدگاه ش�ما در مورد مباحث مطرح شده از سوی شورای 
رقاب�ت ب�ر س�ر قیمت گ�ذاری محص��والت ش�رکت هایی 

هم��چ���ون فوالد مبارکه چیست؟ 
یکی از دالیل توس��عه صنعت فوالد کش��ور وج��ود منابع زغال، 
س��نگ آه��ن، گاز و برق بوده ک��ه یک مزیت ب��رای صنعت فوالد 
کش��ور به ش��مار می آید. طبیعی اس��ت که به دلیل شرایط خاص 
ناشی از رش��د جمعیت و انتظار برای ایجاد اشتغال نسل جوان در 
کش��ور، ش��رکت های فوالدی به دلیل نوع فرآیندشان، در موضوع 
اشتغال زایی موردتوجه قرار می گیرند. فوالد مبارکه و ذوب آهن که 
به نوعی هدایت گر بازار داخلی هستند، ناچارند نیروی مازاد بر نیاز 
خود استخدام کنند. اگر قرار بر این باشد که این دو شرکت اضافه 
بر نیازش��ان در مقایسه با شرکت های مشابه خارجی نیرو استخدام 
و ج��ذب کنند، این جنب��ه باید به عنوان مس��ئولیت اجتماعی این 
ش��رکت ها در نظر گرفته ش��ود. طبیعتا در زنجیره تأمین نیز باید 
بس��یار احتیاط کرد که قیمت گذاری م��واد اولیه که به یمن وجود 

منابع غنی سنگ آهن و زغال و گاز و برق، به عنوان زیرساخت های 
توس��عه فوالد کش��ور به آنه��ا می بالیم، به س��متی رود که به نفع 

تولیدکننده هم باشد. 
م��ن فکر می کنم یک راه این اس��ت که همه چی��ز را آزاد کنیم 
و بگوییم قیمت گذاری ها واقعا آزاد باش��د و این ش��رکت ها نیز اگر 
نیروی مازاد دارند، آزادانه بتوانند تعدیل کنند. نمی شود ما بخشی 

را مطابق با مس��ئولیت اجتماعی بپذیریم و از سوی دیگر بخواهیم 
قیم��ت محصوالت را ب��ا فرمول های جهانی انطب��اق دهیم و مثال 
قیمت س��نگ آهن و کنسانتره را به روز حساب کنیم. اینها نیازمند 

بررسی های بیشتر است، زیرا موضوع ساده ای نیست. 
اقدام دولت را در این زمینه چگونه پیش بینی می کنید؟ 

فکر نمی کن��م تغییر چندانی در سیاس��ت گذاری های مجموعه 

باش��د، چراکه آقای دکتر ش��ریعتمداری به عنوان فردی دردآشنا 
و باتجرب��ه در ح��وزه بازرگان��ی ک��ه دوره ای نیز مع��اون اجرایی 
رئیس جمه��ور بوده ان��د، اگ��ر بخواهن��د حرکتی در ای��ن زمینه 
انج��ام دهند، قطع��ا با تدبیر و نگاه کارشناس��ی خواهد بود؛ البته 
تاکنون نیز همین گونه بوده اس��ت و دس��ت اندرکاران عجوالنه به 
این موضوع ورود پیدا نکرده اند که یک نمونه آن س��ازمان بورس 
اس��ت که چندین بار این موضوع در هیأت پذیرش مطرح ش��د و 
مدیران ارشد س��ازمان اظهار کردند الزم است این موضوع بیشتر 
کار شود. اگر بخواهیم منافعی متوجه سهامداران باشد، این منافع 
باید به س��ود خود سازمان نیز باشد، به گونه ای نباشد که دسته ای 
از سهامداران در باالدست منافع سرشار ببرند و ندانند با آن سود 
کالن چه کنند و در پایین دس��ت ش��رایط س��خت و پیچیده ای 

حاکم باشد. 
در حال حاضر مجموعه های فوالدی متعددی داریم؛ فوالد 
مبارکه عرض�ه خود را در بورس کاال انج�ام می دهد، اما در 
خصوص سایر فوالدس�ازان این گونه نیست. در این خصوص 

چه اقدامی صورت گرفته است؟ 
درواقع فوالدمبارکه و ذوب آهن بیش��ترین فش��ار را در عرضه در 
بورس تحمل می کنند و نگاه به س��ایرین نگاه در سایه بوده است، 

ولی فکر نمی کنم درست باشد. 
ش��رکت های بزرگ دغدغه ها و مش��کالت بزرگ تری دارند. این 
مس��ئله که این شرکت ها محصوالت ش��ان را در بورس کاال عرضه 
می کنند، نش��ان می دهد می خواهند معامالت شفاف بشود و امکان 
دسترسی به محصوالت برای همگان یکسان باشد و در بازار سرمایه 
برای س��هامداران اعتماد را حاکم کنند. این شرکت ها هر سال باید 
باب��ت این رفتارش��ان تندیس دریافت کنند، ام��ا می بینیم بعضا از 
جاهای مختلف مورد هجمه قرار می گیرند؛ نمونه آن ادعایی اس��ت 
که در مورد فوالد مبارکه مطرح می کنند. درحالی که موضوع ساده 
است و از آنها ]منتقدین[ خواسته شده محصوالت شان را در بورس 
بفروش��ند و روشن کنند از مواد اولیه ای که می گیرند چه درصدی 
را تبدیل به محص��ول می کنند؟ چقدر وارد می کنند؟ با چه نرخی 
از بازار خرید می کنند؟ آیا همه را تولید می کنند؟ همه این مسائل 
به شفاف س��ازی نیاز دارد که اگر وارد بورس ش��وند، خود به خود 

شفافیت صورت می گیرد. 
صحبت ما درمورد باالدس��ت هم در جهت تأمین مواد اولیه مثل 
س��نگ آهن و زغال درست است، اما ما نمی دانیم پایین دست چه 
خبر است؟ باید آنها بیایند شرایط شان را شفاف روی تابلوی بورس 
بیاورند. سپس اگر در این شرایط احساس شود در حق آنها اجحاف 
می ش��ود، می توان وارد ش��د، اما قطعا چنین چیزی نیست، چراکه 
اگ��ر غیر  از این ب��ود، آنها هم محصوالت ش��ان را روی تابلو بورس 

عرضه کرده بودند. 

رئیس هیأت مدیره بورس کاالی ایران: 

کل زنجیره اقتصاد باید شفاف کشف قیمت شود



رئی��س کل بان��ک مرکزی با 
بی��ان اینکه هنوز ب��رای تحقق 
وعده یکسان س��ازی ن��رخ ارز، 
زمان داریم و به تدریج در حال 
حرکت به س��مت آن هس��تیم، 
گفت: نتای��ج رتبه بندی بانک ها 
تا پایان مهرماه اعالم می شود. 

ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
حاش��یه  در  س��یف  ول��ی اهلل 
مراس��م آغاز اج��رای دو برنامه 
وضعیت  آخرین  درباره  اشتغال 
رتبه بن��دی نظ��ام بانکی گفت: 
بانک مرک��زی دو ط��رح را در 
رابطه با رتبه بندی بانک ها دارد 
ک��ه یک ط��رح، در درون بانک 
مرکزی اس��ت ک��ه نتایج آن به 
بیرون اعالم نمی ش��ود و عمق 
بازرسی و نظارت بانک مرکزی 
بر آن بانک، براساس طرح اعالم 

شده قبلی است. 
بان��ک مرکزی  رئی��س کل 
ادام��ه داد: همچنین در طرح 
دیگری که از س��وی ش��رکت 
ح��ال  در  ای��ران  رتبه بن��دی 
انجام است، بانک ها با تکیه بر 
صورت های مالی و نسبت هایی 
که از آن برداش��ت می ش��ود، 
رتبه بندی می ش��وند که نتایج 
آن ت��ا پای��ان مهرم��اه اعالم 
می شود؛ به نحوی که بانک ها 
دارایی-  نس��بت های  نظ��ر  از 
بدهی، مدیریت منابع و س��ایر 
ویژگی ه��ا تحت بررس��ی قرار 
گرفت��ه و در نهای��ت، ترکیب 
همه ای��ن ش��اخص ها با هم، 
درآمیخته شده و شاخص کلی 
ایجاد می ش��ود که به نس��بت 
آن، رتبه بانک ها اعالم خواهد 

شد.

 هن�وز برای تحق�ق وعده 
یکسان سازی نرخ ارز فرصت 

داریم
س��یف در خص��وص زم��ان 
یکسان س��ازی نرخ ارز با توجه 
ب��ه اقدام��ات اخی��ر همچ��ون 
حذف ارز مس��افرتی و افزایش 
نرخ مبادل��ه ای گفت: به تدریج 
در ح��ال حرک��ت ب��ه س��مت 
یکسان س��ازی نرخ ارز هستیم؛ 
البته من اش��اره ک��ردم که این 
اق��دام، در اوایل دولت دوازدهم 
هنوز  پ��س  می گیرد،  ص��ورت 

خیلی فرصت داریم. 
وی در خص��وص اجرای نرخ 
س��ود مصوب بان��ک مرکزی از 
س��وی نظ��ام بانکی گف��ت: به 

نظر می رس��د ک��ه در خصوص 
ع��دم رعایت نرخ ه��ای مصوب 
س��ود در نظ��ام بانک��ی، خیلی 
بزرگنمایی می ش��ود، اما تا روز 
پنجش��نبه هفته گذشته، بیش 
از هزار ش��عبه بانکی از س��وی 
بانک مرکزی مورد بازرسی قرار 
گرفت و خوشبختانه عملکردها 
نش��ان می دهد که به جز موارد 
مح��دود، نرخ های س��ود بانکی 
به ص��ورت دقی��ق در بانک ه��ا 

رعایت می شود. 
س��یف گف��ت: م��واردی هم 
داشتیم که منجر به عزل رئیس 
ش��عبه ش��ده و بان��ک مرکزی 
در ای��ن رابطه، بس��یار مصمم 
بانک ها  و خوش��بختانه  اس��ت 

نیز همراهی خوب��ی دارند و به 
نظر می رس��د که اج��رای این 
نتای��ج مثبت��ی به  بخش��نامه، 

همراه دارد. 
ن��رخ  خص��وص  در  وی 
صن��دوق  س��پرده های  س��ود 
سرمایه گذاری بانک ها نیز گفت: 
س��رمایه گذاری،  صندوق ه��ای 
نهادهای فعال در بازار س��رمایه 
هس��تند و بانک ه��ا از این ابزار 
اس��تفاده می کنن��د، ولی چون 
دارایی هایی  پرتفوی خ��ود،  در 
دارند که بازدهی باالتری دارد، 
ممکن اس��ت بتوانن��د نرخ های 
س��ود باالت��ری بپردازن��د، ولی 
آنچ��ه مس��لم اس��ت اینکه آن 
می��زان از مناب��ع صندوق های 

س��رمایه گذاری ک��ه در بان��ک 
باید  می ش��ود،  س��پرده گذاری 
از دس��تورالعمل بان��ک مرکزی 

تبعیت کند. 
س��ود  ن��رخ  گف��ت:  س��یف 
کاهش  م��رور  ب��ه  تس��هیالت 

می یابد. 
س�پرده  پرداخ�ت  چ�را 
فعال  کاسپین  سپرده گذاران 

متوقف شده؟ 
سیف گفت: تقدم بعدی بانک 
مرک��زی در پرداخ��ت س��پرده 
س��پرده گذاران کاسپین، منوط 
به بررس��ی دقیق تر دارایی هایی 
است که این موسسات داشته اند 
و بای��د بررس��ی مکفی از حجم 
دقی��ق منابع و دارایی ها صورت 
گیرد؛ این بررس��ی است که به 
ما می گوی��د چه وضعیتی را در 
پرداخ��ت پیگیری کنی��م. این 
در حالی اس��ت که خوشبختانه 
مرج��ع قضایی در ای��ن رابطه 
فعال اس��ت و کار از سوی آن، 
در حال پیگیری اس��ت؛ ضمن 
اینکه هماهنگی الزم از س��وی 
بانک مرکزی ب��ا مرجع قضایی 
در حال انجام اس��ت. وی افزود: 
اق��دام بعدی بان��ک مرکزی در 
پرداخت سپرده های باالی ۲۰۰ 
میلی��ون تومان س��پرده گذاران 
کاسپین، منوط به بررسی است. 
س��یف در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��وال که اگر شما سپرده گذار 
کاسپین بودید، چه می کردید؟ 
گفت: م��ن هیچ وقت نمی رفتم 
در جای��ی ک��ه مج��وز از بانک 
مرک��زی ندارد س��رمایه گذاری 
کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی 

کردم باید پای آنها بایستم. 

رئیس کل بانک مرکزی از رعایت نرخ سود در نظام بانکی خبر داد

رتبهبندیبانکهاتاپایانمهراعالممیشود تضمین نامه وام های پالسکو صادر شد
نامه بانک مرکزی به بانک ها

در تازه تری��ن اقدامات انجام ش��ده برای تس��هیل 
شرایط مسائل بانکی کسبه پالسکو، تضمین نامه ای از 
سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده که براساس 
آن دولت تا ۵۰درصد از سود ناشی از استمهال بدهی 
این کسبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد، 
اما درباره یارانه سود تسهیالت تا سقف ۳۰۰ میلیون 

برای آنها فعال هیچ تصمیمی گرفته نشده است. 
به گزارش ایسنا، در حادثه ای که پایان دی ماه سال 
گذش��ته برای ساختمان پالسکو اتفاق افتاد، در کنار 
حمایت هایی که س��ازمان ها و دس��تگاه های مربوطه 
اعالم کردند شبکه بانکی نیز تصمیم به ارائه  تسهیالت 
و حمایت هایی در این باره گرفت. از این رو رئیس کل 
بانک مرکزی با حضور در محل حادثه اعالم که طی 
دوره ۳۶ماهه و با س��ود ۱۸درصد بازپرداخت خواهد 

شد. 
برآوردها حاک��ی از آن بود که حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار از س��وی ش��بکه بانکی و به درخواست 
خود بانک ها تامین خواهد شد و بانک مرکزی هم قرار 
نبود که خط اعتباری در نظر بگیرد، اما به فاصله کوتاه 
در جلسه ای که به منظور تصمیم گیری برای تسهیل 
شرایط کسبه پالسکو و بازگشت مجدد آنها به فعالیت 
و با حضور برخی وزرا و مقامات ارشد اقتصادی دولت 
برگزار ش��د، توافقی هرچند ثبت نشده شکل گرفت 
که بازپرداخت تسهیالت پالسکو با یارانه سودی که 
از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می شود، همراه 
شود به گونه ای که تا ۹ درصد این سود را خود کسبه 
و ۹درصد باقی مانده را سازمان برنامه و بودجه تامین 
کند تا از س��نگینی سود بازپرداخت این تسهیالت و 

اقساط آن کاسته شود. 
ای��ن در حالی ب��ود که در س��وی دیگر تصمیمی 
هم برای اس��تمهال بدهی کسبه پالسکو گرفته شد، 
به گونه ای که تسهیالتی که آنها تا زمان وقوع حادثه 
دریاف��ت کرده بودن��د و بدهی که به ش��بکه بانکی 
داشتند تا مدتی بازپرداخت انجام نشده و سودی که 

به آن تعلق داشت تا ۵۰درصد شامل یارانه  شود. 
اما این توافقات با حدود گذشت ۹ ماه از زمان حادثه 
یکی از چالش های بزرگ بین کس��به و سازمان های 
مربوطه اس��ت. بانک ها اعالم می کنند مش��کلی در 
پرداخت تس��هیالت و اس��تمهال بدهی ندارند، ولی 
تا زمانی که از س��وی سازمان برنامه و بودجه تامین 
اعتباری صورت نگیرد، به طور حتم سود بازپرداخت 
تسهیالت و همچنین استمهال بدهی با نرخ ۱۸درصد 

انجام خواهد شد. 
این اختالفات در حالی ادامه دار شد که طی روزهای 
اخیر اتحادیه پیراهن فروشان اعالم کرده است با توجه 
به اینکه ش��رایط پرداخت تس��هیالت هموار نبوده و 
بازپرداخت آن برای کس��به س��نگین است، قرار شد 
مذاکراتی را با ریاس��ت جمهوری داشته باشند که در 
این رابطه قرار جلسه ای تنظیم شده تا مشکالت خود 

را در این باره مطرح کنند. 
در این ش��رایط پیگیری موضوع از مسئوالن نظام 
بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بود. 
به ظاهر در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه ای به 
مدیران بانکی از آنها درخواست کرده تا در فاصله ای 
کوتاه آماری از تقاضاه��ا و برآوردی از هزینه ها برای 

استمهال بدهی را اعالم کنند. 
نامه بانک مرکزی به بانک ها

جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی در این 
باره توضیح داده که این می تواند اتفاق خوبی باشد و 
نشانه از پیگیری بانک مرکزی برای ایجاد شرایطی به 
منظور پیگیری دریافت یارانه سود از سازمان برنامه و 

بودجه برای کسبه پالسکو خواهد بود. 
وی البته عنوان کرد که تاکنون حداقل به بانک های 
خصوصی درخواستی برای دریافت تسهیالت تا سقف 
۳۰۰ میلیون از سوی کسبه اعالم نشده است، هرچند 
اگر چنین تقاضایی وجود داشته باشد حتما ما پیگیری  
الزم را انجام می دهیم و پرداخت صورت می گیرد. با 
این حال برای استمهال بدهی درخواست هایی وجود 
داشت که آن را به بانک ها ارجاع داده ولی فعال با سود 

۱۸درصد انجام می شود. 
تضمین نامه فقط برای استمهال بدهی

این در حالی اس��ت که طی روزهای اخیر سازمان 
برنام��ه و بودجه تضمین نامه ای به بانک مرکزی ارائه 
کرده که مربوط به اس��تمهال بدهی کس��به پالسکو 
اس��ت. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تضمین 
داده که بتواند ۵۰درصد سود متعلقه به بدهی کسبه 
پالسکو را پرداخت کند، به گونه ای که تسهیالتی که 
تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده اند به مدت دو سال 
اس��تمهال ش��ده و در این مدت سود آن تنها در حد 
۵۰درصد از سوی کسبه پرداخت می شود. با این حال 
تاکنون هیچ توافقی در رابطه با اختصاص یارانه سود 
به تسهیالت تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان انجام نشده 
و هر گونه پرداختی با سود ۱۸درصد انجام می شود. 

بر این اس��اس اگر کس��به س��قف ۳۰۰میلیونی را 
دریاف��ت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر 
ماه حدود ۱۱ میلیون قس��ط و در مجموع حدود ۹۰ 
میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. به 
عبارتی بازپرداخت تسهیالت ۳۰۰میلیونی تا حدود 
۳۹۰ میلی��ون تومان خواهد بود ک��ه این رقم برای 
کسبه زیان دیده پالسکو خوشایند نیست؛ مشکلی که 
باید با حمایت دولت و تامین یارانه س��ود به منظور 

پرداخت به بانک ها حل شود. 
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دریچه

امضای قرارداد 10میلیارد دالری خط 
 اعتباری »سیتیک تراست«

 چین و بانک  پاسارگاد
موافقت نام��ه ق��رارداد ۱۰میلی��ارد دالری خ��ط اعتباری 
»سیتیک تراست« چین با بانک  پاسارگاد و چهار بانک ایرانی 
دیگر، در مرکز »سیتیک« چین در پکن امضا شد. به گزارش 
روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، طی مراسمی با حضور »ولی اهلل 
سیف« رئیس کل بانک  مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران 
در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری، مدیران 
»س��یتیک تراس��ت« و مدیران بانک های ایرانی، موافقت نامه 
قرارداد ۱۰میلیارد دالری میان موسس��ه های مالی »سیتیک 
تراس��ت« چین با بانک  پاسارگاد و چهار بانک ایرانی دیگر به 

امضا رسید. 
براساس این گزارش، سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری چین 
در ای��ران به صورت فاینانس در پروژه های تولیدی و صنعتی و 
حوزه های مدیریت منابع آبی، انرژی، محیط زیست و حمل و نقل 

و... تخصیص خواهد یافت.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۹۸دالر آمریکا

4.7۱۶یورو اروپا

۵.۲۹۳پوند انگلیس

۱.۰74درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۲.۹۰۰مثقال طال

۱۲۳.۰۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۲۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲4۳.۸۰۰سکه طرح جدید

۶4۵.۰۰۰نیم سکه

۳۵۵.۰۰۰ربع سکه

۲4۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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به��ادار  اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ته��ران روز یکش��نبه نی��ز در ادامه روند 
مثب��ت ابت��دای هفته، توانس��ت رش��د 
0.28درصدی را تجرب��ه کند و به کانال 
84 ه��زار واح��د نزدیک تر ش��ود. بدین 
ترتی��ب در دومی��ن روز معامالتی هفته 
ش��اخص کل 2۳۳.۳۹ واحد رشد کرد و 
تا رقم 8۳ هزار و ۹۱۶ واحدی باال رفت. 
در معامالت روز یکشنبه بازار سهام، نماد 
شرکت ارتباطات سیار ایران با 75 واحد، 
نماد کش��تیرانی ایران با 40 واحد، نماد 
فوالد مبارکه اصفه��ان با 28 واحد، نماد 
گروه مپنا با ۱۶ واحد و نماد داده گس��تر 
عصرنوین با ۱5 واحد افزایش بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل بورس 
داش��تند. در مقابل، نم��اد پاالیش نفت 
اصفهان با 22 واحد و نماد آسان پرداخت 
پرشین با ۱7 واحد کاهش بیشترین تاثیر 
منف��ی را در برآورد نماگ��ر بورس تهران 
داش��تند. آیفکس نیز با افت 2.۱ واحدی 
مواجه شد و به رقم ۹4۹.2 رسید. بر این 
اس��اس ارزش معام��الت فرابورس تهران 
رق��م 2۶5 میلیارد تومان س��هم و اوراق 
مال��ی را تجرب��ه کرد و حج��م معامالت 
ش��اهد ب��ه ۱58 میلیون تومان س��هم و 
اوراق مالی رس��ید. در معامالت فرابورس 
تهران، پتروشیمی زاگرس، پاالیش نفت 
ش��یراز و پاالی��ش نفت الوان بیش��ترین 
تاثیر کاهنده را روی آیفکس داشتند. در 
طرف مقابل پتروشیمی مارون، هلدینگ 

صنای��ع معدنی خاورمیانه و قاس��م ایران 
س��عی کردن��د آیفکس را به س��مت باال 

هدایت کنند. 

تحرک مثبت حقوقی ها در بازار 
سهام

در دومی��ن روز معامالت��ی هفته بازار 
س��هام بازاری به نس��بت پرتح��رک بود 
که در آن س��هامداران حقیقی پا به پای 
حقوقی ه��ا برای معام��الت درون گروهی 
تالش می کردند ت��ا فرصتی برای تبیین 
در  س��رمایه گذاری  جدی��د  اس��تراتژی 
بازه های کوتاه مدت پدیدار ش��ود؛ بازاری 
ک��ه همچن��ان ترجیح می ده��د تا روی 
س��هم های کوچک و برخوردار از س��هام 
ش��ناوری پایین تمرکز کند. بدین ترتیب 
معامالت درون گروهی سهامداران عمده 
به وی��ژه در گروه معدنی ه��ا در حالی در 
گروه فلزات اساسی و سنگ آهنی ها رقم 
خورد که ش��اهد افزایش اقبال خریداران 
اغلب حقوقی س��هام در گروه حمل و نقل 
بودیم و این مهم باعث ش��د تا این گروه 
پیشروی بازار س��هام باشد. همچنین در 
ب��ازار دوم بورس تهران ک��ه به معامالت 
درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد، کمتر از 577 میلیون س��هم فوالد 
مبارک��ه اصفهان ب��ه ارزش بیش از ۱0۹ 
میلی��ارد و 7۹2 میلیون تومان از س��وی 
س��هامدار عم��ده بازارگردان��ی ش��د. در 
نم��اد مل��ی صنایع مس ای��ران نیز بیش 
از 44۳ میلی��ون س��هم ب��ه ارزش کمتر 
از ۹5میلیارد تومان ب��ا معامالت انتقالی 

می��ان س��هامداران عم��ده معامله ش��د. 
۱24.5 میلیون سهم کشتیرانی ایران نیز 
به ارزش 4۹.5 میلیارد تومان به کدهای 
درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت؛ 
همچنی��ن بیش از 4۱.5 میلیون س��هم 
توس��عه معادن و فلزات به ارزش بیش از 
۶میلیارد تومان میان س��هامداران عمده 
این سهم با معامالتی انتقالی مواجه شد. 
روز یکش��نبه 20 میلیون س��هم معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و ب��ه ارزش بیش از 
۳ میلی��ارد توم��ان بازارگردان��ی ش��د و 
در صن��دوق درآمد ثابت امی��ن یکم نیز 
20 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش 2 میلیارد 
تومان به کدهای انتقالی س��هامدار عمده 
جابه جا ش��د. در عین ح��ال کمتر از ۱5 
میلیون س��هم بیمه س��ینا به ارزش ۱.5 
میلیارد تومان ب��ا معامالت انتقالی میان 
س��هامداران عمده این سهم همراه شد و 
در گروه صنعتی س��پاهان نیز ۶ میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۱.5 میلیارد تومان 
کد به کد ش��د و درنهایت اندکی بیش از 
۳.5 میلیون س��هم کارتن ایران به ارزش 
بیش از 2 میلیارد تومان بازارگردانی شد. 

رشد 8.1 درصدی شاخص کل از 
ابتدای سال

براساس گزارش هفتگی بررسی بازارها 
که ه��ر هفته توس��ط مدیری��ت تحقیق 
و توس��عه ب��ورس تهران تهیه و منتش��ر 
می ش��ود، از ابتدای سال ۹۶ تا مورخ 22 
ش��هریورماه، ش��اخص کل با ۱.8درصد 
افزای��ش به رقم 8۳524 واحد بالغ ش��د 

و ش��اخص کل هم وزن ب��ا ۶.۱۱درصد 
افزایش عدد ۱754۶ واحد را تجربه کرد. 
این در حالی است که سکه با ۶.5 درصد 
و دالر با ۶.4درصد رشد همراه بوده است.  
سه صنعت »خودرو و ساخت قطعات« با 
۶.۱۹درص��د، »اطالع��ات و ارتباط��ات« 
ب��ا 4.۱7درص��د، »فل��زات اساس��ی« با 
۱۳درص��د بیش��ترین حج��م معام��الت 
هفتگ��ی و »اطالع��ات و ارتباط��ات« با 
4.20درصد، فرآورده ه��ای نفتی، کک و 
س��وخت هسته ای با ۳.۱4درصد و فلزات 
اساس��ی با ۱.۱۱درصد بیش��ترین ارزش 
معامالت را به خ��ود اختصاص دادند. بر 
ای��ن اس��اس در ۳0 روز منته��ی به 22 
ش��هریورماه ۱۳۹۶، صنعت »اس��تخراج 
کانه ه��ای فل��زی« ب��ا بازده��ی مثب��ت 
7.۱0درصد، در صدر صنایع بورسی قرار 
گرفت. در مدت مشابه صنعت »استخراج 
نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتش��اف« 
با اف��ت منف��ی 2.25درصد، بیش��ترین 
اف��ت را تجربه کرد. در میان ش��رکت ها،  
»آلومینیوم ای��ران« با مثبت 2۹0درصد 
بیش��ترین افزایش و »دارویی لقمان« با 
منف��ی ۶.25درصد بیش��ترین کاهش را 
داش��تند. همچنین در محاس��به بازدهی 
ش��اخص های بورس منطق��ه خاورمیانه 
نس��بت به پایان هفته گذش��ته، شاخص 
بورس توکیو )NIKKEI 225( با رشد 
۳.۳ درصدی بیشترین بازدهی و شاخص 
ب��ورس لن��دن )FTSE 100(  ب��ا افت 
2.2درص��دی کمترین بازدهی را به خود 

اختصاص داده اند. 

دماسنج بازار سهام در آستانه کانال 84 هزار واحد قرار گرفت

بازدهی بیشتر بورس تهران نسبت به سایر بازارها از ابتدای سال

بازار سرمایه پس از فصل مجامع معموالً 
وارد دوره کوتاهی از اس��تراحت می شود تا 
ش��رکت ها با انتش��ار گزارش های دوره ای 
شش ماهه، اس��تراتژی جدیدی برای نیمه 
دوم س��ال س��رمایه گذاران تعیی��ن کنند. 
بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده و 
قرار اس��ت بانک ها اج��را کنند. تاکنون دو 
هفت��ه از آغاز اج��رای آن می گذرد و هنوز 
برای بررس��ی نحوه اجرا زود است، به این 
ترتیب سرمایه گذاران هنوز منتظر هستند 

تا ببینن��د بانک ها واقعا این بخش��نامه را 
به درس��تی اجرا می کنند ی��ا خیر؟ تأثیر 
کاهش نرخ س��ود بانکی با گذش��ت زمان 
در صورت های مالی دیده می شود. اگر نرخ 
تسهیالت شرکت های بورسی کاهش یابد، 
به طور قطع در سودآوری آنها تأثیر مثبت 
خواهد داشت. از طرفی سرمایه گذاران در 
انتظار پایان ش��هریور و انتشار گزارش های 
ش��ش ماهه و پیش بینی س��ود ش��رکت ها 
هس��تند. معموالً بعد از فصل مجامع بازار 
به حالت تعادل وارد می ش��ود که با انتشار 
گزارش های شش ماهه این دوران به پایان 
می رس��د. موضوع دیگر بازار ش��وک ارزی 

اخیر و افزایش نرخ دالر اس��ت که در این 
ارزی ش��رکت های صادرات محور  ش��وک 
برنده هس��تند. انتظ��ار تحولی مثبت پس 
از انتش��ار گزارش های ش��ش ماهه در بازار 
وجود دارد و پیش بینی می ش��ود با انتشار 
گزارش ه��ای ش��ش ماهه ش��رکت ها بازار 
س��رمایه در نیمه دوم س��ال روند مثبتی 
را تجرب��ه کند. ب��ازار فعاًل منتظر ش��فاف 
ش��دن سیاس��ت های ارزی دول��ت، نحوه 
اجرای بخش��نامه جدید بان��ک مرکزی و 
کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی است. 
از س��وی دیگ��ر ورود ش��رکت های جدید 
ش��ادابی به بازار می دهد، اما باید با تزریق 

نقدینگی های جدید همراه باشد تا شادابی 
و رون��ق پای��داری را برای بازار س��هام به 
همراه داشته باشد. در عین حال و براساس 
برنامه ریزی ه��ا قرار اس��ت اوراق س��خاب 
وارد بازار س��رمایه ش��ود، بنابراین تکلیف 
سازمان بورس برای صندوق ها باعث ایجاد 
تقاضای جدید برای اوراق سخاب از سوی 
صندوق های با درآمد ثابت خواهد شد؛ به 
این ترتیب ک��ه صندوق به جای نگهداری 
پول خود در بانک ها در شرایط کاهش نرخ 
سود بانکی اقدام به خرید اوراق سخاب از 

بازار فرابورس خواهند کرد. 
منبع: سنا

عملکرد بورس های مهم دنیا، نشان از روند 
صع��ودی متغیرها دارد. با نگاهی به عملکرد 
بورس های دنیا در هفته ها و سال های اخیر 
درمی یابیم که تمامی بورس های معتبر دنیا 
در پنج سال گذشته روندی صعودی را طی 
کرده اند که توضیح��ی مختصر در خصوص 

هر یک از آنها در ادامه آورده شده است. 
)NASDAQ( شاخص بورس نزدک

ش��اخص نزدک از س��ال 20۱۳ تا 20۱7 
روندی کاماًل صعودی را طی کرده است. این 
بازار بزرگ ترین بازار معامله الکترونیک سهام 
در آمریکا اس��ت که با حضور بیش از ۳200 
شرکت در آن، بیشترین مقدار معامله سهام 

را نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان 
دارد. مق��دار این ش��اخص در س��ال 20۱۳ 
رقم ۳ هزار واحد بود که در س��ال 20۱7 به 
۶500 واحد رسیده است که نشان از صعود 
۱۱۶درصدی آن در پنج سال گذشته دارد. 

شاخص بورس لندن
ش��اخص ب��ورس لن��دن نی��ز همچون 
بورس نزدک، در پنج سال گذشته روندی 
صعودی طی کرده اس��ت که در این روند 
صعودی، در سال 20۱۶ نزول قابل توجهی 
داش��ته اس��ت که دلیل اصل��ی آن خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا بود که این بورس 
را به ش��دت تحت تأثیر ق��رار داد، اما پس 
از فروکش ک��ردن تأثیرات خروج انگلیس 
از اتحادی��ه اروپا، مج��ددا این بورس روند 

صع��ودی در پیش گرفت و در حال حاضر 
نیز توانس��ته است تا به رقم 7 هزار و 200 

واحد برسد. 

شاخص بورس فرانکفورت
ش��اخص ب��ورس فرانکف��ورت همچ��ون 
بورس های دیگر در پنج سال گذشته روندی 
صعودی طی کرده و توانسته است از رقم 7 
هزار واحد در سال 20۱۳ به رقم ۱2 هزار و 

500 واحد در سال 20۱7 برسد.
 تحلیلگران برای این ش��اخص نیز آینده 
روش��نی متصور هس��تند و اعتقاد دارند که 
در ص��ورت عدم بروز اتفاق خاص در اقتصاد 
جهانی، ش��اهد رشد ش��اخص های معتبر از 
جمله ش��اخص بورس فرانکف��ورت خواهیم 

بود. 

شاخص بورس پاریس
ش��اخص بورس پاریس نیز در پنج س��ال 
گذشته روندی صعودی در پیش گرفته است 
و به نظر می رس��د که در آینده نیز به همین 
روند ادامه خواهد داد. مقدار این ش��اخص در 
س��ال 20۱۳ رقم ۳ هزار و 500 واحد بود که 
در سال 20۱7 به 5 هزار و 200 واحد رسید. 

شاخص بورس توکیو
ش��اخص بورس ژاپن نیز که از بورس های 
آس��یایی محس��وب می ش��ود، در پنج سال 
گذش��ته رون��دی صعودی طی کرده اس��ت. 
مقدار این ش��اخص در س��ال 20۱۳ رقم 8 
هزار واحد بود که در س��ال 20۱7 به رقم 20 
هزار واحد رسید تا رشدی ۱50درصدی را در 

کارنامه خود ثبت کند.

مهم ترین انتظارات سرمایه گذاران بازار سهام

بررسی روند 5ساله شاخص های برتر جهان 

خبر

آلمان ها و سوییسی ها اصلی ترین 
سرمایه گذاران خارجی در بورس

بهادر بیژنی، جانش��ین رئیس سازمان بورس در جذب 
سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه طرح همکاری با بازار 
سرمایه کره جنوبی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت که 
اولویت سازمان بورس توسعه فعالیت  بین المللی به ویژه در 
 XNET زمینه عملیات متولی گری سهام براساس پروژه
است.  به گزارش فارس، بیژنی افزود: مشکل سپرده گذاری 
)Custodian(  یا متولی گری س��هام میان بازار سرمایه 
ای��ران و نهادهای ناظر خارجی با اج��رای همزمان چند 
پروژه در حال عملیاتی ش��دن است. بهادر بیژنی با بیان 
اینک��ه پ��روژه XNET با نه��اد ناظر یونان یک��ی از این 
طرح ها اس��ت که بازار س��رمایه ایران را به ۳0 کشور دنیا 
متصل می کند، عنوان کرد: با اجرای این طرح بس��یاری 
از موانع سپرده گذاری سهام از طریق همکاری عواملی که 
در بازار س��هام یونان و ایران هس��تند، حل می شود. این 
مقام مس��ئول در برابر این پرسش که آیا می توان امیدوار 
بود که پول خارجی با تک نرخی ش��دن ارز به بازار بدهی 
و اسناد خزانه س��رازیر شود، گفت: در حال حاضر برخی 
س��رمایه گذاران خارجی در حال خرید اس��ناد خزانه در 
بازار بدهی ایران هس��تند و این در حالی اس��ت که بیش 
از 50درصد س��رمایه گذاری ای که در بازار س��رمایه ایران 
توس��ط خارجی ها انجام می ش��ود متعلق به آلمانی ها و 
پس از آن س��وییس و کشور های همس��ایه است. بیژنی 
با اش��اره به نظارت بازار س��رمایه بر رفتار سرمایه گذاران 
خارج��ی در ایران، یادآور ش��د: س��رمایه گذاران خارجی 
یا به دنبال به دس��ت آوردن س��همی از بازار یا به دنبال 
شناسایی سود هستند که بازار سرمایه ایران برای هر دو 
این سرمایه گذاران زمینه الزم را فراهم کرده است. به باور 
وی، برخی سرمایه گذاران که ریسک گریز هستند اغلب به 
سمت اوراق خزانه سوق می یابند، اما اشخاصی نیز وجود 
دارند که تلفیقی از س��هام و اسناد خزانه را در بازار سهام 

تحصیل کرده اند. 

عرضه 1۳5 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
روز یکش��نبه 2۶ ش��هریورماه میزبان عرضه ۱۳5 هزار و 
۶۹7 ت��ن انواع قیر، لوب کات، وکیوم باتوم، مواد پلیمری و 
مواد شیمیایی بود. همچنین ۳8 هزار و 200 تن انواع قیر 
در تاالر صادراتی عرضه ش��د. براساس این گزارش، ۳40 
ت��ن مس مفتول، ۳40 تن مس کاتد، ۳40 تن مس کاتد 
2، 20 ه��زار تن مس کم عیار، ۱2 تن کنس��انتره فلزات 
گرانبها و ۱40 تن سولفور مولیبدن نیز در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی عرضه ش��د. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 2۱0 هزار 
قطعه جوجه یک روزه، ۳50 تن شکر سفید، ۶ هزار و 750 
تن گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم دوروم بود. عالوه بر 
این 4 ه��زار و ۹8۱ تن گندم خوراکی نیز در قالب طرح 
قیمت تضمینی در این تاالر عرضه شد. بازار فرعی بورس 
کاالی ایران نیز شاهد عرضه 4۹2 تن ضایعات فلزی، ۱00 
تن قند، 200 تن ش��یرخام، 700 تن پت��اس و ۳ هزار و 

500 تن کود مایع ازته بود.

 
عرضه بیش از ۳000 تن میعانات 

گازی در رینگ داخلی
روز یکشنبه 2۶شهریورماه ۹۶، کاالهای آیزوریسایکل 
پاالیش��گاه های تهران، ش��یراز و اصفهان، میعانات گازی 
پاالیش گاز خانگیران، نفتای سنگین پاالیش نفت تهران 
و حالل 404 پاالیش نفت شیراز در رینگ داخلی عرضه 
ش��دند. از نکات مهم عرضه های روز یکشنبه می توان به 
عرض��ه ۳0۱4 تن میعان��ات گازی پاالیش گاز خانگیران 

)S500(  در رینگ داخلی اشاره کرد. 

جریمه 12.5 میلیون دالری بورس 
دویچه آلمان

ب��ورس دویچه آلمان به اتهام آنچه معامالت س��هام با 
اطالعات قبلی نامیده می شود موظف به پرداخت جریمه 
۱2.5 میلیون دالری ش��ده اس��ت. براساس این گزارش، 
بورس دویچه در اعالمیه ای رس��می اظهار داش��ته است 
که جریم��ه ای به ارزش ۱0.5 میلیون یورو معادل ۱2.5 
میلی��ون دالر به مقامات قانونگذار ب��ازار آلمان پرداخت 
خواه��د کرد. این در حالی اس��ت که مته��م اصلی این 
معامالت با اطالعات قبلی، کارس��تن کنگتر، رئیس این 
بورس اس��ت. بنا بر ای��ن گزارش، ب��ورس دویچه آلمان 
آمادگ��ی دارد در حدود ۶.5 میلی��ون دالر جریمه بابت 
اته��ام معامالت نهانی و عدم افش��ای اطالعات پرداخت 
کند، هرچند وقوع این جرم را قبول ندارد. مرکز تحقیقات 
بازاره��ای مال��ی در آلمان ادعا می کند ک��ه مدیر بورس 
دویچه در تاریخ ۱4 دسامبر 20۱5 در حدود 4.5 میلیون 
س��هم در این بازار خریداری کرده اس��ت. دو ماه بعد در 
فوریه سال 20۱۶ خبر ادغام بورس دویچه آلمان موجب 
رش��د شدید قیمت سهام ش��رکت ها شده است. گفتنی 
اس��ت اتحادیه اروپا ماه مارس ادغ��ام دو بورس دویچه و 
لندن را به دلیل ایجاد رقابت های آتی در اتحادیه اروپا و 

احتمال خروج بریتانیا از این اتحادیه لغو کرد. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
زغال س��نگ نگین طبس در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که داده گستر 
عص��ر نوی��ن در جای��گاه دوم ای��ن گ��روه ق��رار گرف��ت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.۹825کطبس

۳.۱4۱4.۹8هاي وب

2.25۶4.۹8چدن

4.۱۱54.۹7شلعاب

2.0۹74.85غشاذر
4.24۱4.85حپترو
۱.۱۹74.82وصنا

 بیشترین درصد کاهش
قند شیرین خراسان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. لنت ترمز ایران در رده دوم این گروه ایستاد. پتروشیمی فارابی 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.۹۹(22.057قشرین
)4.8۱(۳.۳27خلنت

)4.07(۳.77۱شفارا

)۳.5۳(2.5۹۳کترام

)۳.۳8(۳.۳7۳دلقما
)۳.05(7.۱8۹خموتور

)2.۹4(85۹خزر

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
معدن��ی و صنعتی گل گهر در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
توس��عه معادن و فل��زات هم در رده های ب��اال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

۳0.850 ۱۱24خساپا

28.5۶5 272۱کگل
۱5.87۳ ۱5۱۹ومعادن
۱۳.477 748خاور

۱2.774 8۶5خپارس
۱2.۶۱0 ۱۹2۱فوالد
۱2.402 4۶ثاختح

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را معدنی و 
صنعتی گل گهر به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. آسان پرداخت پرشین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
77.7۳5 272۱کگل

۳4.۶۶7 ۱۱24خساپا
۳۳.4۱۳ ۱2۳4۱آپ
25.7۳۹ ۳255شپنا

25.528 4084حکشتي
24.227 ۱۹2۱فوالد

24.۱۱7 ۱5۱۹ومعادن

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
ش��ده را به دست آورد که معدنی و صنعتی گل گهر در این 

گروه دوم شد و به پرداخت ملت در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۱2422۶4خساپا
272۱۱0۶۹کگل

20۹۹۱85۹پرداخت
۳25585۹شپنا
74882۹خاور
۱۹2۱80۳فوالد

8۶57۹۶خپارس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارم��د پارس به دس��ت آورد. لیزینگ 

رایان سایپا در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

48۱۶۹۶۳ددام
۱۶۱۱80۶کساپا

۱۱۹45۹7خکمک
2250588خمحور
2۱405۳5شپارس
۱۱4۶۳82خریخت
۱552۳۱0قثابت

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

4۱82۱.۹8کگاز
7۶22.0۳وخارزم
۱47۶2.7۳واعتبار
۱0۹۹۳.2۹پردیس
۱822۳.5۱وبانک

۱587۳.52ما
۱725۳.۶۹پارسیان

نماگر بازار سهام

مصطفی صفاری
مدیرعامل شرکت سبدگردان 

سرمایه ایرانیان

محمود احترامی
کارشناس شرکت الپری

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

بورس بین الملل
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شماره 884

معاون آموزش��ی وزارت علوم 
ه��زار   ۷۲۷ از  بی��ش  ورود  از 
دانش��جوی جدید به دانشگاه ها 
 96-9۷ تحصیل��ی  س��ال  در 
خب��ر داد و گف��ت ک��ه تعداد 
دانش��جویان دوره کارشناس��ی 
ارشد در سال جاری در مقایسه 
ب��ا س��ال گذش��ته ۱۰درص��د 

کاهش داشته است. 
به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی 
شریعتی ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت کمی دانشگاه ها گفت: 
در  امس��ال  امی��دوار هس��تیم 
دانشگاه ها سالی پرنشاط، قانون 
مدار و کیفی را ش��اهد باشیم، 
اما در مجموع ۷۲۷هزار و ۴۰۰ 
وارد  کش��ور  کل  در  دانش��جو 

دانشگاه ها می شوند. 
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: 
۳۷۸ ه��زار دانش��جو در دوره 
کارشناسی، ۳۲۵ هزار در دوره 
کارشناسی ارش��د و ۲۴ هزار و 
۴۰۰ دانشجو نیز در دوره دکترا 
در دانشگاه های کشور برای سال 
جاری پذیرفته ش��ده اند که در 
مقایسه با س��ال گذشته تفاوت 
چندانی در تعداد دانش��جویان 
دوره کارشناس��ی وجود ندارد، 
اما تعداد دانش��جویان در دوره 
ارش��د ۱۰درصد کاه��ش یافته 
اس��ت، ام��ا در دوره دکترا نیز 
ش��اهد کاهش درص��د کمی از 

دانشجویان بودیم. 
معاون آموزش��ی وزارت علوم 
همچنی��ن تأکید ک��رد: اعمال 
سیاس��ت های نظ��ام آم��وزش 
عل��وم  وزارت  توس��ط  عال��ی 
بحث ب��ازار کار و نیاز جامعه و 
همچنین کاهش جمعیت جوان 
کش��ور موجب کاهش جمعیت 
دانشجویی دانشگاه شده است، 
اما در س��ال جاری ب��ا توجه به 

توجه ویژه نهاد آموزش عالی با 
تکیه بر مصوبه ش��ورای انقالب 
فرهنگ��ی در خص��وص ط��رح 
آمای��ش آم��وزش عال��ی تصور 
می شود وضعیت رقابت سالمی 
در بخش ه��ای مختلف آموزش 

عالی کشور شاهد باشیم. 
دکت��ر ش��ریعتی در خصوص 
ط��رح آمای��ش آم��وزش عالی 
در دانش��گاه ها نی��ز گف��ت: از 
این  ابالغی  مجم��وع بنده��ای 
طرح هش��ت بندی که بندهای 
تکلیف��ی اس��ت ب��ه مباح��ث 
مهمی اش��اره دارد. یکی از این 
مباحث هدفمند کردن تحصیل 
و مقارن س��ازی کار با بازار کار 
است که در این زمینه چندین 
کارگروه تش��کیل شده که یکی 

ای��ن کارگروه ه��ا در وزارت  از 
علوم و یک کارگروه در سازمان 
برنام��ه و بودجه ش��کل گرفته 
اس��ت. خوش��بختانه در ح��ال 
حاضر هماهنگی مناس��ب بین 
اجرایی  نهادهای  و  دس��تگاه ها 
کش��ور با دانشگاه ها ایجاد شده 
اس��ت. امیدواریم براس��اس آن 
ظرفیت ه��ا را متناس��ب با بازار 
کار تنظیم کنی��م که البته این 
وضعیت در خصوص رشته های 
کشاورزی و منابع طبیعی اجرا 
و نتیج��ه خوبی نیز ب��ه همراه 

داشت. 
معاون آموزش��ی وزارت علوم 
در خص��وص وضعی��ت صندلی 
خالی دانش��گاه ها نیز گفت: من 
معتق��دم صندل��ی خال��ی واژه 

درس��تی نیس��ت. باید به کلمه 
مازاد اش��اره کنیم؛ در واقع اگر 
دانش��گاه ها  در  ماموریت گرایی 
خالی  صندلی های  شود  تقویت 

کاهش می یابد. 
به گفته وی، در حال حاضر در 
دانشگاه ها پیش زمینه مطلوبی را 
فراهم کردیم تا رقابت مناس��ب 
بی��ن مراکز مختلف دانش��گاهی 
فراه��م ش��ود و ای��ن رقابت در 
شکل  دانش��گاه ها  س��طح  بندی 
گرفته اس��ت، به ط��وری که این 
س��طح بندی در مراکز غیردولتی 
ب��ه خوبی اج��را و موجب ش��د 
دانش��گاه ها در بح��ث کیفیت با 
یکدیگر رقاب��ت کنند، به گونه ای 
که در این زمینه ظرفیت برخی 
موسسات غیردولتی صفر و برخی 

نی��ز به س��طح انحالل رس��یده 
است. در مجموع سیاست وزارت 
علوم این اس��ت ک��ه بخش های 
غیردولتی آم��وزش عالی تقویت 

شود. 
قانون مداری  دکتر شریعتی، 
را ش��عار اصلی دانش��گاه ها در 
س��ال جاری دانس��ت و اظهار 
ک��رد: م��ا در بخ��ش اج��رای 
سیاس��ت های متناسب با شعار 
اقتص��اد مقاومتی  س��ال یعنی 
چندی��ن ط��رح را در اختی��ار 
داش��تیم ک��ه دو م��ورد آن به 
وزارت علوم  آموزش��ی  معاونت 
مرب��وط می ش��د ک��ه یک��ی از 
ماموریت مداری  طرح ه��ا  ای��ن 
دانشگاه ها و یکی دیگر نیز قرار 
گرفت��ن حداقل پنج دانش��گاه 
ی��ا پژوهش��گاه کش��ور در رده 
۲۰۰ مرک��ز برتر دنیاس��ت که 
خوش��بختانه ش��اخص های آن 
به دانش��گاه ها ابالغ و پیشرفت 
خوبی در این زمینه داشته ایم. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، معاون 
آموزش��ی وزارت عل��وم که به 
مناس��بت آغاز س��ال تحصیلی 
در برنام��ه تلویزیون��ی حض��ور 
یافته ب��ود، در پایان ب��ا تأکید 
ب��ر اینکه مراکز آم��وزش عالی 
با فق��ر اعتبار مواجه هس��تند، 
متأس��فانه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
مراکز آموزش عال��ی ما بودجه 
کاف��ی را در اختیار نداش��ته و 
امسال نیز از این قضیه مستثنی 
نیست. مسئوالن به شدت پیگیر 
این هس��تند که اعتبار کافی به 
این مراکز اختصاص داده شود، 
اما یکی از سیاس��ت های وزارت 
علوم این اس��ت که با خصوصی 
ک��ردن مراکز آم��وزش عالی از 
هزینه های س��ربار دولت کاسته 

شود. 

هنوز طرح رجیس��تری گوش��ی موبایل  اجرا نشده 
اس��ت، اما مس��ئوالن رویای واردات ب��دون توقف در 

گمرک را در سر می پرورانند. 
طرح رجیستری از دو س��ال پیش مطرح شده، اما 
هنوز اجرایی نشده است و اجرای آن مدام به ماه های 
آتی موک��ول می ش��ود. اکنون ظاهرا پیش��نهادهایی 
مطرح شده اس��ت مبنی بر اینکه پس از اجرای طرح 
رجیس��تری، تدابیری اندیشیده شود تا گوشی در رده 
کاالهای مس��یر سبز قرار گیرد؛ به این ترتیب شرایط 
مناس��بی برای افزایش واردات قانونی فراهم و گوشی 
بدون قرار گرفتن در صف طوالنی گمرک، به س��رعت 

ترخیص می شود. 
تجهی��زات  نمون��ه  تأیی��د  ف��ارس،  ب��ه گ��زارش 
الکترونیکی برای ورود به کش��ور معموال زمانبر است 
و واردکنندگان از این ش��رایط گالیه دارند. در حوزه 
واردات گوشی تلفن همراه، س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی )رگوالتوری( ب��ه نمایندگی از 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مس��ئولیت تست 
گوشی های موبایل از نظر مطابقت با استانداردها را بر 
عهده دارد. پیش��تر رگوالتوری برای تست گوشی ها، 
روی ی��ک عدد از ه��ر محموله وارداتی تس��ت انجام 
می  داد ک��ه گاهی محموله ها عینا مش��ابه بودند و به 
دلیل مطابقت ب��ا محموله های قبلی تست ش��ده، در 

عمل نیازی به این کار نبود. 
چندی پیش، برای تسهیل ش��رایط واردات قانونی 
تمهیدات��ی در نظر گرفته ش��د که براس��اس مقررات 
جدید مقرر ش��د پس از تست یک نمونه، تا سه سال 
واردات آن نمونه از نظر قانونی بالمانع باش��د. در حال 
حاضر یک پروسه حداقل دوهفته ای شامل یک هفته 
تست فنی اس��تاندارد و یک هفته ترخیص از گمرک 
پیش روی واردات گوش��ی تلفن همراه است و هر روز 
معطلی برای واردکننده مصداق خواب سرمایه و زیان 

تلقی می شود. 
پس از اصالح مقررات برای کاهش نسبی پیچیدگی  

فرآیندهای زمانبر تس��ت  فنی، پیش بینی می شود در 
آینده نزدیک با اجرای طرح رجیس��تری گوشی تلفن 
همراه مدت زمان ترخی��ص کاال از گمرک نیز کاهش 
یاب��د زیرا وقت��ی گوش��ی های غیر قانونی در کش��ور 
سرویس نگیرند و بی استفاده باشند، گمرک کمتر نیاز 
به س��خت گیری و اعمال مراحل پیچیده برای اثبات 
اصالت کاال خواهد داش��ت و همین امر ورود و خروج 

کاالی گوشی موبایل از گمرک را تسریع می کند. 
بر این اس��اس، حتی پیش��نهادهایی مطرح اس��ت 
که پس از اجرای رجیس��تری گوشی موبایل، گمرک 
جمه��وری اس��المی ای��ران می تواند گوش��ی را جزو 
کاالهای مسیر سبز قرار دهد که این امر شرایط بسیار 
مناس��بی برای افزایش واردات قانونی این کاال فراهم 
خواهد کرد. کاالهایی که در مسیر سبز قرار می گیرند 
ب��دون نیاز به مجوز هس��تند و گم��رک می تواند در 
حداقل زمان ممکن پیش بینی ش��ده  )یک ساعت یا 

حتی نیم ساعت( کاال را ترخیص کند. 

گوشی موبایل در مسیر سبز واردات

معاون آموزشی وزارت علوم از کاهش ۱۰ درصدی دانشجویان ارشد خبر داد

فقر اعتباری مراکز آموزش عالی
اخبار

بازسازی بافت عضالنی قلب با پرینتر 
سه بعدی توسط محقق ایرانی

یک محقق ایرانی موفق ش��ده اس��ت با اس��تفاده 
از پرینت��ر س��ه بعدی و ایمپلنت، تکنیک��ی را برای 

خودترمیمی قلب بعد از حمالت قلبی ابداع کند. 
به گزارش مهر، یکی از مش��کالت در زمینه درمان 
قلب، ع��دم قابلی��ت خودترمیمی این ان��دام بعد از 

حمالت قلبی است. 
محمد ایزدی ف��ر با همکارانش در تهیه عکس های 
مورد نیاز برای بافت قلبی، س��لول های قلبی پرینت 
شده سه بعدی را به صورت تکه های قلبی تهیه کرده 

است که سلول ها درون آن قادر به رشد هستند. 
زمانی ک��ه وی این تکه های قلب��ی را به موش های 
آزمایشگاهی ایمپلنت کرد، تکه قلبی به اندازه کافی 
ش��فاف و نامرئی بود که مانند تصویربرداری پزشکی 
منظم نش��ود. ایزدی ف��ر و همکارانش در CLS، یک 
تکنیک تصویربرداری اش��عه ایک��س را برای مانیتور 
ک��ردن تکه های قلبی س��ه بعدی ایمپلنت ش��ده با 

موش های آزمایشگاهی طراحی کرده اند. 
تصاویر گرفته ش��ده نش��ان می ده��د که تکه های 
قلبی س��ه بعدی پرینت شده با سلول های انسانی به 
صورت رش��ته های با پهنای ۲۰۰ میکرومتر هستند 
که فواصل بین هر کدام از آنها ۴۰۰ میکرومتر است. 
جوهر یا هیدروژلی که وی برای این کار اس��تفاده 
کرد یک ژل مش��تق از جلبک بود که زیست سازگار 
ب��ا ب��دن انس��ان ب��وده و هیچ گونه پاس��خ ایمنی را 
ایجاد نمی کند. از دیگر ویژگی های این ژل، زیس��ت 
تخریب پذیری مناس��ب آن ب��ود. هدف این محقق و 
همکارانش گرفتن س��لول های بنیادی از خود بیمار 
و تکثی��ر آن در آزمایش��گاه و تمایز آنها نس��بت به 

سلول های قلبی است. 
در این مطالعات زمانی که قلب شروع به جذب تکه 
پرینت ش��ده کرد، سلول های آن ش��روع به تکثیر و 
رشد کرده و تکه پرینت شده سه بعدی از بافتی نرم 

به عضالت قلبی متراکم تبدیل شد. 

 
ساخت صفحه  کلید ویژه  کم توانان 

ذهنی در کشور
محققان کشور صفحه  کلید ویژه  کم توانان ذهنی را 

ساختند و به ثبت رساندند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از دانش��گاه علوم بهزیس��تی و 
توانبخش��ی، دکتر مرتضی ف��رازی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه علوم بهزیس��تی و توانبخشی که با همکاری 
مهندس سیدمحمد اعتماد این صفحه کلید را ساخت، 
در مورد این اختراع که در مرکز مالکیت فکری و معنوی 
سازمان ثبت اسناد و امالک قوه قضاییه به ثبت رسید، 
گف��ت: صفحه کلید ویژه  کم توانان ذهنی به عنوان یک 
ابزار کمک  آموزش��ی با کیفیت باال و توجیه اقتصادی 
به همراه نرم افزارهای مربوطه برای جامعه هدف یعنی 

کم توانان ذهنی  قابل استفاده است. 
وی در مورد جمعیت کم توانان ذهنی کشور و جامعه 
ه��دف این فعالیت فناورانه گفت: ح��دود ۵۵ درصد از 
جمعیت کودکان استثنایی کشور را افراد کم توان ذهنی 
تش��کیل می دهند که با احتس��اب کودکان بیش فعال 
و ک��ودکان دارای ضعف حرکتی، جمعی��ت بزرگی را 
شامل می شود.  این استاد گروه آموزشی گفتار درمانی 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تأکید کرد: با توجه 
به گسترش و رشد رایانه و به ویژه نرم افزار، افراد کم توان 
ذهنی نیز مانند دیگر اف��راد جامعه، به نحوی نیازمند 
اس��تفاده از رایانه و نرم افزارهای آموزش��ی هستند که 
اختراع صفحه کلید ویژه کم توانان ذهنی، تحولی بزرگ 
در آموزش، یادگیری و نحوه برقراری ارتباط این افراد با 

دنیای اطراف از طریق رایانه را ایجاد می کند. 
وی با اشاره به اینکه صفحه کلید، مهم ترین ابزار ورود 
اطالعات به رایانه محس��وب می شود، گفت: هم اکنون 
کم توانان ذهنی به دلیل کوچک بودن کلیدهای صفحه 
کلیده��ای معمولی که نیازمند ق��درت تمرکز و توجه 
باالیی برای استفاده از آنهاست، عدم مصونیت در مقابل 
ضربه های ناگهانی و فشارهای بیش از حد و همچنین 
نوع عملکرد آن که نیازمند قابلیت ذهنی و سرعت عمل 
مناسب برای کار با آن است، قادر به استفاده از صفحه 

کلیدهای معمولی نیستند. 
این مخترع حوزه توانبخش��ی ادامه داد: این درحالی 
اس��ت که صفحه کلید اختراع شده )صفحه کلید ویژه 
کم توانان ذهن��ی( کامال متف��اوت از صفحه کلیدهای 
معمول��ی ب��وده و دارای مزای��ای متع��ددی همچون 
کلیده��ای رنگ��ی و اندازه  ب��زرگ  )قط��ر تقریبا ۱۰ 
س��انتیمتر برای تشخیص و استفاده  راحت تر کم توانان 
ذهنی )جامعه هدف(، صرفا دارای چهار عدد کلید برای 
اس��تفاده آسان، جنس مقاوم به ضربه و فشار، ظاهری 
س��اده و جذاب و امکان استفاده با چند انگشت و حتی 

با کف دست است. 
وی با تأکید بر اینکه تولید انبوه و عرضه  این محصول 
نیازمند حمایت همه جانبه اس��ت ت��ا بتوان خدمتی در 
زمینه  آموزش و توانبخشی جامعه هدف ارائه داد، تصریح 
کرد: مش��تریان این محصول در داخل کشور، عالوه بر 
خانواده های دارای ک��ودک کم توان ذهنی، انجمن های 
حمایتی و توانبخش��ی کم توانان ذهنی، بیمارستان  های 
توانبخش��ی، مراکز و کلینیک های توانبخش��ی، مراکز 
آموزشی وابس��ته به سازمان بهزیستی، سازمان آموزش 
 و پرورش استثنایی کشور هستند تا از آن به عنوان یک 
ابزار کمک  آموزشی با کیفیت باال به همراه نرم افزارهای 

مربوطه برای مددجویان خود استفاده کنند. 

اخبار

واقعیت مجازی درد را تسکین 
می دهد

ی��ک پژوهش جدی��د نش��ان می دهد ک��ه انجام 
بازی های واقعی��ت مجازی می تواند به تس��کین در 
بیم��اران کم��ک کند.  به گ��زارش ایس��نا و به نقل 
از دیلی می��ل، بازی ه��ای واقعیت مج��ازی نه تنها با 
منحرف ک��ردن ذهن بازیکنان درد آنها را تس��کین 
می ده��د بلکه باع��ث تغییرات در مغز نیز می ش��ود.  
بررس��ی ش��ش مطالعه کوچک نش��ان می دهد که 
پرت ش��دن حواس در حقیقت نقش حیرت انگیزی 
در تس��کین درد ایفا می کند.  این فناوری همچنین 
می توان��د با برنامه ریزی مج��دد نحوه واکنش فرد به 
درد و به ایجاد تغییر در سیستم عصبی کمک کند. 
یک��ی از محققان این پژوهش اظهار کرد: محققان 
از روش تصویرس��ازی هدایت شده به مدت طوالنی 
ب��رای درمان اخت��الالت روحی اس��تفاده کرده اند و 
واقعیت مجازی یک راه جذاب برای ارائه تصویرسازی 

هدایت شده است. 
تصویرسازی هدایت شده به تنهایی یا با هیپنوتیزم 
به  کار می رود. در این روش به بیمار آموخته می شود 
ک��ه صحنه های��ی را با رن��گ، صدا، بو و احساس��ات 
مربوطه تصور کند. این صحنه ممکن است خوشایند 
باش��د، که برای کاه��ش اضطراب ب��ه کار می رود یا 
ناخوش��ایند، که برای غلبه بر اضطراب به کار می رود. 
ای��ن روش برای درمان بیم��اران مبتال به اختالالت 
اضطراب فراگیر، اختالل اس��ترس پس از س��انحه و 
فوبی��ا و به عن��وان درمان کمکی ب��رای بیماری های 

طبی یا جراحی به کار رفته است. 
محققان ای��ن پژوهش اظهار کردن��د: برای اثبات 
اثربخشی واقعیت مجازی در تسکین درد، تحقیقات 

بیشتری مورد نیاز است. 
فناوری واقعیت مجازی به مدت چندین دهه است 
که مورد استفاده قرار می گیرد و نخستین بار نیروهای 
نظامی از آن برای شبیه سازی پرواز استفاده کرده اند.  
نخستین سخت افزار واقعیت مجازی کل یک اتاق را 
پر می کرد اما به مرور زمان این تکنولوژی کوچک تر 
و ارزان تر ش��ده و برای انواع مختلف اهداف پزشکی 
از قبیل درمان زخم، درمان فیزیوتراپی، تسکین درد 
دندان و درمان س��وختگی استفاده می شود.  امروزه 
دستگاه های واقعیت مجازی به تولید انبوه رسیده و 
در قالب یک گوشی هوش��مند و هدست ویژه مورد 
استفاده کاربران قرار می گیرند.  در حال حاضر افراد 
زی��ادی از این ابزاره��ا برای بازی ک��ردن بازی های 
ویدئویی و تورهای سه بعدی از مکان هایی که ممکن 
است نتوانند در زندگی واقعی به آنجا بروند استفاده 
می کنند.  برای پژوه��ش حاضر، محققان مقاله های 
منتشر ش��ده از س��ال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱6 را مرور 
کردند ک��ه به ش��یوه های متفاوت، کم��ک واقعیت 
مجازی به تس��کین درد را مورد بررسی قرار داده اند.  
محققان این پژوهش اظه��ار کردند: عوارض جانبی 
واقعیت مجازی می تواند شامل بیماری های حرکتی، 
حالت تهوع و سرگیجه باشد.  با این حال، این گزینه 
یک رویکرد غیرتهاجمی اس��ت ک��ه در حال فراگیر 
ش��دن بوده و در دس��ترس و مقرون ب��ه صرفه تر از 

روش های دیگر است. 

اپل ورود اپلیکیشن های گمراه کننده 
به اپ استور را ممنوع می کند

اپل به تازگی راهنمای ارزیابی و بازبینی اپلیکیشن ها 
برای توسعه دهندگان را به روز رسانی کرده تا اپ استور 
را از برنامه ه��ای اضاف��ه و گمراه کننده خالی کند. این 
اقدام، دانلود برخی اپلیکیشن های قدیمی را نیز ناممکن 
خواهد س��اخت.  به گزارش دیجیاتو، اپ استور پیش از 
این هم سیاس��ت هایی را علیه چنین اپلیکیش��ن های 
گمراه کننده ای در بر داشت، اما آپدیت جدید این موضوع 
را آشکار تر می سازد. به گزارش 9to۵Mac برنامه هایی 
ک��ه محتوا یا خدمات خاصی را تبلیغ می کنند اما آنها 
را ارائه نمی دهند، مشمول رویکرد جدید خواهند شد.  
یکی از این موارد، برنامه های آنتی ویروس جعلی هستند 
ک��ه هیچ کار خاصی انجام نمی دهند و فقط به مصرف 
منابع سیستمی و جمع آوری اطالعات می پردازند. اپل 
چندی��ن نمونه از این برنامه ها را حذف کرده، اما طبق 
راهکارهای جدید، اپلیکیشن های مشابه دیگر توانایی 

راهیابی به اپ استور را هم نخواهند داشت. 
ع��الوه بر این، راهنمای جدید بندهایی را در مورد 
ARKit و Face ID نیز در بر دارد. اپل می خواهد 
اپلیکیش��ن های مبتنی ب��ر پلتفرم واقعی��ت افزوده 
ARKit در اپ اس��تور، تجربه ای غنی و یکپارچه را 
به همراه داش��ته باشد و صرفا به موارد ساده محدود 
نش��ود. در مورد Face ID هم اپل اعالم کرده برای 
اف��راد کمت��ر از ۱۳ س��ال، اپلیکیش��ن ها باید روش 
احراز هوی��ت دیگری به جز تش��خیص چهره را نیز 
پیش��نهاد دهند.  یکی دیگر از قابلیت های اپ استور، 
ام��کان اهدای وجه ب��ه فرد دیگر بدون اس��تفاده از 
پرداخت های درون برنامه ای است. در این روش تمام 
مبلغ به دریافت کننده می رس��د، درحالی که پیش از 
ای��ن ۳۰درصد از کل مبل��غ پرداختی در اختیار اپل 
ق��رار می گرفت.  از جمله بندهای جدید اپ اس��تور، 
می ت��وان به منع اکی��د اپلیکیش��ن هایی که قاچاق 
انسان یا سوء استفاده از کودکان را تسهیل می کنند، 
اش��اره کرد. البته این موارد قبال هم غیر قانونی بود، 
اما اکنون با صراحت بیش��تری در مورد آنها صحبت 

شده است. 

تازه های فنــاوری

ساعت هوشمند جدید Arrow فقط ۱۵۰ دالر قیمت دارد و به یک دوربین با قابلیت چرخش ۳6۰ درجه مجهز شده است.
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اتاق  نماین��دگان  عضو هیأت 
بازرگانی، صنایع و معادن مشهد 
با بی��ان اینکه طرح پیش فروش 
خودروها با نرخ س��ود 18درصد 
برای خودروس��ازان یک فرصت 
مناس��ب ایجاد می کند، تصریح 
ک��رد: فک��ر می کنم ای��ن طرح 
بی��ش از آنک��ه ب��رای صنع��ت 
خ��ودرو و خودروس��ازان ض��رر 

داشته باشد، بهتر خواهد بود. 
در  س��یادت  محمدمه��دی 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، در رابطه 
ب��ا مصوب��ه بان��ک مرک��زی در 
خصوص الزام خودروس��ازان به 
با نرخ  پیش ف��روش خودروه��ا 
سود 18درصد اظهار کرد: اصوالً 
سیاست بانک مرکزی سیاستی 
مربوط به خودروس��ازان نیست. 
در واقع یک سیاست پولی است 
و تمام کسانی را که می خواهند 
در ب��ازار پولی به نحوی دخالت 

کنند شامل می شود. 
وی ادام��ه داد: به عنوان مثال 
پیش فروش کردن خودرو نوعی 
مداخل��ه در ب��ازار پولی اس��ت. 
در واق��ع به  نحوی پ��ول را وارد 
مبادل��ه می کنن��د و از همی��ن 
جه��ت باید تاب��ع بانک مرکزی 
باش��ند، در این بین هیچ فرقی 
مابق��ی  و  بی��ن خودروس��ازان 
صنایع نیست بلکه این یک امر 

عمومی است. 
اتاق  نماین��دگان  عضو هیأت 
مع��ادن  و  صنای��ع  بازرگان��ی، 
مشهد در پاسخ به این سوال که 
آیا این نرخ درصد س��ود، باعث 
کاه��ش تمای��ل خودروس��ازان 
پیش ف��روش  می ش��ود،  ب��رای 
خاطرنش��ان ک��رد: زمان��ی  که 

ش��رایط ب��رای هم��ه یکس��ان 
باش��د و شرایط س��ود بانکی به 
1۵درصد برسد، 18درصد سود 
پیش فروش نیز همان مطلوبیت 

خودش را دارد. 
س��یادت افزود: فک��ر می کنم 
ما با یک م��وج خرید خودروی 
نسبتا قوی روبه رو خواهیم بود، 
به خاطر اینکه روند کاهش نرخ 
پول از نرخ س��ود بانکی با همان 
درصده��ای اندک، ب��رای مردم 

قابل محاسبه می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح 
ب��ا  خودروه��ا  پیش ف��روش 
ن��رخ س��ود 18درص��د ب��رای 
فرص��ت  ی��ک  خودروس��ازان 
مناس��ب ایجاد می کند، تصریح 
کرد: در یک دهه گذش��ته یکی 
از کاالهای��ی ک��ه م��ردم روی 
آن س��رمایه گذاری می کردن��د، 
خودرو ب��ود. فک��ر می کنم این 

ط��رح ب��رای صنعت خ��ودرو و 
بود  بهتر خواهد  خودروس��ازان 
ت��ا اینکه این مصوب��ه برای آنها 

مشکلی را ایجاد کنند. 
این کارشناس اقتصادی عنوان 
کرد: زمانی  که بانک مرکزی این 
مصوب��ه را اعالم کند، اگر فردی 
بخواهد پولی در بانک قرار دهد، 
1۵درصد س��ود بانک��ی به وی 
تعلق می گی��رد ولی اگر آن فرد 
خودروی��ی را خریداری کند، تا 
زمانی  که خودرو به وی تحویل 
داده نشود، س��ود آن بر مبنای 
می ش��ود.  محاس��به  18درصد 
در واق��ع در ای��ن ماجرا آن فرد 
۳درصد س��ود بیش��تر از بانک 
خواه��د گرف��ت. در دوره ه��ای 
قب��ل همی��ن امر در ب��ازار یک 
عرف و یک روند تصویب شده و 

شناخته شده ای بود. 
س��یادت ادام��ه داد: وقتی که 

خالف بانکی و مال��ی می بینیم، 
باید راه های درست پیش بگیریم. 
دولت نمی تواند وام های ارزان تر از 
سیستم بانکی بدهد چون منابع 

محدودی در اختیار دارد.
 دولت باید قاطع و سریع عمل 
کند و از این به بعد نیز اگر بانک 
مرکزی قاطع برخورد نکند و سایر 
قوا حمایت الزم را نداشته باشند، 

این مسئله ادامه خواهد داشت. 
عضو هی��أت نماین��دگان اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن مشهد 
تصریح ک��رد: در حال حاضر این 
مسئله مش��کالتی را ایجاد کرده 
چ��ون از آن س��ود کاذب بانکی 
قبلی کاسته ش��ده و مردم دیگر 
درآمدهایی مانند گذشته ندارند. 

از ط��رف دیگ��ر پ��ول آنها در 
کس��ب و کار نیز وارد نشده است. 
منابع باید سریع تر به سمت تولید 
برود تا سودجویان از بورس بازی و 

دالل بازی ناامید شوند. 
س��یادت در رابط��ه با فلس��فه 
تصوی��ب این طرح اظهار کرد: در 
تمام دنیا و در آزادترین اقتصادها، 
می کنن��د.  مداخل��ه  دولت ه��ا 
به عنوان مثال اگر در شهری مانند 
تورنتو قیمت مس��کن 1۵درصد 
افزایش پیدا کند، بالفاصله دولت 
زمین های ارزان ت��ر را با وام های 
مناسب در اختیار مردم می گذارد 
و آنها را تش��ویق می کند که باید 

این پول را بازگردانند. 
دولت با سیاس��ت گذاری هایی 
که انجام می دهد، در مدتی کوتاه 
این افزایش قیمت 1۵درصدی را 

بازمی گرداند. 
عضو هی��أت نماین��دگان اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن مشهد با 
تأکید به اینکه سیاست های دولت 
نیز باید به گونه ای ش��ود که چرخ 
اقتصاد ایران ب��ه حرکت دربیاید، 
عنوان کرد: در ایران نیز دولت باید 
به این شکل عمل کند و با قاطعیت 
برخورد کند و اجازه ندهد که سود 
پول به گونه ای باشد که مشکل ساز 
ش��ود. در واقع تورم اندک می تواند 
چرخ اقتص��اد را به حرکت درآورد، 
ولی تورم سنگین می تواند اقتصاد را 

نابود و فقرا را فقیرتر کند. 
وی افزود: دولت نباید اجازه 
دهد که دوباره آن اتفاق تکرار 
ش��ود، همی��ن مس��یری ک��ه 
تاکن��ون دولت آق��ای روحانی 
ط��ی کرده، در مراح��ل پایانی 
اس��ت. امیدواریم ای��ن قدم ها 
س��ریع تر، قاطع تر و با موفقیت 
بیش��تری طی ش��ود و اقتصاد 
کش��ور از این وضع نابس��امان 

خارج شود. 

نایب رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران 
و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تأیید و 
تأکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل 
و انتقال در دفاتر اسناد رسمی مالک تعیین 

مالکیت خودرو است. 
محمد عظیمیان در گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی 
رس��یدگی تجدید نظر به آرای هیأت های 
نظارت است، گفت: این هیأت در استان ها 
تشکیل و متش��کل از دو نفر قاضی دادگاه 
تجدیدنظ��ر و مدی��رکل ثب��ت اس��تان یا 
قائم مقام او اس��ت که به منظور رسیدگی 
به کلیه اختالفات و اش��تباهات مربوط به 
امور ثبت اس��ناد و ام��الک در ادارات کل 
ثبت استان ها تشکیل می شود. هیأت های 
نظ��ارت به محاکم ب��دوی و تجدیدنظر در 
سیستم قضایی شباهت دارند.  وی عنوان 

کرد: اگر به رأی هیأت نظارت اعتراض شد، 
این اعتراض در ش��ورای عال��ی ثبت واقع 
در س��ازمان ثبت اسناد و امالک رسیدگی 
می شود. شورای عالی ثبت دو شعبه دارد؛ 
ش��عبه مربوط به امالک و شعبه مربوط به 

اسناد. 
عظیمیان با بیان اینکه اعضای ش��ورای 
عالی ثبت متش��کل از دو قاضی عالی رتبه 
دیوان عالی کش��ور، معاونت امور اسناد در 
ش��عبه اسناد و معاونت امور امالک در امور 
امالک است، اظهار کرد: رأی هیات نظارت 
پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی 
ثبت، ممکن است تأیید یا نقض شود که در 
ه��ر دو صورت رأی صادره یک رأی قطعی 
و الزم االجراست. در پاره ای از موارد شورای 
عالی ثبت رأی وحدت رویه صادر می کند 
که این رأی مشابه رأی وحدت رویه دیوان 

عالی کشور است و همانطور که رأی دیوان 
برای مراجع قضایی الزم االتباع است، رأی 
شورای عالی ثبت هم برای مراجع ثبتی و 

هیأت های نظارت الزم االتباع است. 
کان��ون  هیأت مدی��ره  نایب رئی��س 
س��ردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: 
در مردادماه سال جاری پیرو طرح پرونده 
اعت��راض ب��ه رأی هیأت نظارت اس��تان 
مازندران، س��وابق به ش��ورای عالی ثبت 
منعکس ش��د و ش��ورای عالی ثبت رأی 
بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای 
ماده 29 رس��یدگی به تخلفات رانندگی 
صادر ک��رد. موضوع پرون��ده از این قرار 
بود که یک��ی از بانک ها در جهت وصول 
مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق 
به ضامن را معرفی و اداره ثبت اس��ناد و 
امالک شهرس��تان نکا مبادرت به توقیف 

خودرو مذکور کرده تا اینکه شخص ثالث 
با در دست داش��تن مبایعه نامه و قرارداد 
کس��بی، مدعی تعلق مالکی��ت اتومبیل 
براساس مدارک ارائه شده به خود شده و 
درخواست رفع توقیف خودرو را می کند. 
وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی 
مالکیت با اس��تناد ب��ه مبایعه نامه عادی 
مدعی ش��د خودروی مذکور متعلق حق 
وی است. رئیس ثبت شهرستان با عنایت 
به ماده 29 قانون رس��یدگی به تخلفات 
رانندگ��ی اعتراض��ات ش��خص ثال��ث را 
نپذیرفته و با این مضم��ون نظریه صادر 
کرده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال 
خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است 
و در این مورد چون سند تنظیمی، سند 
عادی اس��ت ب��رای اداره ثبت قابل قبول 
نبوده و لذا اعتراض معترض رد می شود. 

رای شورای عالی ثبت تأیید کرد

سند نقل وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

 سود 18درصدی پیش فروش خودرو
فرصتی مناسب برای خودروسازان

اخبار

SDI باتری  جدید سامسونگ
تحولی در خودروهای برقی

ش��رکت سامسونگ SDI، از جدیدترین طرح باتری 
خ��ود برای خودروهای برقی، رونمای��ی کرد که انرژی 
م��ورد نی��از برای طی کردن مس��افتی بی��ش از ۶۴۵ 
کیلومتر را ذخیره می کند.  به گزارش زومیت، به ندرت 
دیده می شود که شرکت های فعال در زمینه باتری های 
لیتیوم-یون در یک نمایش��گاه خودروی بزرگ، حضور 
پررنگی داش��ته باشند، اما ش��رکت کره ای سامسونگ 
معتقد اس��ت که با معرفی جدیدتری��ن فناوری باتری  
خودروهای برقی، الیق یک غرفه در نمایشگاه خودروی 

فرانکفورت 2۰1۷ است. 
سامس��ونگ SDI، ک��ه تأمین  کنن��ده باتری برای 
ش��رکت های بزرگ��ی چون آئ��ودی و بی ام و اس��ت، 
از ی��ک طرح جدید ب��رای باتری با ظرفیت بیش��تر 
ذخیره انرژی رونمایی کرده اس��ت؛ ب��ا این فناوری 
جدید، ع��الوه بر اینکه پک های بات��ری خودروهای 
برقی کوچک تر می ش��وند، با یک بار ش��ارژ، توانایی 
طی کردن مسافت بیشتری فراهم می کنند. این پک 
باتری جدید ک��ه با کد »چندعملکردی« ش��ناخته 
می ش��ود، قادر اس��ت با یک بار ش��ارژ، انرژی مورد 
نیاز برای طی کردن مس��افتی بیش از ۶۴۵ کیلومتر 
را ذخی��ره کند.  این کار با چی��زی به نام»پیل کم-

ارتفاع« و با اس��تفاده از استاندارد 21۷۰۰ پیل های 
استوانه ای با قطر 21 میلی متر و ارتفاع ۷۰ میلی متر 
 SDI ممکن ش��ده اس��ت. در طرح فعلی سامسونگ
ب��رای خودروها، از اس��تاندارد 18۶۵۰ ب��ا قطر 18 

میلی متر و ارتفاع ۶۵ میلی متر استفاده می شود. 
 ب��ا وجود افزای��ش ابع��اد )۵ میلی متر ارتف��اع و ۳ 
میلی متر قطر( طرح پیل س��وختی جدید، در مقایسه 
با طرح فعلی ۵۰درصد افزایش ظرفیت دارد. با استفاده 
از باتری های جدید که ظرفیت بیشتری ارائه می دهند، 
ب��رای تأمین انرژی به تعداد کمتری از آنها نیاز اس��ت 
که به دنب��ال آن، پک باتری کوچک ت��ر، وزن کمتر و 
فضای داخلی بیشتر برای سرنشینان، حاصل می شود.  
پیل های جدید در پک باتری که سامسونگ SDI آن 
را چندعملکردی نامگذاری کرده است، قرار دارند. طبق 
معمول، پیل ها براساس یک واحد استاندارد جاگذاری 
شده اند که ش��رکت های خودروسازی قابلیت سفارش 
تعداد واحد های مختلف در پک باتری را خواهند داشت. 
تیم مهندسی سامس��ونگ SDI می گوید با قرار دادن 
حداکثر 2۰ واحد، با یک بار شارژ، مسافتی بین ۶۰۰ تا 

۷۰۰ کیلومتر را می توان طی کرد. 

بزرگ ترین ایستگاه شارژ خودرو 
در آلمان بنا می شود

 )Sortimo( یک کمپانی آلمانی به نام س��ورتیمو
قص��د دارد بزرگ ترین ایس��تگاه ش��ارژ خودروهای 
برق��ی جهان را در آلمان بس��ازد.  به گزارش ایس��نا 
و به نق��ل از اینهبیتیت، با اس��تقبال مردم از خرید 
خودروه��ای برقی و قانون منع ف��روش خودروهای 
بنزین س��وز در برخی کشورها، جهان به ایستگاه های 
شارژ خودروهای برقی بیشتری نیاز خواهد داشت. 

در این ایستگاه بزرگ ۴۰۰۰ خودرو در روز می توانند 
ش��ارژ ش��وند. 2۴ پورت ش��ارژ از 1۴۴ پورت در قالب 
سوپرش��ارژر عمل ک��رده و دارای ظرفیت ش��ارژ ۳۵۰ 
کیلووات ش��ارژ هستند. این میزان در مقایسه با سوپر 
ش��ارژرهای تس��ال که ظرفیت 1۵۰ کیلو واتی دارند، 
افزایش چش��مگیری است.  براس��اس گزارش کمپانی 
سورتیمو، این ایستگاه بزرگ می تواند در مصرف حدود 
29.۵ میلیون لیتر یا حدود ۷.8 میلیون گالن سوخت 
صرفه جویی و همچنین تقریباً از انتش��ار ۶۰ هزار تن 
دی اکس��یدکربن جلوگیری کند.  این ایستگاه فراتر از 
یک ایستگاه شارژ معمولی بوده و دارای دفاتر و ادارات 
مختلف، مرکز خرید و رس��توران و غذاخوری اس��ت.   
س��ورتیمو اعالم کرده اس��ت که مردم می توانند غذا را 
قبل از اینکه به ایس��تگاه برس��ند، سفارش دهند و در 

زمان شارژ خودرو، غذای خود را میل کنند. 

 ایران در مسیر تولید
خودروهای برقی

روزنامه جام ج��م از تالش فن��اوران ایرانی در حوزه 
خ��ودرو ب��ه ارائه گزارش��ی پرداخت و نوش��ت: گرچه 
نخس��تین نمونه های خودروی برق��ی در قرن نوزدهم 
میالدی تولید ش��د، اما به علت تولید انبوه خودروهای 
احتراقی در آن زمان از این خودروها استقبال چندانی 
نش��د.  در گزیده ای از این گزارش آمده است: از حدود 
نی��م قرن پیش با وق��وع بحران ان��رژی و دغدغه  های 
محیط زیس��تی به مرور بازار خودروه��ای برقی رونق 
گرفت. همچنین با پیش��رفت فناوری باتری ها و ابداع 
راهکارهای جدید برای شارژ این خودروها، در 1۰سال 
اخیر ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی دنیا به سوی 

طراحی و تولید خودروهای برقی رفته اند. 
اکنون تولید این خودروها در داخل، بازار گسترده در 
کشور و منطقه دارد و به همین علت توجیه اقتصادی 
برای حرکت به سمت صنعتی سازی به وجود آمده است. 
در صورت طراحی و تولید انبوه چنین خودروهایی در 
کش��ور می توان امیدوار بود در سال های آینده عالوه بر 
ارائه نسل جدید خودروهای شهری، حضور ایران نیز در 

عرصه  های بین المللی توسعه پیدا کند. 

اخبار

تولید خودرو 24.1درصد افزایش یافت
دفت��ر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد تیرماه امس��ال 12۷ هزار و 
899 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که نسبت به 
زمان مشابه سال گذش��ته 2۴.1درصد افزایش داشت. 
در تیرماه 1۳9۵ تعداد 1۰۳ هزار و 2۰ دستگاه خودرو 
تولید ش��د.  به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، براس��اس این آمار در تیرماه امسال تعداد 1۶۶ 
دستگاه اتوبوس در کشور تولید شد که با توجه به 11۰ 
دستگاه تولیدی در تیرماه سال گذشته، تولید اتوبوس 
کشور با رش��د ۵۰.9درصدی در این بازه زمانی روبه رو 
بود.  آمار تجمیعی تولید اتوبوس در تیرماه 1۳9۶ تولید 
۴82 دس��تگاه بود که ب��ا توجه به رقم تولید تجمیعی 
۳۰9 دس��تگاهی در تیرماه س��ال قبل، رشد تجمیعی 

تولید اتوبوس نیز ۵۶درصد شد. 
همچنی��ن آم��ار تجمیعی تولی��د انواع خ��ودروی 
مینی بوس و میدل باس در تیرماه امس��ال تعداد 291 
دس��تگاه بود که در مقایس��ه با 22۴ دستگاه تولیدی 
زمان مش��ابه س��ال قبل، میزان تولید این محصوالت 
29.9درصد رشد داشت.  تولید خودروی سواری نیز در 
تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
2۶درصدی داشت، میزان تولید این محصول در تیرماه 
امس��ال 12۰ هزار و 212 دستگاه بود و در تیرماه سال 
گذشته حدود 9۵ هزار و ۴۳۴ دستگاه سواری به تولید 
رسید.  میزان رش��د تجمیعی تولید خودروی سواری 
کشور در تیرماه امس��ال نیز 2۰.9درصد شد. براساس 
آمار ارائه ش��ده میزان تولید تجمیعی این محصول در 
تیرماه س��ال گذشته ۳۳9 هزار و ۷28 دستگاه بود که 
امس��ال به ۴1۰ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش پیدا کرد.  
همچنین براساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تیرماه امسال حدود 
یک هزار و ۳۰ دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده 
تولید شد که با توجه به یک هزار و پنج دستگاه تولیدی 
در تیرماه پارسال میزان تولید این محصول 2.۵درصد 
رشد داشت.  اما در تیرماه امسال با رشد ۰.۰۵درصدی 
در زمینه تولید وانت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نیز روبه رو بودیم. در تیرماه امسال ۶هزار و ۳۵9 دستگاه 
وانت تولید شد و میزان تولید تیرماه سال گذشته ۶هزار 

و ۳2۵ دستگاه بود. 

بازار خودرو در روزهای پایانی 
تابستان به ثبات قیمت رسید

بازار خودرو در حالی هفته پایانی تابس��تان را سپری 
می کند که از ابتدای این فصل با افت تقاضا مواجه بوده 
و همچنان نیز این شرایط بر بازار حاکم است، به طوری 
که در آستانه اتمام تعطیالت تابستانی همچنان جریان 
تقاض��ا برای فعاالن بازار خودرو دلچس��ب نیس��ت.  با 
آغاز هفته و طی دو روز گذش��ته، بازار خودرو برخالف 
نوس��انات قیمتی در هفته های اخیر، تغییرات قیمتی 
چندانی را ش��اهد نبوده است، چنانچه به گفته رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران، بازار قیمت خودروهای داخلی و 
وارداتی در این هفته با توجه به ادامه جریان افت تقاضا، 
تا حدودی با ثبات قیمتی همراه ش��ده اس��ت.  سعید 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو با اشاره به عدم تغییرات قیمتی در 
بازار خودروهای داخلی نس��بت به هفته گذشته گفت: 
ط��ی هفته جاری قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه س��وز بدون 
تغییر نس��بت به هفته گذش��ته همچنان ۳۳ میلیون، 
پ��ژو 2۰۶ تیپ 2 تنها با 1۰۰ ه��زار تومان افزایش به 
۳۴ میلی��ون و پژو 2۰۷ اتومات ۵1 میلیون و ۳۰۰ در 
ب��ازار معامله می ش��ود.  وی همچنین قیمت پژو 2۰۶ 
م��دل V8 را ۳9 میلیون و ۵۰۰ اعالم کرد و گفت: در 
یکی دو روز گذش��ته قیمت پ��ژو GLX 405 در بازار 
حدود 29 میلیون و 9۵۰ هزار تومان، تندر E2 نیز ۳9 
میلیون و 8۰۰، تندر پالس اتومات ۵۰ میلیون و ۵۰۰ 
بوده که عماًل تغییر چندانی نس��بت به هفته گذشته 

نداشته است. 

بیش از 80درصد از قطعه سازان 
مطالبات باالی 3ماه دارند

عضو هیأت مدی��ره انجمن تخصصی صنایع همگن 
قطعه س��ازی کش��ور معتقد اس��ت مطالبات معوقه 
قطعه س��ازان حت��ی به 11 ماه هم می رس��د.  مهدی 
مطل��ب زاده در گفت وگ��و با خبرنگار خب��ر خودرو با 
توجه به اظهارات اخی��ر معاون وزیر، صنعت و معدن 
در خصوص مطالبات قطعه سازان اظهار داشت: اینکه 
مطرح می شود تمام مطالبات باالی سه ماه قطعه سازان 
مدیریت ش��ده اس��ت اصاًل صحت ندارد و این آمارها 
ناش��ی از ارائه اطالعات خودروس��ازان به دولت است.  
وی تأکید کرد: براس��اس اطالعات موجود از وضعیت 
واحدهای قطعه سازی، بیش از 8۰درصد از قطعه سازان 
مطالبات باالی سه ماه دارند که تاکنون پرداخت نشده 
است.  وی خاطرنشان کرد: البته مطالبات قطعه سازان 
شامل بخش های مختلفی می شود چنانچه بخشی از 
آن به دلیل ارزش افزوده قطعه س��ازان است که گاهی 
تا یک س��ال این مطالبات به تعویق می افتد، بخشی 
نیز به تحویل قطعاتی بازمی گردد که تاکنون رس��ید 
تحویل صورت نگرفته اس��ت و بخش��ی از آنها نیز در 
خصوص شرکت هایی اس��ت که خودروسازان موجب 
ورشکستگی و توقف تولید آنها شدند که در این زمینه 

عمدتا پرداختی نیز صورت نمی گیرد. 

تازه های خودرو

هیوندای جنسیس G۷۰ رونمایی شد - هدف جنسیس از عرضه  G70، ارائه  یک سدان کامپکت لوکس، سبک وزن و پرشتاب، به عنوان 
رقیبی برای سری 3 بی ام و است.



رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت رتبه ایران در ش��اخص 
جهانی کس��ب و کار تغییری نکرده است. به گزارش ایسنا، سیدمجتبی رضوی 
در نشست هم اندیشی مش��ترک شرکت شهرک های صنعتی و خانه صنعت، 

مع��دن و تجارت اس��تان در س��الن اجتماعات 
شرکت ش��هرک ها، با اولویت قرار دادن مباحث 
برنامه ریزی و اجرا اظهار کرد: بعضی مش��کالت 
بخ��ش تولید عمومی و کلی ب��وده و بعضی هم 
مختص ش��هرک های خاص اس��ت. وی با بیان 
اینکه تالش می ش��ود به هر دو بخش مشکالت 
توجه و راهکارهای رفع آنها پیدا ش��ود، تصریح 
کرد: تغییر نکردن قابل لمس رتبه ایران در حوزه 
فضای کس��ب و کار، نشانه عدم تغییر مناسب در 
سیاس��ت ها و رویکردها در دو حوزه اصلی است 
که در افزایش رتبه کشورمان بسیار مؤثر هستند. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران 
خاطرنشان کرد: این دو عامل مهم در 12شاخص 

تعیین کننده رتبه کس��ب و کار در کشورها که موجب افزایش و بد شدن رتبه 
ایران می ش��ود بسیار تأثیرگذار اس��ت. رضوی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
فرامرزی و بین المللی اس��ت، گفت: در مشکالت فرامرزی به دلیل حاکمیتی 

بودن آن، کمترین تأثیر صورت می گیرد و موضوع دیگر دیون و ورشکستگی 
واحدهای تولیدی است که نیازمند اصالح قانون ورشکستگی و تمهیداتی برای 

پرداخت بدهی های بانکی، بیمه ای، مالیاتی و . . . است. 
وی مش��کل ف��روش داخل��ی و خارجی را 
جزو معضل های عموم��ی کارخانجات در دوره 
فعل��ی رکود دانس��ت و اظهار ک��رد: در بحث 
تحریک تقاضا در همه جای دنیا مکانیسم های 
شناخته شده ای اعمال می شود که بیشتر بحث 
افزای��ش ت��وان خرید مردم و نیز تس��هیل امر 
صادرات مدنظر قرار می گی��رد که در این باره 
توجه به تولی��دات رقابت پذیر، تعامل مثبت با 
دنیا و سرمایه گذاری در صنایع بزرگ باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد. رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت مازندران با اشاره به اینکه راه حل دیگر 
برای خروج از رکود، رونق بازار مس��کن اس��ت 
که از بازارهای کش��نده و لکوموتیو محس��وب 
می شود، افزود: واحدهای صنعتی فعال در این حوزه را که به طور معمول فراگیر 
و فراوان هم هستند به تحرک وامی دارد که با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و 

پلکانی تسهیالت مسکن این امر  امکان پذیر است. 

رش��د روزافزون بازار دیجیت��ال و فناوری اطالعات در ابع��اد بین المللی بر 
هیچ کس پوشیده نیست. ایران ما هم در چند سال اخیر شاهد پیشرفت های 
بسزایی در این حوزه بوده و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سامانه مدیریت 

ضریب نفوذ اینترنت در کش��ور طی چهار سال 
گذش��ته س��رانه دسترس��ی کارب��ران ایرانی به 
اینترنت رش��د 35 برابری داشته که این مسئله 

گواه اهمیت ویژه این نوع بازار در کشور است. 
به گ��زارش ایس��نا، از آن س��و »محمدجواد 
آذری جهرم��ی«، وزی��ر ارتباط��ات، ارزش بازار 
فناوری اطالعات کش��ور را در ح��ال حاضر 36 
ه��زار میلیارد تومان ب��رآورد ک��رده و نوید این 
موضوع را داده که این رقم تا س��ه س��ال آینده 
ب��ه 90 هزار میلی��ارد تومان برس��د. جهرمی از 
4میلیون مش��ترک مجهز به ش��بکه پهن باند از 
طریق اینترنت پرس��رعت و همچنین 300 هزار 
مش��ترک ش��بکه اینترنت موبایل )که فقط در 

ته��ران و کرج بودن��د( در ابتدای کار دولت یازدهم گف��ت که حاال به ترتیب 
به آمار 10 میلیون نفر و 40 میلیون کاربر رس��یده اس��ت. در حوزه ارتباطات 
موبایلی تا پایان آذرماه 1395 نزدیک به 151 میلیون و 880 هزار سیم کارت 

از سوی اپراتورهای مختلف واگذار شده که نزدیک به نیمی از آنها بالاستفاده 
هستند و 80 میلیون و 520 هزار و 429 سیم کارت فعال در کشور وجود دارد. 
افزایش دسترسی به خدمات پرسرعت پهن باند بر بستر تلفن های ثابت و سیار 
به 22.8 میلیون مشترک، افزایش 660درصدی 
پهنای باند اینترن��ت بین الملل، افزایش حدود 
5355 کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور، 
افزای��ش 12درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه، 
افزایش پایانه های فروش در روستاها به 42641 
دستگاه و افزایش 8درصدی ارائه خدمات دولت 
به صورت الکترونیکی بخشی از اقدامات وزارت 
ارتباطات دولت یازدهم در چهار س��ال گذشته 
بوده است. همچنین تعداد تلفن های ثابت دایر 
در کشور 30 میلیون و 504 هزار و 60۷ است 
ک��ه ضریب نفوذ تلفن ثابت را به 38.52درصد 
افزای��ش داده اس��ت. از این تع��داد 49 هزار و 
14خط تلفن ثابت متعلق به روستاییان است. 
تعداد تلفن های همگانی در کشور نیز 121 هزار و 443 دستگاه است. سیستم 
جدی��د کارت های تلفن  همگانی ه��م قدرتمندتر از پیش راه اندازی ش��ده تا 

مشتریان این نوع کارت ها با کمبود آن در بازار مواجه نشوند. 

تعداد فروش��گاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توس��عه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده اند به 25 هزار فروشگاه رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش های منتشرشده تا اردیبهشت امسال، 
تعداد فروشگاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد 
اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صنعت کرده اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از 25 
هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد 
فروشگاه در حوزه خریدوفروش اینترنتی و آنالین 

در کشور فعال هستند. 
در همی��ن ح��ال می��زان درآمد ای��ن تعداد 
فروش��گاه اینترنت��ی از طریق پرداخ��ت درگاه 
بانکی و بدون احتس��اب پرداخ��ت در محل، در 
پایان  سال 1395 بیش از ۷0 هزار میلیارد تومان 
برآورد می ش��ود. بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
خدمات دولت الکترونیک با رش��د سه برابری، از 
متوسط 11 درصد در چهار سال گذشته به رشد 

35 درصدی رسیده است. 
این آمار که از س��وی پایگاه اطالع رس��انی دولت منتشر شده، نشان دهنده 
بهره گی��ری مردم از امکان��ات و ابزارهای فناوری اطالعات اس��ت که می تواند 

شکوفایی اقتصادی را رقم بزند. 
از سوی دیگر بیش از 100 هزار اپلیکیشن اندرویدی در چهار سال اخیر در 
کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به 22 هزار گروه توسعه دهنده اپلیکیشن 
در حال فعالیت هس��تند. پایگاه اطالع رس��انی 
دولت با اعالم ایجاد 100 هزار ش��غل در بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات به دنبال توس��عه 
محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیش��ن های 
داخلی، بر بهره برداری از ظرفیت های این بخش 
برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه 

ششم توسعه، تأکید کرده است. 
در برنامه ششم به دولت ابالغ شده که ساالنه 
950هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات ایجاد بس��تر 160 هزار 

شغل در سال است. 
این در حالی اس��ت که سهم بخش فناوری 
اطالعات از ایجاد اشتغال در کشورهای در حال  
توسعه 1.8۷درصد است و این رقم در کشور ما 2دهم درصد اعالم شده است. 
برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه 

به ظرفیت های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است. 

براساس جدیدترین گزارش دیوایس اطلس، گلکسی اس ۷ سامسونگ 
در سه ماهه دوم سال 201۷، پراستفاده ترین گوشی هوشمند جهان بوده 

است. 
به گ��زارش زومیت، دیوای��س اطلس اخیراً 
گ��زارش جدید خود را منتش��ر کرده و در آن 
به آمار و ارقام مربوط به گوشی های هوشمند 
اندروید و سخت افزارهای مرتبط پرداخته شده 
اس��ت. از جمله اطالعات ارائه شده در گزارش 
م��ورد بح��ث می توان ب��ه میزان اس��تفاده از 
پردازنده ها، پردازنده ه��ای گرافیکی، رم، ابعاد 
نمایش��گر و . . . در ب��ازار کنونی گوش��ی های 
هوشمند اشاره کرد. به عنوان مرجع باید اشاره 
کنیم که این لیست براساس داده های دریافتی 
از ده ها هزار وب س��ایت و غالب��ا در بازه زمانی 
سه ماهه دوم سال 201۷ به دست آمده است. 

البته برخی از مواردی که براساس گزارش نامبرده مشخص  شده، با تعدادی 
از پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه مطابقت دارند. 

در حوزه سیس��تم عامل های موبایل، براساس اطالعات ارائه شده توسط 

ش��رکت های معروفی چون IDC، هم اکنون اندروید بیش از 80درصد از 
س��هم بازار را در اختیار دارد. داده های به دست آمده از دیوایس اطلس نیز 
آماری مش��ابه با آمار IDC را ارائه می کنند.  
طب��ق گزارش دیوایس اطلس که براس��اس 
ترافی��ک وب به  دس��ت  آم��ده، 60درصد از 
سهم بازار سیس��تم عامل های موبایل در 60 
بازار بزرگ، در دس��تان اندروید است. البته 
باید اش��اره کنی��م که این داده ها همیش��ه 
نوسانات بسیار قابل توجهی دارند و در برخی 
از نواحی جه��ان از جمله آمریکا، انگلیس و 
ژاپن، شاهد کاهش سهم بازار سیستم عامل 
موبایل گوگل هس��تیم؛ در این س��ه کشور 
سهم بازار سیستم عامل اندروید به 40درصد 

کاهش یافته است. 
براساس اطالعات ارائه شده در جدیدترین 
گزارش دیوایس اطلس، پراس��تفاده ترین گوشی هوشمند اندروید در بازه 
زمانی مورد اشاره، گوشی گلکسی اس ۷  )و گلکسی اس ۷ اج( سامسونگ 

بوده است. 

ارزش	بازار	فناوری	اطالعات	تا	3	سال	آینده	به	90هزار	میلیارد	تومان	می	رسدرتبه	ایران	در	شاخص	جهانی	کسب	و	کار	تغییر	نکرده	است	 گلکسی	اس	۷	پراستفاده	ترین	گوشی	هوشمند	سه	ماهه	دوم	۲0۱۷عرضه	نماد	اعتماد	به	۲۵	هزار	فروشگاه	آنالین	در	کشور

استارت آپ بودگا توسط دو مدیر سابق گوگل تأسیس شده است 
و قصد دارد فروش سنتی را با روش های مدرن ترکیب کند. 

ب��ا ظه��ور و پیش��رفت آم��ازون، بس��یاری از کس��ب و کارها و 
فروش��گاه های س��نتی بازار خ��ود را از دس��ت دادند. آم��ازون به 
مش��تریان کمک می ک��رد که برای خرید به فروش��گاه نروند و در 
زم��ان خود صرفه جویی کنند. اس��تارت آپ بودگا  )Bodega( که 
مدتی از تأسیس آن می گذرد، ادعا کرده است که می تواند بخشی 
از بازار ازدس��ت رفته فروشگاه های قدیمی را به آنها بازگرداند. این 
استارت آپ، سفرهای خرید را کوتاه و مغازه کوچکی با طراحی زیبا 

در نزدیکی مشتریان دایر می کند. 
به گزارش زومیت، این اس��تارت آپ با سرمایه اولیه 2.5 میلیون 
دالر از سمت س��رمایه گذاران ش��روع به کار کرده است. محصول 
بودگا کابینت های زیبای شیش��ه ای هستند که در حال حاضر ۷5 
ن��وع محصول مرتبط با محل نصب را ب��رای فروش ارائه می دهند. 
برای باز کردن این کابینت ها نیاز به اپلیکیش��ن مخصوص دارید و 
حدود 10 دوربین در اطراف آنها، مراقب خریدها و برداش��ت های 

غیر قانونی احتمالی از کابینت هستند. 
رون��د خرید از ای��ن کابینت ها به این صورت اس��ت که خریدار 
اطالع��ات کارت اعتب��اری و رمز ورود مخص��وص را وارد می کند، 
سپس محصوالت مورد نظر را برمی دارد و در مرحله آخر، نرم افزار 

مخصوص بودگا هزینه خرید را از کارت اعتباری کسر می کند. 
در حال حاضر این اس��تارت آپ تنها محص��والت خود را در 30 
کابینت در کالیفرنیا به فروش می رس��اند؛ البته پیش بینی می شود 
در آینده نزدیک، این ش��رکت ب��ا تولیدکنندگان و فروش��ندگان 

مختلف برای تأمین کاالهای خاص وارد شراکت شود. 
ایده تأس��یس این اس��تارت آپ زمانی  که یکی از مؤسس��ان آن 

یعنی پائول مک دونالد در صف خرید فروش��گاه معطل ش��ده بود، 
به ذهنش خطور کرده اس��ت. مک دونالد مدیر محصول س��ابق در 
بخش جیمیل گوگل اس��ت. استارت آپی که او تأسیس کرده، یک 
اس��تارت آپ س��اده نرم افزاری نیس��ت. فناوری های به کاررفته در 
تولید این بودگا ها بسیار پیشرفته هستند. سیستم پردازش تصویر 
کامپیوت��ری این کابینت ها، از نرم افزار متن باز یادگیری ماش��ینی 
گوگل با نام Tensor Flow اس��تفاده می کند. با استفاده از این 
نرم افزار، تیم توس��عه دهنده می توانند مواردی مانند احساس��ات، 
جذابیت و تمایالت مشتریان را مانند فروشگاه های آنالین دریافت 

و آنالیز کنند. 
مک دونالد در توضیح اس��تارت آپ خود می گوید: روش کار ما به 
فروشگا ه های آنالین شبیه است. ما نیازی به انبار نداریم و پرکردن 
و تأمی��ن کاالها را تقریب��ا به صورت آنالین انج��ام می دهیم. ما از 
روند خرید مش��تریان می فهمیم که چ��ه زمانی باید چه محصولی 

را تأمین کنیم. 
ب��ودگا در ماه های گذش��ته تعداد 30 کابین��ت را در محل های 
متن��وع کالیفرنی��ا نصب کرده اس��ت تا برداش��تی اولی��ه از رفتار 
مشتریان داش��ته باش��د. این کابینت ها در محل هایی مانند دفاتر 
کار، دانش��گاه ها، باشگاه های ورزش��ی، هتل ها و آپارتمان ها نصب 
ش��ده اند. محصوالت کابینت ها بس��ته به افرادی که در اطراف آنها 

کار و زندگی می کنند انتخاب می شود. 
اگرچ��ه ای��ده اولیه این اس��تارت آپ بس��یار جذاب اس��ت، اما 
چالش های پیش رو در این مس��یر نیز کم نیس��تند. ش��رکت باید 
حق��وق زیادی به افراد پرداخت کند ت��ا وظیفه پرکردن کابینت ها 

را برعهده بگیرند. 
FORBES	:	منبع

اصالح قوانین مخل کس��ب وکار، بسترس��از فعالیت استارت آپ ها 
در کش��ور اس��ت.  ض��رورت پاالی��ش قوانین ب��ه تأیید بس��یاری از 
دس��ت اندرکاران و سیاست گذاران کشور رس��یده است تا آنجا که به 
گفته مس��عود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم 
یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب وکار، کیفیت 

قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است. 
ب��ه گزارش پانا، در این میان نقش مجلس به عنوان قوه قانونگذاری 
کش��ور بسیار حائز اهمیت است و به گفته علی ادیانی، نماینده عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس قانون تنقیح قوانین در مجلس هش��تم به 
تصویب رس��یده و مجلس آمادگی دارد لوایحی را که از س��وی دولت 
برای اصالح قوانین مزاحم ارائه می ش��ود در نخستین فرصت و با قید 

فوریت به تصویب برساند. 
البت��ه او از تالش ه��ای معاونت حقوقی مجلس نی��ز خبر می دهد 

و می گوی��د: »مجل��س نی��ز 
ارائ��ه  ب��رای  را  اقدامات��ی 
طرح هایی ب��ه منظور اصالح 
قوانین مخ��ل تولید و فضای 
کس��ب وکار در کش��ور انجام 

داده است.«
علی ادیانی، نماینده مجلس 
در خص��وص تنقیح یا اصالح 
قوانی��ن مخ��ل کس��ب وکار 
تصری��ح ک��رد: »در مجلس 
هش��تم قانون تنقیح قوانین 
به تصویب رسید که براساس 
آن مجل��س و دولت تکالیفی 
را برعه��ده دارن��د و معاونت 
قوانی��ن مجلس ک��ه یکی از 
مجلس  مه��م  معاونت ه��ای 
است کارهای بسیار مناسبی 
را در ای��ن زمین��ه انجام داده 
و دولت نیز اقدامات مناسبی 
را برای حذف یا اصالح قوانین 

کشور انجام داده است.«
او ادامه داد: »بدون شک یکی از موانع در بحث فضای کسب وکار و 
ایجاد مشاغل جدید قوانین مزاحم، منسوخ و متضاد است که متورم و 
همس��و و تکراری است و مجلس این آمادگی را دارد که در چارچوب 
قانون تنقیح، لوایحی را که دولت برای اصالح قوانین موجود کش��ور 
ارائه می دهد با فوریت به تصویب برساند تا بتوان ضمن تسهیل فضای 

کسب وکار کشور به تولید اشتغال و رونق کسب وکارها کمک کرد.«

آمادگی	کمیسیون	رفع	موانع	تولید	و	اقتصاد	مقاومتی	برای	
پاالیش	قوانین

عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس عن��وان کرد:  »کمیس��یون های 
تخصصی و کمیسیون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی آمادگی الزم 
را دارند که از جهت قانونی فضای کس��ب وکار را تسهیل کنند، اما در 
ساختار کالن و کلی اقتصاد کشور نیز ضعف ها و مشکالتی وجود دارد 

که موجب می شود کسب وکارها در کشور با مشکالتی مواجه باشند.«

برای	شکل	گیری	کسب	وکارهای	نوپا	سیستم	بانکی	کشور	باید	
اصالح	شود

او با اش��اره به ناهمس��ویی سیس��تم بانکی کش��ور با شکل گیری 
کس��ب وکارها و کمک به تأمین مالی در کشور، خاطرنشان کرد: »تا 
زمانی  که سیستم بانکی از سود دو رقمی ارتزاق می کند اقتصاد شتاب 
الزم را نخواهد گرفت و از سوی دیگر برنامه محوری را در فضای اعطای 

تسهیالت کمتر مبنا قرار داده ایم.«

بخشی	از	تسهیالت	بانک	ها	به	نام	تولید	و	به	کام	واسطه	گری	
شده	اند

ادیانی خاطرنشان کرد: »بانک ها تسهیالت زیادی را با نام واحدهای 
تولیدی ارائ��ه داده اند، اما آیا 
ای��ن تس��هیالت در عمل به 
تولی��د اختص��اص یافته و در 
جهت بهبود فضای کسب وکار 
ب��ه کار رفته اس��ت؟ طبیعی 
اس��ت پاس��خ به این پرسش 
منفی اس��ت و نشان می دهد 
نظارت ها بر سیستم بانکی و 
بانکی  منابع  نحوه هزینه کرد 
ب��ه خوب��ی ص��ورت نگرفته 

است.«
او تأکید ک��رد: »در زمینه 
برنامه مح��وری کردن اعطای 
اشکاالت  حمایتی  تسهیالت 
جدی در کش��ور وجود دارد 
و دول��ت بای��د بتواند ضمن 
اصالح بانک ها زمینه بانکداری 
تولیدمح��ور را فراهم کند تا 
در کن��ار آن کس��ب وکارهای 
نوپ��ا بتوانند ب��ا تأمین مالی 
مناسب سهم مناسب خود را 

در اقتصاد کشور بازی کنند.«
ادیان��ی عنوان کرد: »تنقیح و پاالیش مقررات نیاز به ارائه اطالعات 
الزم در خصوص متغیرهای اقتصادی به مجلس دارد تا بتوان گلوگاه ها 
و تنگناه��ای ح��وزه فعالیت بنگاه ه��ای اقتصادی و س��ایر فعاالن را 

شناسایی و نسبت به اصالح آنها اقدام کرد.«
کارشناس��ان معتقدند ساده س��ازی و پاالیش مق��ررات، پیش نیاز 
خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است، بنابراین نتیجه اقدامات 
در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و مؤثر خواهد بود که ابتدا 
زیرساخت های حقوقی و قانونی الزم برای فعالیت بخش غیر دولتی و 
تمامی فع��االن اقتصادی اعم از س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در 
کشور فراهم شود. با توجه به چندین دهه سیاست گذاری و قانونگذاری 
در کشور و عدم کارایی الزم برخی از مقررات مذکور، الزم است در یک 
رابطه هم افزا با مجلس چالش های موجود در این زمینه برطرف شود.

حدود	دو	ماه	پیش	بود	که	اشتوتگارتی	ها	از	نسخه	تولیدی	کانسپت	X	کالس	در	
کیپ	تاون	آفریقای	جنوبی	رونمایی	کردند.	این	خودرو	که	روی	پلتفرم	نیسان	ناوارا	
شکل	گرفته،	نخستین	پیکاپ	تولید	انبوه	مرسدس	بنز	محسوب	شده	و	اشتراکات	
زیادی	با	همتای	ژاپنی		خود	دارد.	
به	گزارش	دیجیاتو،	درحالی	که	ساخته	های	مرسدس	معموالً	از	لحاظ	امکانات	و	
کیفیت	مواد	به	کار	رفته	در	سطح	بسیار	باالیی	قرار	دارند،	X	کالس	از	این	قاعده	
مستثنی	بوده	و	به	اعتقاد	برخی	اتومبیل	لوکسی	محسوب	نمی	شود.	با	توجه	به	
رینگ	های	فوالدی،	چراغ	های	هالوژنی،	گیربکس	دستی	و	استفاده	گسترده	از	
پالستیک	در	مدل	پایه،	شاید	عقیده	این	افراد	چندان	هم	بیراه	نباشد.	
عدم	موفقیتX	کالس	در	برآورده	کردن	انتظارات،	حتی	باعث	واکنش	رقیب	دیرینه	
مرسدس	بنز	شده	است.	
	Hendrik von(		کنهیم	ون	هندریک	Motoring	آنالین	نشریه	گزارش	به
Kuenheim(	معاون	ارشد	بی		ام	و	در	آسیا،	استرالیا	و	آفریقای	جنوبی	در	
گفت	وگویی	رسانه	ای	در	نمایشگاه	خودروی	فرانکفورت	اظهار	کرد	که	این	پیکاپ	
سایز	متوسط	ناامید	کننده	بوده	و	حتی	می	توان	آن	را	وحشتناک	توصیف	کرد.	
ون	کنهیم	در	ادامه	صحبت	های	خود	خطاب	به	خبرنگاران	گفت:	من	نظرات	همکاران	
شما	را	از	کشورهای	مختلف	شنیده	ام.	آنها	می	گویند	کهX	کالس	خیلی	ارزان	قیمت	
و	پالستیکی	به	نظر	رسیده	و	ویژگی	های	ذاتی	یک	مرسدس	را	ندارد.	اشتوتگارتی	ها	
اتومبیل	های	فوق	العاده	ای	تولید	می	کنند،	اما	این	یکی	باعث	ناامیدی	است.	
ون	کنهیم	در	کنار	ارائه	نظرات	خود	دربارهX	کالس،	اضافه	کرد	که	باواریایی	ها	
نیز	در	حال	بررسی	احتمال	عرضه	یک	پیکاپ	در	آینده	هستند.	به	گفته	وی،	در	
body-(		بدنه	و	شاسی	جداگانه	ساختار	جای	به	موضوع،	این	شدن	قطعی	صورت
on-frame(	که	درX	کالس	مورد	استفاده	قرار	گرفته،	پیکاپ	باواریایی	ها	از	ساختار	
یکپاچه		)unibody(		بهره	خواهد	برد.	به	عبارت	بهتر،	این	پیکاپ	به	احتمال	بسیار	
روی	پلتفرم	نسل	آتی	X5	ساخته	خواهد	شد.	
چنانچه	این	سناریو	عملی	شود،	پیکاپ	بی		ام	و	از	توانایی	های	آفرود	کمتری	نسبت	
به	رقیب	اشتوتگارتی	برخوردار	خواهد	بود،	اما	در	عوض	لذت	رانندگی	و	کیفیت	
کابین	آن	در	سطحی	فراتر	قرار	گرفته	و	مطابق	با	استانداردهای	همیشگی	یک	بی		ام			و	
به	مرحله	تولید	خواهد	رسید.	
براساس	پیش	بینی	Motoring،	اگر	تولید	پیکاپی	با	نشان	بی		ام	و	چراغ	سبز	
دریافت	کند،	باید	حداقل	تا	سال	۲0۲0	برای	معرفی	شدن	آن	صبر	کنیم.	همچنین	
چنانچه	پیکاپ	مذکور	روی	پلتفرم	CLAR	بی		ام	و	تولید	شود،	ارائه	نسخه	M	آن	
دور	از	انتظار	نخواهد	بود.	
با	توجه	به	صحبت	های	معاون	ارشد	بی		ام	و	در	آسیا
استرالیا	و	آفریقای	جنوبی،	باید	اخبار	مرتبط	با
	این	شرکت	آلمانی	را	در	آینده	با	دقت	و	حساسیت
بیشتری	دنبال	کنیم.	
	

	معرفی	استارت	آپ:

	بودگا؛	فروشگاهی	کوچک	در	ساختمان	های	بزرگ
ضرورت	تغییر	قوانین	برای	استارت	آپ	ها	

پاالیش	قوانین،	پیش	نیاز	توسعه	بخش	خصوصی

انتقاد	از	وانت	مرسدس	بنز	توسط	مدیران	BMW	و	
احتمال	تولید	یک	بارکش	باواریایی

بیامو
وانتتولیدمیکند
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دریچهنگاه

علی ربیعی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهمنامه 
میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
در دولت یازدهم مس��ئله بیکاری در کش��ور، به عنوان موضوع مهم، همواره مدنظر 
بود و اقداماتی هم که در حوزه اش��تغال و بیکاری صورت گرفت، به علل زیادی به 
چشم نیامد. به گزارش تجارت نیوز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سال های 
طوالنی که کسری رشد اقتصادی در کشور وجود داشت در سه سال متوالی جبران 
شد؛ ولی تا زمانی  که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تأثیر بگذارد، زمان الزم 
است.ربیعی همچنین در این مراسم با اشاره به هدف دولت در ایجاد توسعه موزونی 
در روس��تاهای کشور گفت: مهم ترین بحث ما کارورزی است و با نخستین واریزی 

که شد 120هزار کارورز جذب خواهند شد تا این کار جنبه عملی به خود گیرد.

نخستین	قسط	طرح	کارورزی	دیشب	
واریز	شد

چهارمین جلس��ه از نشست های هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب  وکار 
توس��ط یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد علم و صنعت برگزار خواهد 
ش��د. به گزارش خبرنگار مهر، نماینده انحص��اری انجمن بین المللی مدیریت 
فرآیندهای کس��ب وکار در ایران و از واحد های فناور مس��تقر در مرکز رش��د 
دانش��گاه عل��م و صنعت ایران، اق��دام به برگزاری دوره هم اندیش��ی مدیریت 
فرآیندهای کس��ب وکار کرده است. این جلسات با محوریت تبادل تجارب در 
حوزه مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار به صورت رایگان و جهت ترویج دانش 

عملیاتی BPM برگزار می شود. 

برگزاری	چهارمین	نشست	هم	اندیشی	
	مدیریت	فرآیند	های	کسب	و	کار	
در	دانشگاه	علم	و	صنعت	



ق��درت و نفوذ روابط عمومی بس��یار 
بیشتر از تبلیغات است.

رویک��رد  ب��ه  باتوج��ه  ام��روزه   
تبلیغ��ات  بازاریاب��ی،  مش��تری محور 
همانن��د یک CD یک بار مصرف کهنه 
می مان��د و رواب��ط عموم��ی همچون 
وس��یله ای م��درن، مانن��د ی��ک هارد 

دیسک.
 ،modir.tv ب��ه گ��زارش س��ایت 
تفاوت اصلی روابط عمومی و تبلیغات 
در این است که شما در تبلیغات صرفا 
بیان کنن��ده هس��تید و هیچ پاس��خ و 
بازخوردی از مخاطب��ان خود دریافت 
نمی کنید، اما روابط عمومی )PR( در 
واقع تقابل بین ش��ما و مخاطب است؛ 

تقابلی دو طرفه! 

تفاوت تبلیغات و روابط عمومی 
در درک مشتریان

- تبلیغ��ات: در برنامه ریزی تبلیغات، 
چن��د نف��ر از س��رمایه داران و مدیران 
یک ش��رکت گرد ه��م می آیند و غالبا 
به نیت افزایش ف��روش، برنامه ریزی و 

بودجه بندی می کنند.
 در آخر چنین جلس��اتی، در بهترین 
حالت می توان ایده و نظری نزدیک به 

خواسته مشتریان تولید کرد. 
- رواب��ط عموم��ی: اما مبن��ای کار 
رواب��ط عمومی )PR( گ��وش دادن به 
مشتریان اس��ت. روابط عمومی  گویی 
با فهم خواس��ته های مش��تریان پیمان 

بسته است.
 رواب��ط عمومی فرآیندی  اس��ت که 
با توجه مس��تقیم به نظرات مشتریان، 
در پی یافتن پاس��خ هایی برای سواالت 
اساسی برنامه های ترویجی یک شرکت 

است. 
نویس��نده   ،  Crosby Noricks
 Independent Fashion مجل��ه 
Bloggers  می گوی��د »تأثی��ری که 
روابط عمومی ب��ر خریداران می گذارد 

قابل مقایسه با تبلیغات نیست.
 چطور می ش��ود فردی آن چیزی را 
که خودش دقیقا می خواهد و خودش 

دستور به ساختنش را داده، نخرد؟« 
در ادام��ه مثال��ی می زن��د که فرض 
کنید خانم��ی می خواهد ب��رای فصل 

پاییز لباس تهیه کند.
 می تواند به مجله های مد س��ر بزند 
و پ��س از مدت��ی س��ر و کل��ه زدن با 
تبلیغات مختل��ف، از دیدن آنها کالفه 
ش��ود، چون نمی داند کدام شان راست 
می گوید و کدام ش��ان فقط زرق و برق 

تبلیغاتی ا ست؟! 
او ترجی��ح می ده��د که خ��ودش را 

در ی��ک لب��اس 
و  ببیند  پاییزی 
که  کن��د  درک 
لب��اس،  آن  ب��ا 
در پایی��ز به چه 
شکلی درخواهد 

آمد؟ 
که  اینجاست 
متخصص  ی��ک 
می توان��د  م��د 
ب��ه  توج��ه  ب��ا 
ی  گی ه��ا یژ و
آن  ش��خص 

خانم، بهترین لباس ها، ِست ها، ترکیب 
رنگ ه��ا و… را به او پیش��نهاد بدهد. 
و ح��اال آن خانم با چش��مانی بازتر به 
انتخاب لباس مورد عالقه اش بپردازد. 

برخ��ی عقی��ده دارن��د ک��ه دوران 
تبلیغات، آرام آرام روبه پایان اس��ت و 
جای آن را بدون ش��ک روابط عمومی 

خواهد گرفت. 

خبر نزد مردم است 
بس��یاری از روزنامه نگارها وقت خود 
را ص��رف این می کنند ک��ه با مدیران 
و رؤس��ای ش��رکت های بزرگ صحبت 

کرده و گزارشی تهیه کنند. 

وقت��ش رس��یده که حرف م��ردم را 
بش��نویم و ب��ه خواسته ش��ان گ��وش 
دهیم. س��ری ب��ه گروه ه��ای مردمی 
مختلف بزنید؛ انجمن ها، گردهمایی ها، 
صحبت هایی که در مترو، اتوبوس و… 

در جریان است.
اینجاست که می توانید خبر واقعی را 
پیدا کنید؛ اینجاس��ت که می توانید با 

خواسته مردم بیشتر آشنا بشوید. 
شعار نمی دهم؛ برای به دست آوردن 
خبره��ای دس��ته اول، بهتری��ن روش 
کم��ک گرفتن از مردم اس��ت؛ آنهایی 
ک��ه در صحنه ه��ا و اتفاق��ات مختلف 
حاضر هس��تند برای ت��ان فیلم بگیرند 
یا  بفرس��تند  و 
صحب��ت آنه��ا 
و  بش��نوید  را 
بنویسید؛ روابط 
یعنی  عموم��ی 
)این مورد  این. 
خص��وص  ب��ه 
کس��انی  برای 
ک��ه ب��ه دنبال 
از  اس��تفاده 
بازاریابی  روش 
دهان  به  دهان 
بسیار  هستند، 

اهمیت دارد(.

روابط عمومی، دو سیبل را هدف 
می گیرد 

روابط عمومی مانند پولوتونیم اس��ت؛ 
می ت��وان آن را غنی کرد و ب��رای تولید 
انرژی اس��تفاده ک��رد یا می ت��وان از آن 
بمب هس��ته ای س��اخت. از ی��ک طرف 
می توانید از روابط عمومی برای برجسته 
کردن نقاط قوت خودتان یا محصول تان 
استفاده کنید و از طرفی دیگر می توانید 
نقاط ضع��ف رقیبان تان را در بوق و کرنا 

کنید.
درب��اره روش بی��ان و صحب��ت کردن 

در ح��وزه رواب��ط عمومی به ن��کات زیر 
توجه داشته باش��ید؛ نکاتی که بر مبنای 
روان شناس��ی و رفتارشناس��ی به دست 

آمده است؛ 
- از نظ��رات متخصص��ان، پزش��کان، 
پروفس��ورها، اس��اتید دانش��گاه و س��ایر 
افراد موفق، در راس��تای تأیید نظرات تان 
استفاده کنید. در این صورت حرف شما 

مقبولیت بیشتری خواهد داشت. 
اجتماع��ی   موان��ع  از  می توانی��د   -
بهره جویی کنید. مثال در آمریکا هنگامی 
ک��ه زنان ب��رای حق س��یگار کش��یدن 
راهپیمایی کردند، ش��رکت تولید سیگار 
از نوش��ته  »مش��عل های آزادی« ب��رای 

سیگارهای خود استفاده کرد. 
- محققان و متخصصانی را برای کشف 

عادات رفتاری مردم استخدام کنید. 
- با زندگ��ی روزمره مخاطبان تان انس 

بگیرید. 

هزینه؛ تفاوتی دیگر بین تبلیغات و 
روابط عمومی

تبلیغات هزینه بسیار زیادی دارد. اجاره 
رس��انه های تبلیغاتی ج��زو هزینه برترین 

کارهای یک شرکت محسوب می شود.
 از طرف��ی دیگ��ر یک تبلیغ��ات برای 
اثربخش��ی به تکرار نیاز دارد و این تکرار 

یعنی هزینه دوباره. 
اما روابط عمومی ب��ر مبنای تحقیق و 
شنیدن و تحلیل است، نه چیزی دیگر. 

کافی  اس��ت بازار ه��دف خود را به طور 
کامل بشناس��ید و نیازها و خواسته های 
آنها را بدانید؛ این تمام هزینه شماست! 

در این بین نیز می توانید از متخصصان 
جامعه شناس��ی بهره مند ش��وید یا حتی 
کم خرج تر از آن، از بازاریابی رس��انه های 
اجتماعی استفاده کنید. نظرات و عقاید و 
رفتار مردم را مورد تحلیل و بررسی قرار 
دهید تا بهتر از قبل متوجه شوید که چه 
چی��زی را چطور و چگونه بای��د تولید و 

پخش کنید. 

تفاوت اصلی روابط عمومی و تبلیغات ارتباط 

اثربخشی ارتباطات در تبلیغات 
و روابط عمومی 

برای دستیابی به ارتباطات اثربخش، الزم است 
برنامه  ریزی الزم براس��اس تحلیل ارتباطات، قبل 
از اقدامات انجام شود. همچنین اثربخشی روابط 
عموم��ی و فعالیت های ارتباطی، به تحلیل کامل 

عناصر ارتباطی بستگی دارد. 
برای ش��ناخت کامل و تحلیل ارتباط، نیازمند 
تحلیل فرس��تنده، تحلی��ل پیام، تحلی��ل کانال 
ارتباطی، تحلیل گیرنده، تحلیل تأثیرات، تحلیل 
پارازیت و تحلیل ش��رایط وقوع ارتباط هس��تیم. 
 modir.tv با مقاله  تحلی��ل ارتباطات به نقل از

همراه باشید. 

1- تحلیل فرستنده
در تحلیل فرستنده باید حداقل اعتبار فرستنده 
را مدنظر قرار داد. اعتبار فرس��تنده به موارد زیر 

وابسته است. 
- قبل از برق��راری ارتباط )اعتبار اولیه: ظواهر 

و سوابق(
- حین برقراری ارتباط )اعتبار ثانویه: عملکرد(

- بعد از برقراری ارتباط )اعتبار نهایی: اولیه به 
عالوه ثانویه(.

2- تحلیل پیام
روش مرسوم تحلیل محتوا با محوریت تحلیل 
پیام انجام می گیرد. در تحلیل پیام باید به تحلیل 

انواع پیام شامل موارد زیر توجه کنیم. 
- فی نفسه )اصلی(

- برداشتی )فرستنده(
- ارسالی )فرستنده(
- دریافتی )گیرنده(
- ادراکی )گیرنده(.

3- تحلیل کانال  )رسانه(
با این پیش فرض مک لوهان که »رسانه همان 
پیام است«، تأکید بر توانمندی های ذاتی رسانه  ها 
دارد و اینکه هر کدام از رسانه  ها تأثیرات متفاوتی 
بر مخاطبان دارند؛ حتی با پیام های مشترک زیرا 
ارتباطات رو در رو، رسانه  های فردی، رسانه  های 
جمع��ی و روش های نوین ارتباطی در ذات خود، 
اف��راد را به گونه  ه��ای متفاوت��ی ج��ذب کرده و 

به گونه  های متفاوت بر آنها تأثیر می گذارند. 

4- تحلیل گیرنده
ف��ردی،  تفاوت ه��ای  دلی��ل  ب��ه  مخاطب��ان 
به گونه  های متفاوتی از فرس��تنده، رس��انه، پیام 

و… تأثیر می پذیرند. 
- جنس )مرد و زن(

- سواد )بی سواد/ کم سواد/ بزرگسال(
- مذهب

- فرهنگ
- سن )خردسال/ میانسال/ بزرگسال(

- و پایگاه )اجتماعی و اقتصادی( افراد، س��هم 
عمده ای در شدت و سرعت انتقال پیام دارند. 

5- تحلیل تأثیرات
هرچند شدت، سرعت، جهت و قدرت تأثیرات 
ارتباط��ی ب��ه توانمندی ه��ای فرس��تنده، نوع و 
اندازه پی��ام، ویژگی ها و ش��رایط گیرنده، وجود 
پارازیت و نوع رس��انه بر می  گردد، اما بیش از هر 
چیزی تحت تأثیر ش��دید شرایط زمانی، مکانی و 

اجتماعی وقوع ارتباط است. 
هم��ه این ش��رایط تأثی��رات پیش بینی ش��ده 
)تأثی��رات آن��ی( و پیش بینی نش��ده )پیامدهای 
آتی( را برای فرس��تنده، گیرنده و اجتماع در پی 

دارد. 
6- تحلیل پارازیت

)ویژگی ه��ای  نرم اف��زاری  پارازیت ه��ای 
خ��اص فرس��تنده، گیرن��ده و…(، پارازیت های 
س��خت افزاری و پارازیت های س��اختاری باید در 

تحلیل ارتباط مورد توجه قرار گیرد. 
7- تحلیل شرایط وقوع ارتباط

تحلیلگر ارتباط باید به ش��رایط وقوع ارتباط و 
به ویژه به شرایط زمانی و مکانی وقوع آن توجه و 

تأکید داشته باشد. 
در می��ان فعالیت ه��ای روابط عموم��ی، آنچه 
میزان اثربخشی آن باید بیش از سایر فعالیت های 
مورد توجه قرار گیرد، بررسی اثربخشی پیام های 
تبلیغاتی است زیرا بخش عمده ای از فعالیت ها و 
هزینه  های روابط عمومی صرف تبلیغات می  شود. 

5M مدل
برای برنامه ریزی تبلیغات��ی، الگوهای متفاوتی 
وجود دارد ک��ه از معروف ترین آنه��ا می توان به 

الگوی 5M اشاره کرد. 
- در گام اول این الگو، هدف تعیین می  شود. 

- س��پس بودجه   الزم برای تبلیغات تخصیص 
می یابد. 

- در گام بعدی نسبت به تصمیم  گیری رایج به 
پیام تبلیغاتی اقدام می  شود. 

- برنامه ریزی رسانه ای صورت می پذیرد. 
- و در نهای��ت ب��ه منظ��ور تعیین اثربخش��ی 
برنامه تبلیغات، نتایج به دس��ت آمده با اهداف از 

پیش تعیین شده مقایسه می  شوند. 
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ایستگاه تبلیغات

سبک تبلیغات آمریکایی
در س��بک تبلیغات آمریکایی، حمایت از فرهنگ 
کش��ور به وضوح مشاهده می ش��ود. نحوه برخورد با 
مخاط��ب به صورت مس��تقیم، بی واس��طه و بی پروا 
اس��ت. به گ��زارش هورمون��د، اصل رقاب��ت در هر 
فعالیتی موردنظر اس��ت و پیام دهن��ده می داند که 
در ی��ک جامعه رقابتی زندگ��ی می کند. نقش مرد 
و جنس مذکر بس��یار قوی و دارای اعتبار و اهمیت 
اس��ت. منافع فرد بر منافع گ��روه ارجحیت دارد و 
مخاطب تحریک می شود تا حد امکان از منافع خود 
دفاع کند. فرم و ش��کل ارائه پیام ساده و قابل درک 
برای عموم است. در گفت وگوها از اطالعات و اعداد 
و ارقام و آمار کمک گرفته می شود و به طور ضمنی 
ب��ه خریدار احتمالی گفته می ش��ود چ��را باید آن 
محصول را خریداری کند. مخاطبان معموال افراد یا 
تصمیم گیرندگان فردی هس��تند. از کلمات »من«،  
»تو« و »ما« بیش��تر استفاده می شود. مثال در یکی 
از پیام ها می ش��نوید که »ش��ما بیش از 50س��ال 
دارید و عمر خود را تلف نکرده اید.« گفت وگوها در 
تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عامیانه و محاوره ای 
اس��ت. از قوه بحث و استدالل، توصیف و کوبندگی 
استفاده می شود. تبلیغات آمریکایی باید مخاطب را 
به نقطه حس��اس یا به نتیجه نهایی برساند، انگیزه 
ایجاد کند یا تصمیم س��از ش��ود. ب��ه مثال های زیر 

توجه کنید.
 -U.P.S با سرعت شما تکامل می یابد. 

– دیترویت ادیس��ون، انرژی را ب��ه تصمیم تبدیل 
می کند. 

– آدامس تریدنت، خوش خلقی ش��ما را به همه جا 
می برد. 

گاهی اوقات مضمون های روانی، عاطفی و اخالقی 
نیز به پیام ها اضافه می ش��ود و تبلیغ کنندگان سعی 
می کنن��د به مخاط��ب بگویند »زندگی ش��ما چقدر 
زیباس��ت!« مجریان تبلیغات نقش مهمی در خوبی 
زندگ��ی و لذت های آن دارن��د. همچنین ارزش هایی 
مانند »س��نت گرایی« و »میهن پرس��تی« موردتوجه 
ق��رار می گی��رد. به هرح��ال اس��تفاده از عواط��ف و 
احساس��ات نیز عنصر مهم��ی در تبلیغات آمریکایی 

است. 

غلو، گزافه گویی و تأکی��د، از ویژگی های تبلیغات 
آمریکایی است.

 اگر محصولی نتواند با محصول مشابه خود از نظر 
قیمت، کیفیت، دوام یا س��ایر ویژگی ها رقابت کند، 
»س��خت فروش« نامیده می شود. اخیرا از لغات قوی 
و قدرتمند مانند  »جدید«، »اصالح شده«، »عالی«، 
»معج��زه« و  »بهتری��ن« در تبلیغ��ات آمریکای��ی 

استفاده می شود. 
حت��ی در س��ال های اخیر از عب��ارت »بهترین در 
دنیا« یا هر عبارتی که مفهوم آن »کیفیت در س��طح 

جهانی« باشد نیز استفاده شده است. 
شایس��تگی های محص��ول در اغل��ب تبلیغات 
آمریکایی مورداش��اره و اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
نحوه بیان، صریح و آش��کار اس��ت و احتیاجی به 
لغت پ��ردازی و بحث ندارد. ارتباطات انگیزش��ی، 
محور و فلسفه اصلی فعالیت های تبلیغاتی است و 

احتیاجی به لغت پردازی و بحث ندارد.
 در فرآیند ایجاد انگیزه از حقایق مسلم، دالیل، 
اطالع��ات و آمار علمی و متک��ی بر منطق کمک 

گرفته می شود. 
در آگهی های تبلیغاتی آمریکایی  اغلب از وجود 
اف��راد مهم و مش��هور به عن��وان مصرف کننده یا 
توصیه کنن��ده و تأیید کنن��ده کاال یا منبع موثقی 
ب��رای جه��ت دادن ب��ه انتخ��اب مصرف کنن��ده 

بهره گیری می شود.
 مقایس��ه بین دو کاال و توصیه یکی نس��بت به 
دیگری بس��یار معمول اس��ت. )مش��روط بر آنکه 
متکی بر حقایق و مشخصات فنی برتر کاالی مورد 
توصیه باشد(. روش توصیه و مقایسه مستقیم دو 
کاال که در تبلیغات آمریکایی وجود دارد، در هیچ 

فرهنگ و کشور دیگری یافت نمی شود.
 دو برند به وض��وح در کنار هم قرار می گیرند و 
یکی از آنها با عالمت )X( مردود اعالم می ش��ود. 
بحثی ک��ه وجود دارد و درواق��ع راه فرار از اتهام 
ناقص ش��مردن یا ضربه زدن به رقیب این اس��ت 
که برچسب ها یا اطالعات مندرج روی بسته بندی 
برند مردود ش��ده، ویژگی ها و صفات کاالی خود 
را اع��الم نمی کنن��د و به این عل��ت کن��ار گذارده 
می ش��وند. گاهی اوقات نیز مقایسه، غیرمستقیم 
صورت می گیرد یعن��ی دو کاالی رقیب با کاالی 
س��ومی که عموما موردقبول یا رهبر بازار اس��ت 

مقایسه و رد یا قبول می شود. 

 روابط عمومی فرآیندی  
است که با توجه مستقیم 
به نظرات مشتریان، در 
پی یافتن پاسخ هایی 
برای سواالت اساسی 

برنامه های ترویجی یک 
شرکت است
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نتورک  ی��ا  بازاریابی ش��بکه ای 
مارکتین��گ بحث داغ چند س��ال 
اخیر جوانانی  اس��ت که س��ودای 
»ثروتمند ش��دن خ��ودکار« را در 
س��ر دارند، یعنی دو سه سالی کار 
و ت��اش کنند، بعد از آن، تیمی را 
که چیده اند برای ش��ان درآمدزایی 
کن��د و خودش��ان برون��د س��راغ 
و  قایق س��واری  و  ماشین س��واری 

مسافرت های لوکس شان! 
در این مقاله چه می خوانیم؟ 

در این مقاله ای��ن موضوعات را 
بررسی می کنیم. 

1- بازاریابی شبکه ای چیست؟ 
2- چگونه در بازاریابی شبکه ای 

موفق عمل کنیم؟ 
3- تفاوت بازاریابی ش��بکه ای با 

شرکت های هرمی
4- ثروتمند ش��دن ب��ا بازاریابی 
شبکه ای، واقعیت یا توهم فروشی؟ 
5- قانون��ی ب��ودن ی��ا نب��ودن 

بازاریابی شبکه ای.
ب��ا م��ا هم��راه باش��ید ت��ا این 
 modir.tv موضوعات را به نقل از

بررسی کنیم. 
1- بازاریابی شبکه ای چیست؟ 
برای آشنایی با بازاریابی شبکه ای 
که یکی از تکنیک های بازاریابی به 
حساب می آید، به ترتیب به موارد 

زیر توجه کنید. 
الف( در بازاریابی شبکه ای، شما 
تعدادی از اجناس را از یک شرکت 
می خرید و ب��ه هر کس، در هر جا 
که می توانید می فروشید و بابت این 
فروش، پورسانت دریافت می کنید. 
ب( تفاوت این روش با ویزیتوری 
معمول��ی ک��ه همه می شناس��یم 
این است که ش��ما می توانید چند 
نف��ری را )به عن��وان زیرمجموعه( 
انتخاب کنید تا آنها هم تعدادی از 
محصوالت آن شرکت را بفروشند. 
بابت فروش زیرمجموعه های  شما 
خود، به صورت جداگانه پورسانت 

دریافت می کنید. 
ج( در نتورک مارکتینگ هرچه 
زیرمجموعه ه��ای فعال بیش��تری 
داشته باشید، بیشتر سود می کنید. 
ش��بکه ای  بازاریاب��ی  د( 
 )Network Marketing(
ی��ا بازاریاب��ی چندس��طحی نوعی 
بازاریاب��ی مبتنی بر بازاریابی دهان 

به دهان است. 
به زبان ساده و عمومی، بازاریابی 
دهان به دهان روشی از فروش است 
که افراد، خودشان یک محصول را 

به یکدیگر توصیه می کنند.
بازاریاب�ی  در  چگون�ه   -2

شبکه ای موفق عمل کنیم؟ 
برخی از اصلی تری��ن روش های 
موفقی��ت در بازاریاب��ی ش��بکه ای 
 را می توانی��د در ای��ن چن��د مورد

 جست و جو کنید. 
- کیفی��ت کاال: همانط��ور ک��ه 
گفتیم، نتورک مارکتینگ بر مبنای 

بازاریابی دهان به دهان است. یعنی 
ف��ردی ب��ه خاطر کیفی��ت یا یک 
ویژگی خ��اص یک محص��ول )یا 
ی��ک برند(، آن محص��ول )یا برند( 
را ب��ه فرد )یا اف��راد( دور و بر خود 
معرفی می کن��د. خب اگر کیفیت 
محصول تان پایین اس��ت یا به طور 
کلی هی��چ خاصی��ت به خصوصی 
ندارد که مش��تری را ب��رای  »پول 
دادن« و خری��د ک��ردن قانع کند، 
بازاریابی ش��بکه ای  در  نمی توانید 

موفق عمل کنید. 
- توانایی مذاک��ره و فروش: باید 
مهارت های ف��روش را یاد بگیرید. 
بای��د بدانید که چطور با مش��تری 
صحبت و مذاکره کنید؟ باید فنون 
مختلف بازاریابی حض��وری را یاد 

بگیرید. 
- توانای��ی تیم س��ازی و رهبری: 
گفتیم هر چ��ه زیرمجموعه فعال 
بیشتری داشته باشید بیشتر سود 
می کنی��د )چ��ون در ازای فروش 
آنها هم پورس��انت می گیرید(. در 
بازاریابی شبکه ای باید توانایی این 
را داشته باش��ید که افراد زیادی را 
جم��ع کنید و در آنها این انگیزه را 
ایجاد کنید که بهتر و بیش��تر کار 

بکنند. 
رهبرسازی: همچنین  توانایی   -
باید این توانایی را داش��ته باش��ید 
یعن��ی  بس��ازید،  »رهب��ر«  ک��ه 
زیرمجموعه های��ی را تربیت کنید 
ک��ه خ��ود بتوانند رهب��ری کنند، 
تیم جمع کنند، در تیم های ش��ان 
انگیزش ایجاد کنند و خاصه تیمی 

سختکوش بسازند. 
3- تفاوت بازاریابی شبکه ای 

با شرکت های هرمی
ب��ه نق��ل از دانش��کده مدیریت 
دانشگاه تهران، تفاوت این دو روش 
این است که در شرکت های هرمی 
هی��چ کاال ی��ا خدمات ملموس��ی 
خری��داری نمی ش��ود. اعض��ا باید 
در ش��رکت س��رمایه گذاری کنند 
و متعهدند ک��ه اف��رادی را نیز به 
ش��رکت معرفی ک��رده و آن افراد 
نیز باید در ش��رکت سرمایه گذاری 
کنند، اما در بازاریابی ش��بکه ای در 

اولویت اول، بازاریاب باید محصول 
خود را بفروش��د و در اولویت دوم 
زیرمجموعه های��ی را برای خودش 
پی��دا کن��د که آنه��ا ه��م بتوانند 

بفروشند. 
4- ثروتمند شدن با بازاریابی 
شبکه ای، واقعیت یا توهم؟ 

به آمار زیر )منقول از ویکی پدیا و 
اکونومیست( دقت کنید. 

در   :Amway’sش��رکت  -
کش��ور انگلیس، تنها 1۰درصد از 
بازاریاب ه��ای این ش��رکت بزرگ 
بازاریابی شبکه ای در ایاالت متحده 
و جه��ان، توانس��ته اند درآم��دی 
داش��ته باش��ند و از بین 33 هزار 
بازاریاب این شرکت، ۰.3 درصد از 
بازاریاب ها درآمدی معادل با درآمد 
معمول و متوسط جامعه داشته اند. 
- ش��رکتMona Vie’s: فقط 
یک درص��د از بازاریاب ه��ای این 
ش��رکت توانسته اند س��ود دریافت 

کنند )2۰۰7(. 
- بازاریابی شبکه ای در آمریکا: در 
س��ال 1998 درآمد ساالنه بیش از 
9۰درصد از فروشندگان آمریکایی 
ش��اغل در ش��رکت های شبکه ای 
کمتر از س��االنه 5 ه��زار دالر بود؛ 
رقمی بسیار کمتر از کمترین درآمد 

الزم برای امرار معاش در آمریکا.
درصد بس��یار زی��ادی از افرادی 
ک��ه در بازاریاب��ی ش��بکه ای فعال 
هس��تند درآمد پایینی دارند. حال 
ممکن اس��ت برخی از افراد اذعان 
کنند که خ��ب این به دلیل تاش 
ناکافی آنهاست؛ این طبیعی است 
که عده ای که ت��اش نمی کنند و 
به تبع آن موفق نمی شوند، زیادند، 
اما نکت��ه اصلی اینجاس��ت که 
بس��یاری از افراد هنگام جذب در 
ش��رکت های بازاریابی شبکه ای، به 
تلقین می شود  غیر مس��تقیم  آنها 
که این روش، روش��ی ا ست که در 
آن می توانید بس��یار ساده و سریع 
ثروتمند ش��وید )به نحوه کشیدن 
گراف ها توس��ط کس��ی که ش��ما 
را پرزن��ت می کن��د توج��ه کنید. 
غیر مستقیم سعی می کند به شما 
بفهمان��د که می بین��ی؟ به همین 

سادگی می توانی ثروتمند شوی! و 
در پایان فق��ط به یک جمله اکتفا 
می کند که کار س��اده ای نیس��تا! 

سخته(. 
نتورک مارکتینگ

ه��دف از بیان ای��ن مطلب این 
است که هیچ ویژگی به خصوصی 
در بازاریابی ش��بکه ای وجود ندارد 
که این شغل را به یک شغل خاص 
و ویژه درآمدزا تبدیل کند. بسیاری 
از مش��اغل می توانن��د پردرآم��د 
باش��ند و با تاش بسیار، نتیجه ای 
ش��گفت انگیز را ب��رای ش��ما رقم 
بزنند. این شمایید که باید اصولی، 
صبورانه و با تاش و ممارس��ت به 
کارت��ان ادامه دهی��د. از این قبیل 
بازاریابی ش��بکه ای  صحبت ها که 
یک روش خاص و مرموز اس��ت و 
مثا دولت ها نمی خواهند که همه 
آن را بشناس��ند )چون قرار نیست 
همه پولدار شوند!( و… صرفا یک 

توهم است. 
آیا با تالش و کوشش و… 

می توان موفق شد؟ 
محی��ط نت��ورک مارکتینگ پر 
اس��ت از جمات��ی که انگیزش��ی 

هستند، جماتی با مضمون: 
- تاش کردن نتیجه بخش است. 

- هیچ وقت ناامید نشو. 
- ه��ر ک��س بهت گف��ت موفق 
نمی ش��ی بدون داره بهت حسادت 

می کنه. 
- موفق ش��و و با المبورگینی از 

جلوشون رد شو تا بسوزن. 
- و...

نف��س بس��یاری از این جمات 
درست است. بله با تاش و کوشش 
و شکس��ت ناپذیری می توان موفق 
ش��د، اما قبل از آن مسلما باید در 
مسیری درست گام برداریم. جوانب 
مختل��ف کاری را ک��ه می خواهیم 
انج��ام دهیم بس��نجیم، بعد اقدام 
کنیم. از کاری که می خواهیم انجام 
دهیم مطمئن شویم، بعد تاش و 
سختکوشی و تسلیم نشدن و… را 
استارت بزنیم.  »انتخاب یک شغل 
درست« نیز بخشی از این تاش و 

کوشش است. 

برخ��ی از اصلی ترین انتقادهایی 
که ب��ه سیس��تم فعل��ی بازاریابی 
شبکه ای در ایران وارد است موارد 

زیراست. 
- کیفیت کاالهایی که بسیاری از 
این شرکت ها ارائه می دهند، گاهی 
فوق الع��اده پایین اس��ت، بنابراین 
کمتر می توان توقع داشت که این 
محص��ول به ط��ور دائم و مس��تمر 
به ف��روش رود؛ مگر توس��ط خود 
بازاریاب و آن 3۰ نفر از دوس��تان و 

آشنایان اطراف او. 
- تعداد بازاریاب ها از حدی که 
بازاریاب های بخش  ب��رود،  فراتر 
متوس��ط رو به پایین هرم، عما 
درآمد قابل توجه��ی نمی توانند 
داش��ته باش��ند و صرف��ا اندک 
فروش��ی می توانند بکنن��د و آن 
س��ود رویایی فقط می تواند عاید 
اعضای باالی هرم باش��د )مسئله 

فروریزش هرم(. 
- وقتی که بررسی می کنید که در 
چه حالت می توانید با این سیستم 
ثروتمند ش��وید، می بینید که باید 
تیمی بزرگ و فعال داش��ته باشید. 
یک هرم بزرگ که بیشتر اعضای آن 
فعال هستند و دائم در حال فروش 
هستند. و این، تنها حالتی است که 

شما می توانید موفق شوید. 
برای داشتن چنین هرمی قطعا 
شما باید یکی از سختکوش ترین 
و باهوش ترین افراد کشور باشید  
)ب��دون اغ��راق(. و فق��ط ی��ک 
درصد از افراد در این سیس��تم ها 
می توانند چنین موفقیتی داشته 
باشند. در صورتی که در بسیاری 
از مشاغل دیگر هم همین است! 
ش��ما اگر بس��یار تاش کنید و 
باش��ید می توانید  باهوش  بسیار 
جزو یک درص��د ثروتمند در آن 
زمینه باش��ید. با ای��ن تفاوت که 
اگر ت��اش کردید و جزو آن یک 
درصد نشدید، کماکان به جایگاه 
ش��غلی و درآمدی باالیی در آن 

شغل رسیده اید. 
5- بازاریاب�ی ش�بکه ای از 

نظر قانونی
وارد وب سایت شرکت شوید و 
نماد روبه رو را بررس��ی کنید. اگر 
س��بز بود یعنی مجاز به فعالیت 
اس��ت، اگر زرد بود یعنی »مجاز 
به فعالی��ت و فرص��ت یک ماهه 
برای رفع ای��راد دارد« و در پایان 
اگر قرمز بود یعنی موقتا به مدت 

شش ماه تعلیق شده است. 
 ه��ر از گاه��ی برخ��ی از این 
شرکت ها تعلیق می شوند و دوباره 
باز می شوند. در مورد مجاز بودن 
فعالیت این نوع شرکت ها همواره 
در بی��ن مس��ئوالن تردیدهایی 
وجود دارد، اما هم اکنون نمی توان 
ب��ه ص��ورت قطع��ی گف��ت که 
بازاریابی شبکه ای،  ش��رکت های 
بدون مجوز یا غیر قانونی هستند.

گروه کانونی )Focused Group( بازاریابی شبکه ای، واقعیت یا توهم؟ 
چیست؟ 

در این مقاله به نقل از modir.tv به بررسی یکی از مهم ترین 
مفاهی��م در علم بازاریابی و تبلیغات می پردازیم؛ گروه کانونی 
یا Focused Group. از بس��یاری از آثار منتشرش��ده اخیر 
چنین برمی  آید که گروه های کانونی، یکی از روش های کلیدی 
اکتش��اف کیفی در علوم اجتماعی به شمار می روند )باربور و 
کیتزینگر – 1999( و به منظور دستیابی به اهداف گوناگون 
در حوزه های پژوهش��ی متعدد مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
بنابراین، بس��ته به اهداف مورد نظر ب��ه صورت  های مختلف 
تعریف می شوند. با وجود این، تعاریف هسته ای متعددی برای 
گروه های کانونی مطرح ش��ده است که به مزیت های اصلی و 
واقعیت های آنها اشاره می کند. طبق تعریف مرسوم، پژوهش 
گروه کانونی ش��یوه ای برای جمع آوری داده های کیفی است 
که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی )یا چندین بحث( 
پیرام��ون موضوعی خ��اص یا مجموع��ه ای از موضوعات وارد 

می کند. )ویلکینسون 2۰۰4، صفحه 177(. 
 مفهوم پویایی در گروه های کانونی 

)Group Dynamic( 
تعامل بین اعضای گروه، ویژگی کلیدی و مهم این ش��یوه 
تحقیقی اس��ت که براس��اس آن گروه های کانونی از مصاحبه 
گروهی که تعاملی بین مصاحبه  گر و مصاحبه ش��ونده است، 

متمایز می شوند. 
در این موقعیت گروهی افراد با پویایی و انرژی به دیدگاه های 
دیگ��ر واکنش نش��ان می دهند، به طوری ک��ه طرح تنها یک 
پیشنهاد یا موضوع می تواند زنجیره ای از پاسخ ها و واکنش ها 
را از س��وی حاضران ایجاد کند. این نوع تعامل با عنوان تأثیر 
»هم نیروزادی« توصیف می ش��ود که بر همین اساس، برخی 
پژوهشگران معتقدند در گروه های کانونی اطاعات به نسبت 
بیش��تری در مقایس��ه با شیوه های پژوهش��ی دیگر به دست 
می آید )برگ 1989؛ استوارت و شامداسانی 199(. برای مثال 
ممکن است بحث فعالیت های کشاورزی به موضوع های عام تر و 
فراگیرتری مانند تعهد مردم به یک منطقه یا راه های کار کردن 

با دولت تغییر یابد. 
مفهوم کانونی در گروه

در گ��روه کانون��ی، بحثی گروهی راه می افت��د که پیرامون 
موضوع یا موضوع هایی خاص تمرکز می یابد و به این ترتیب، 
واژه »کانون« به همین نکته اش��اره می کند. گروه های کانونی 
را می توان براس��اس ماک های گوناگون برای کش��ف عمق 
دیدگاه های مردم با ویژگی های مختلف تشکیل داد اما زمینه 
بیان آزاد اطاعات و دیدگاه ها، در صورت همگنی نسبی اعضای 

گروه بیشتر فراهم می شود. 
اداره گروه

گروه از سوی گرداننده ای اداره می شود که از مصاحبه های 
بدون ساختار، نیمه ساختار یافته یا ساختار یافته پیروی می کند. 
گرداننده به دنبال دستیابی به تجربیات مهم مصاحبه شونده ها 
درب��اره موضوع یا موضوعات مورد بحث اس��ت. موضوع مورد 
بررس��ی نیز می تواند ف��رآورده، خدمت یا پیام��ی درباره یک 
فرآورده، مفهوم یا مؤسسه باشد )مریم حسینی، معرفی روش 
گروه کانونی وکاربرد آن در تحقیقات-مرکز پژوهش و سنجش 

افکار 1394(. 
در نتیجه: 

- گروه کانونی  )FGD( برای بحث در مورد خاصی به کار 
گرفته می شود.

- یک گروه کانونی یک واحد تحلیل است.
- پیمایش های تکاملی است و اغلب نخستین گام برای تأکید 

روی سواالت حیاتی است که باید در پیمایش استفاده شود.
- شناس��ایی می کند که چرا افراد حس خاصی نسبت به یک 
موضوع دارن��د و گام  های فرآیند تصمیم گیری آنها را مش��خص 

می کند 
- ان��دازه ایده آل گروه کانون��ی 12-6 نفر به عاوه یک فرد 

میانجی به عنوان کسی که یادداشت برداری می کند، است. 
- مجموعه گروه ها برای سنجش اعتبار الزم است .

- گروه ها باید همگن و در عین حال ناشناس باشند.
- معموال این گروه ها طبق تفاوت های معنا دار مورد انتظار 
بخش بندی می شوند، به عنوان مثال از روی بیماری یا جنسیت 

 .)2۰۰6 .Hayden(  ...و
FGD مزایای

- مقرون به صرفه است. 
- کیفیت داده ها توسط مشارکت کننده های گروهی افزایش 

پیدا می کند. 
- سریع می توان ارزیابی کرد که چه میزان توافق یا اختاف 

در مورد یک موضوع وجود دارد. 
- برای مشارکت کننده  ها لذت بخش است. 
FGD محدودیت های

- تعداد سواالتی که می شود مطرح کرد، محدود است. 
- پاس��خ هایی که هر مشارکت کننده می دهد ممکن است. 

محدود باشد. 
- نیازمند مهارت فرآیند گروهی است. 
- دیدگاه های اقلیت را نادیده می گیرد. 

- اعتماد به نفس مشارکت کننده ها تضمین نمی شود. 
- به موضوعات اصلی می پ��ردازد و تفاوت های جزئی را در 

نظر نمی گیرد. 
- خارج از محیط طبیعی انجام می شود. 

 )گروه پژوهش��ی فرهنگ��ی و اجتماعی. روش های تحقیق 
کیفی در پژوهش های اجتماعی(

معرفی کتاب: 
کت��اب »کاربرد گروه ه��ای کانونی در پژوه��ش« از جمله 
مفیدترین و جامع ترین کتاب ه��ا در زمینه گروه های کانونی 

است. توصیه می کنیم این کتاب را مطالعه کنید. 
- نام کتاب: کاربرد گروه های کانونی در پژوهش

- نویسنده: لیا لیتو سلیتی
- ترجمه: دکتر عادل ابراهیمی لویه، فریبا حقیقی ایرانی

- نشر: علم

چالش های کسب و کارهای جدید 
در بازاریابی آنالین

زمانی ک��ه بازاریابی آناین را ش��روع می کنید، 
ممکن اس��ت به هم��ه داده ها و اطاع��ات مورد 
نیاز دسترس��ی نداشته باش��ید. با گذشت زمان و 
بهبود اس��تراتژی های شما، ابهامات موجود از بین 

خواهند رفت. 
به گزارش زومیت، معموال راه اندازی کسب وکار 
جدید با هیجانات زیادی همراه است، ولی بیشتر 
استارت آپ ها نمی دانند چگونه می توانند بازاریابی 
آناین مناس��بی داشته باش��ند. در این مطلب به 
برخی نکاتی که به ش��ما کمک می کنند بازاریابی 

آناین خوبی داشته باشید، اشاره می کنیم. 
نرخ تبدیل

نرخ تبدیل نش��ان دهنده درصد بازدیدکنندگان 
وب س��ایت ش��ما اس��ت. اغل��ب کس��ب وکارهای 
آم��ار  می توانن��د  چط��ور  نمی دانن��د  جدی��د 
بازدیدکنندگان ش��ان را به دست آورند. بااین حال 
وقتی ش��ما جوان��ب مختلف را م��ورد آزمایش و 
تس��ت قرار دهید، می توانید بازده عملکرد خود را 
تخمین بزنید. اگر براس��اس اطاعات و داده هایی 
که از وب س��ایت خود به دست می آورید، با دقت 
مخاطبان تان را مورد بررسی قرار دهید، می توانید 
روندهای��ی را که به وب س��ایت ش��ما بهتر جواب 
می دهن��د، پی��دا کنید و متوجه ش��وید چه نقاط 
ضعفی داری��د و چگونه می توانید خ��ود را بهبود 
دهی��د. با چک ک��ردن و کنترل ای��ن تکنیک ها، 
کس��ب وکار شما پایه و زیرس��اخت خوبی خواهد 

داشت. 
استراتژی های مورد استفاده

بازاریابی آناین برای افرادی مورد استفاده قرار 
می گیرد که به احتمال بیشتری در آینده مشتری 
ش��ما خواهند بود. به همین دلیل باید همه چیز را 
به آنها معرفی کنید. ش��ما می توانید از موتورهای 
جست وجو استفاده کنید تا افرادی را که نیازهایی 
متناس��ب با خدمات ش��ما دارند، پیدا کنید. ابتدا 
مش��تریان بالقوه خود را م��ورد مطالعه قرار دهید 
تا متوجه شوید آنها به چه چیزهایی عاقه دارند. 
به این ترتیب به استراتژی های خوب و قدرتمندی 
برای بازاریابی محصوالت ت��ان پی می برید؛ حتی 

اگر مشتریان شما در طول زمان تغییر کنند. 
رشد و مقیاس پذیری

کسب وکار شما ممکن است در بازاریابی آناین 
خود ب��ه موفقیت ه��ای زودهنگام دس��ت یابد و 
ممکن اس��ت با خاف این روند روبه رو ش��ود. در 
هر دو صورت ش��ما باید بدانی��د چگونه می توانید 
به رشد خود ادامه دهید. در این راستا باید بدانید 
چگونه می توانید به هدف مرحله بعد خود دس��ت 
پیدا کنید. وقتی یک تا سه ماه از شروع بازاریابی 
آناین ش��ما گذش��ت، ب��ا جس��ت وجوی گوگل 

رتبه بندی وب سایت خود را پیدا کنید.
 ب��ا مطالع��ه الگوهای��ی که از گوگل به دس��ت 
می آوری��د، می توانی��د محت��وای خ��ود را ب��رای 

مشتریان بهینه سازی کنید. 
محاسبه معادله هزینه- فایده شما هم عنصری 
ض��روری اس��ت که نبای��د آن را فرام��وش کنید. 
به عاوه همیش��ه برای آینده خود برنامه داش��ته 
باش��ید زیرا همین دوراندیشی است که شما را در 
بازی به پیروزی می رساند. با بهره گیری از خدمات 
گ��وگل  در    Google Display Network
ادوردز و ش��بکه های اجتماعی، داده های بیشتری 
به دس��ت خواهید آورد که آنالی��ز آنها آموزه های 

بیشتری برای  تان خواهد داشت. 
رقیبان

ش��ما باید بدانید ک��ه در بازار محص��ول خود، 
رقبای زیادی دارید. این مس��ئله مزایا و مشکات 
خ��ودش را دارد. مزی��ت وجود رقیب��ان دیگر در 
بازار، این اس��ت که شما را به سمت بهبود مداوم 

پروسه های بازاریابی سوق می دهند.
 می توانی��د از افرادی که س��ابقه بیش��تری در 
صنع��ت ش��ما دارند و تجارب بیش��تری کس��ب 
کرده اند، نکات خوبی یاد بگیرید. به رقیبان تان به 
چشم س��وژه هایی نگاه کنید که درس هایی برای 
شما دارند، نه صرفا به چشم افرادی که مشتریان 

شما را جذب می کنند. 
به عن��وان یک کس��ب وکار جدی��د، باید نظارت 
دقیقی بر تکنیک های بازاریابی خود داشته باشید 
و متمرک��ز باقی بمانید تا بتوانید به طور مس��تمر 

پیشرفت کنید. 
درک بودجه

ش��ما باید بدانید ک��ه از ابتدای ش��روع به کار، 
هیچ بودج��ه دقیقی در اختیار نخواهید داش��ت. 
اهداف تان را مشخص کنید و راه های خوبی برای 

رسیدن به این اهداف بیابید. 
حاال باید بودجه بندی درس��تی داش��ته باشید 
و ب��رای ای��ن منظ��ور، بای��د بتوانی��د اطاعات و 
کلیک های کافی از مش��تریانی ک��ه برای دریافت 
خدمات به وب سایت شما مراجعه می کنند، کسب 

کنید. 
نگ��ران حس��اب درآمد و مخارج خود نباش��ید. 
زمانی ک��ه تجرب��ه و دان��ش بیش��تری در م��ورد 
آوری��د،  دس��ت  ب��ه  بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 

بودجه بندی علمی تر و بهتری خواهید داشت. 
ENTREPRENEUR  :منبع

کارگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



4رکن اساسی برای ساخت یک تیم
رهبری تی��م و گردهم آوری یک تیم قدرتمند، فقط 

یک دانش نیست؛ نوعی هنر نیز محسوب می شود. 
به گزارش modir.tv اینکه ش��ما بدانید به چه نوع 
شخصیت هایی در شغل خود نیاز دارید؛ بدانید که باید 
با چه افرادی با چه طرز فکری همکاری کنید؛ همگی 
به مثابه یک گالری هنری، شما و شرکت شما را هرچه 

بهتر از قبل نمایان می سازند. 
لزوما نباید بهترین ها را جمع آوری کنید 

مث��ال گالری هن��ری را می زنیم؛ قطعا ش��ما هنگام 
گش��ت و گذار در ی��ک گالری هن��ری، ش��اهکارهای 
ونگوک را نمی بینید، بلکه هنرهای هنرمندان گمنام و 
با اس��تعداد هس��تند که بیش از هر چیز، چشم تان را 

می نوازند. 
همین قانون را در شرکت خود نیز رعایت کنید. لزوما 

نباید بهترین ها را جمع آوری کنید! 
با این حرف، شاید از خودتان بپرسید پس چطور باید 
بهترین تیم ممکن را داشته باشم؟ جواب سوال تان را در 
متن پایین خواهید یافت. با چهار رکن اساسی ساخت 

تیم همراه باشید. 
1- فرمانده یا ژنرال

یک فرمانده، لزوما از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل 
نشده است؛ ش��اید فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه ها 
باهوش باشند، اما آنها نمی توانند کاری را که می خواهید 

انجام دهند، چون تجربه الزم را ندارند. 
ژنرال شرکت شما: 

ابت��دای هم��ه کاره��ا در تم��ام بحث ه��ا و  از   -
برنامه ریزی های شرکت حضور داشته است. 

- به مباحث و دغدغه های اصلی کاری، مسلط است. 
- می داند که ابزاره��ا و راهکارهای مورد نیازش چه 

چیزهایی هستند. 
ژنرال ه��ا در جنگ های متعددی ش��رکت کرده اند؛ 
زمانی که همه شکس��ت خوردند، آنها توانس��تند جان 
س��الم به در ببرند و گاهی مجبور شدند که با امکاناتی 

کم و دستانی خالی، دشمن را شکست بدهند. 
آنها شب های زیادی را برای کشف و لمس قابلیت های 
خود و اعضای تیم شان بیدار مانده اند و مشکالت شان را 

خودشان حل کرده اند. 
یک ژنرال: 

- به دیگر اعضای تیم ش��ما انرژی می دهد و آنها را 
تشویق می کند.

- می تواند کارهای ناممکن را برای شما ممکن سازد، 
به شرطی که او را باور داشته باشید. 

- تیم شما را قوی می کند، اما این تیم عالی نخواهد 
بود. 

2- سرهنگ
- ف��ردی ک��ه در جنگ های ت��ان داد و فری��ادش را 

می شنوید. 
- کس��ی که به ژنرال نقاط قوت و ضعف دش��من را 

نشان می دهد. 
- کسی که با داشتن علم کافی می تواند ژنرال را برای 

یک نقشه حمله فوق العاده راهنمایی کند. 
- سرهنگ، نقطه اتصال ژنرال و دیگر سربازهاست! 

- سرهنگ نیاز اساس��ی ژنرال را که دیدن، شنیدن 
و فهمیدن اوضاع میدان جنگ است، برطرف می کند. 

س��رهنگ ها می توانن��د کار طاقت فرس��ای ژنرال را 
باکمک های شان تبدیل به یک کار قابل انجام کنند. 

واقعیت این است که سرآشپز فقط روش پخت غذای 
رس��توران را تعیین می کند و تولید، تهیه و روش طبخ 

آن بر عهده دستیارسرآشپز است. 
به همین دلیل اس��ت که یک س��رهنگ، در شرکت 
ش��ما می تواند باعث عملی ش��دن نقشه های کاربردی 

ژنرال تان شود. 
3- گروهبان مصمم

چس��ب اعضای ش��رکت! وقتی ژنرال خسته شود یا 
وقتی که سرهنگ، دیگر نتواند به سربازان انرژی منتقل 
کند، این گروهبان است که اعضای شرکت را کنار هم 

نگه می دارد. 
- گروهبان از دیگران سخت تر کار می کند. 

- استعداد تیم و اعضای تیم را کشف می کند. 
- و به اعضای گروه انرژی می دهد. 

در مواقع سختی، این گروهبانان شرکت هستند که 
اعضای شرکت به آنها چشم می دوزند. مهم ترین ویژگی 
این افراد، مثبت بودن، انرژی داش��تن و محبوب بودن 

است.
گروهبانان یک شرکت، به طور کامل خود را برای تیم 
و شرکت می دانند و منافع شخصی را همواره پایین تر از 
منافع شرکت و تیم می دانند. شاید یک گروهبان، مدیر 
داخلی، مدیر روابط عمومی یا مدیرکل باش��د، اما نکته 
مهم، محبوب بودن و مقبول بودنش نزد سربازان است. 

4- سرباز قسم خورده
هر لش��کری نیازمند سربازانی وفادار است؛ سربازانی 

که همواره برای آموزش دیدن آماده اند. 
افرادی را پیدا کنید که: 

- جدا از تمایل برای کار کردن با ش��ما، شما را باور 
داشته باشند و به شرکت و تیم تان، ایمان پیدا کنند. 

- کسانی که در جست و جوی یادگیری باشند. 
- س��ربازانی که برای خلق یک چیز جدید، نیازمند 

معجزه نباشند. 
- سربازهایی که سخت کار کردن شان از روی دستور 
شما نیست، بلکه به دلیل تمایل خودشان برای بهترین 

بودن است. 
با این چهار رکن اساس��ی، ش��ما می توانید یک تیم 

فوق العاده برای شرکت یا استارت آپ خود بسازید. 
Entrepreneur :منبع
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مدیریت و ریاس��ت یک شرکت 
بای��د هوش��مندانه س��خنان خود 
را انتخ��اب کنن��د، چراک��ه پیامد 
صحبت های نادرس��ت آنها ممکن 
است عملکرد تیم را کامال تضعیف 

کند. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، برخی از 
م��ردم از واژه ها و عب��ارات، نابجا و 
نادرست استفاده می کنند و طبیعتا 
این موضوع باعث می ش��ود تصور 
خوب��ی از خ��ود در ذه��ن دیگران 
اوقات  به ج��ای نگذارن��د. گاه��ی 
اش��تباه کالمی به ان��دازه ای بزرگ 
اس��ت که افراد را پرمدعا و متظاهر 
جلوه می دهد. مدیران هم گاهی از 
عباراتی استفاده می کنند که باعث 
تحریک پذیری حسی افراد تیم شان 
می ش��وند یا بدتر، انگیزه کار را در 

آنها از بین می برند. 
 احتماال نمی خواهید این را 

بشنوید
مشخص است که کسی دوست 
ن��دارد خبرهای بد را بش��نود، اما 
وقت��ی مدیر ی��ا رئی��س می گوید  
»نمی خواهی��د این را بش��نوید«، 
به طور ضمنی مش��کل را به زمین 
کارمندان می فرس��تد. یعنی حاال 

این مشکل شما است. 
بهتر اس��ت رئیس به جای تغییر 
موضع، خیلی منطقی توضیح دهد 
چرا این تصمیم را اتخاذ کرده است 
و استدالل خود را شرح دهد. هنوز 
هم کس��ی به ش��نیدن تصمیمات 
س��خت یا خبرهای ب��د عالقه ای 
ن��دارد، ولی ح��اال تمرکز تیم روی 

مسئله  است نه روی شخص. 
 من باید با همه یکسان 

برخورد کنم
کارمندان باهم متفاوت  هستند. 
برخ��ی برای کار ک��ردن به روحیه 
گرفتن نیاز دارن��د. برخی دیگر را 
باید به هر قیمتی تحت فش��ار قرار 
داد تا وظایف ش��ان را انجام دهند. 
برخی کارمن��دان به صورت فردی 
کارش��ان را بهتر انجام می دهند و 
ع��ده ای به صورت تیم��ی بهتر کار 

می کنند. 
برخورد یکس��ان و برابر همیشه 

منصفانه نیس��ت. کارمندان وقتی 
بدانند براس��اس حق ش��ان پاداش 
می گیرند و منصفانه مورد قضاوت 
قرار می گیرند، بیشتر به سمت کار 
می روند. در مقابل وقتی کارمندان 
فکر کنند بررس��ی آنها براس��اس 
قوانی��ن فرمالیت��ه مکتوب��ی بوده 
اس��ت که برای همه یکسان اعمال 
می ش��ود، اشتیاق کمتری خواهند 

داشت. 
 به جای این همه تالش، کمی 

باهوش تر باشید! 
وقت��ی مدیری چنی��ن جمله ای 
را به زب��ان می آورد، به عبارت  دیگر 
به کارمندان خود می گوید »ش��ما 
احمق هستید« یا »ش��ما باید در 
زمان بس��یار کمتری، از عهده این 

کار برمی آمدید.«
اگر مدیر فکر می کند کارمندانش 
می توانند کاراتر باش��ند، باید روش 
بهتر کار کردن را به آنها نشان دهد. 
اگر می داند راه بهتری برای اجرای 
یک مس��ئولیت وج��ود دارد، باید 
این راه را ش��رح ده��د. اگر حدس 
می زن��د احتماال می ت��وان این کار 
را به ش��یوه ای بهتر انج��ام داد اما 
نمی داند چگونه، بازهم باید صادقانه 
این مسئله را با کارمندان در میان 

بگذارد و ایده آنها را جویا شود. 
به عالوه، بهتر اس��ت مدیر بداند 
که گاهی سختکوش��ی و کار زیاد 
تنها چاره پیش��برد برنامه ها است. 
پس به جای س��خنرانی بهتر است 
به کارمندانش در انج��ام برنامه ها 

کمک کند. 
 فردگرایی در تیم بی معنا است

مسلما فردگرایی بی معنا نیست، 
چراک��ه در کنار هم ق��رار گرفتن 
تک ت��ک »فرد«ها اس��ت که تیم 
را قوی تر می کن��د. بهترین تیم ها 
معم��وال ترکیبی از اس��تعدادهای 
مختل��ف، دیدگاه ه��ای متفاوت و 

اهداف اعضای آن هستند. 
اگ��ر مدی��ری می خواه��د تیم 
موفق تری داشته باشد، باید کمک 
کند اعضای تیم حس کنند نه تنها 
ب��رای هدف تیم ت��الش می کنند، 
بلکه در راستای پیشرفت خودشان 

هم قدم برمی دارند. سرپرست تیم 
به جای اینکه ب��ا نفی فردگرایی، از 
افراد س��لب مس��ئولیت کند، باید 
راه��ی بیاب��د که اعض��ای تیمش 
پیش��رفت خودشان و ش��رکت را 
همس��و ببینند و برای هردو تالش 

کنند. 
 قرار نبود اوضاع این طور 

پیش برود
آیا منظور رئیس این اس��ت که 
دست قضا و قدر کار را به این نقطه 
رسانده است؟ بهتر نیست او به جای 
این حرف و ادعا، کش��ف کند چه 
برنام��ه، طرح یا اجرای اش��تباهی 
باعث شده اس��ت با مشکل مواجه 
ش��وند؟ مسئله این اس��ت که این 
عبارت از او رفع مسئولیت می کند 
و تقصیر را به نقطه ای دیگر حواله 
می دهد. در ع��وض جمله »بیایید 
ببینیم دفعه بعد بهتر است چه  کار 
کنیم«، جمله ای توانمندساز است 
که مسئولیت پذیری را به دوش فرد 

درست می گذارد؛ خود رئیس. 
 ما درگیر تغییرات ساختاری 

هستیم
واقعیت این اس��ت که ش��رکت 
تغییرات��ی را تجرب��ه می کن��د که 
رئیس نمی دان��د چطور باید با آنها 
مواجه ش��ود. او ترجیح می دهد از 
عباراتی که بیشتر لفاظی محسوب 
می ش��وند اس��تفاده کند تا اینکه 
بگوید »من واقعاً نمی دانم چه خبر 

است!«
بهتر است رئیس به سادگی اذعان 
کند که متوجه نمی شود چه اتفاقی 
در ح��ال وقوع اس��ت و از دیگران 

کمک بخواهد. 
 ما سرباز کافی در جبهه خود 
نداریم تا این کار را انجام دهیم

ش��اید برخ��ی از مدی��ران فکر 
می کنند با استفاده از تکیه کالم های 
نظامی، به اهمیت مضامین تأکید 
می کنند، ول��ی هنگامی که آنها از 
کمبود نیروهای مورد نیاز شکایت 
می کنند و به کلیشه ها پناه می برند، 
نشان می دهند که مدیر کارآمدی 
نیستند. گله کردن از وضع موجود 
فقط نش��ان می دهد ک��ه او حاضر 

نیس��ت برای پیدا ک��ردن راه حل 
تالش کند، درحالی که تالش هرگز 

بی نتیجه نیست. 
 نظرتان را راحت به من بگویید

ای��ن جمله را ه��ر روز و همه جا 
در وب سایت ها، دیدارها و جلسات 

می شنویم. 
اگر مدیر واقعا مش��تاق بازخورد 
گرفتن اس��ت، با بی��ان این جمله 
کار را ب��رای کارمندانش س��اده تر 
نمی کن��د. در ع��وض بهتر اس��ت 
به ص��ورت فع��ال و واقع��ی نظ��ر 
کارمن��دان را از آنها جویا ش��ود و 
بازخوردی را که در پی آن اس��ت، 

مستقیما از آنها بگیرد. 
افرادی ک��ه واقعا در پی بازخورد 
گرفتن هستند، مس��ئولیت آن را 
می پذیرند و منتظر نمی نشینند تا 
نظرات مؤثر دیگ��ران به آنها نزول 

پیدا کند. 
 فعال این کار را می کنیم و 

بعدا عذرخواهی خواهیم کرد
ای��ن جمله باعث نمی ش��ود که 
مدیر جسور و بی پروا شناخته شود، 
بلک��ه او را به فردی تبدیل می کند 
ک��ه مس��یرهای آس��ان را ترجیح 
می ده��د. اگر ای��ده و هدف اصلی 
مدیر خوب و منطقی است، راه های 
درس��ت رس��یدن به آن  هم نمود 
پیدا می کنند و اگر این طور نیست، 
مشکل خود مدیر یا رئیس است نه 

چیز دیگری. 
مدی��ران نبای��د ب��ه ه��ر بهایی 
راه ه��ای س��اده را انتخ��اب کنند، 
بلکه باید نش��ان دهن��د برنامه ای 
منطق��ی در ذهن دارن��د و به این 
وس��یله کارمندان ش��ان را با خود 
همراه کنند. در این صورت شانس 

موفقیت بیشتری خواهند داشت. 
 امکان ندارد شکست بخوریم

مدی��ر معم��وال وقت��ی چنی��ن 
جمل��ه ای ب��ه زب��ان م��ی آورد که 
می خواهد به سواالت در مورد یک 
تصمیم بحث انگی��ز )یا یک هدف 

به ظاهر غیر ممکن(، خاتمه بدهد. 
شکس��ت همیش��ه یک گزینه 
محتم��ل اس��ت و ای��ن واقعیت با 
ادعای هیچ مدیر یا رئیسی، تغییر 

نمی کند. بهتر اس��ت مدیر به جای 
دور زدن واقعی��ت، تصمیم خود را 
تصحیح کند و به تمامی س��واالت 
مطرح شده، پاسخ بدهد. در غیر این 
صورت شکی نیست که او تصمیم 
غیر هوشمندانه ای به همه تحمیل 

می کند. 
سبک کاری فعلی ما بهترین 

روند است
ای��ن جمل��ه ه��م اغل��ب برای 
خاموش ک��ردن ایده های جدید به 
کار م��ی رود، به وی��ژه ایده هایی که 
با س��لیقه مدیر هماهنگ نیستند. 
همیش��ه ممکن اس��ت راه بهتری 
برای اجرای امور پیدا ش��ود و این 
بدان معنی نیس��ت که ارزش های 

شیوه فعلی کار زیر سوال بروند. 
 مجبوریم انتظارات دیگران 

را به نحوی برآورده کنیم
زمانی ک��ه مدی��ر می خواه��د با 
ناخوش��ایند،  حقیقت های  کتمان 
دیگ��ران را راض��ی نگ��ه دارد، این 
کار اشتباه است و بهتر است مدیر 
حقیق��ت را هرچق��در ک��ه تلخ یا 
مشکل زا است، صادقانه بیان کند. 
 باید بر ارزش  افزوده تمرکز کنیم

بیان ای��ن عبارت کام��ال زائد و 
بی مفهوم است، چراکه هر حرکت 
و فعالیت��ی ک��ه در ش��رکت انجام 
می شود، به طور طبیعی در راستای 
ایجاد ارزش ص��ورت می گیرد. در 
غیر این صورت چرا اصال در دستور 

برنامه ها قرار گرفته است؟ 
 همین که هست! 

این جمل��ه، کامال ی��ک عبارت 
س��رکوب کننده اس��ت و معن��ای 
ضمن��ی آن این اس��ت ک��ه مدیر 
نمی خواهد تالش کن��د چیزی را 
تغییر بدهد، پس بهتر اس��ت اصاًل 
در مورد این مس��ئله بحث نش��ود. 
»همین که هس��ت« ساده ترین راه 
برای اجتن��اب از بازنگ��ری و فکر 
کردن ب��ه دیگر راه حل های ممکن 
و همچنی��ن باقی ماندن در موضع 

کنونی است. 
بهت��ر نیس��ت زمانی ک��ه امکان 
بهبود اوضاع وج��ود دارد، مدیر از 

»همین«ها، دست بکشد؟ 

عباراتی که مدیران باهوش باید از گفتن آنها پرهیز کنند

کلید کارتابل

جایگاه مدیریت در کسب و کار

مدیریت مهم ترین بخش هر س��ازمان اس��ت. هیچ 
س��ازمانی نمی توان��د اه��داف خود را ب��دون مدیریت  
مناس��ب به دس��ت آورد، بنابرای��ن مدیری��ت قط��ب 
ه��ر س��ازمان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در این راه 
نظریه ه��ای مختلفی وجود دارد ک��ه هرکدام می تواند 
گره گشا باشد. با این حال برخی از شرکت ها همچنان 
از نظریه های کالسیک در این رابطه استفاده می کنند. 
اگرچ��ه ای��ن اق��دام در ظاهر ممکن اس��ت قدیمی و 
ناکارآمد جلوه کند، اما در صورت خوب اجرایی شدن 
می تواند خود به یک مزیت رقابتی تبدیل ش��ود. کلمه 
مدیری��ت از کلمه التی��ن Manu agere به معنای 
رهبری به وس��یله دس��ت گرفته ش��ده است. رهبری 
با دس��ت به معنای جهت دادن اس��ت. از ویژگی های 
نظری��ه کالس��یک مدیری��ت می ت��وان ب��ه رفتار های 
پیش بینی ش��ده اش��اره کرد. در نظریه های کالسیک 
مدیریت، رفتار کارگران مانند ماشین پیش بینی شده 
بود. اگر یک کارگ��ر با توجه به پیش بینی یا مجموعه 
اس��تاندارد کار کند، او را در پست خدماتی خود حفظ 
می کن��د در غیر این صورت تعویض می ش��ود. این امر 
درحالی است که امروزه بنا به برخی نظریه های جدید، 
مدیران در تالش برای ایجاد فضایی هستند که در آن 
کارگ��ران و کارمندان بتوانند اعمال نظر کنند و با این 
کار خالقیت شرکت باال رود. این امر اگرچه مزیت های 
بسیار باالیی دارد اما توجه داشته باشید زمانی که اکثر 
ش��رکت ها به این شیوه عمل می کنند، شما می توانید 
با تکیه بر روش��ی هرچند قدیمی در بازار به شیوه ای 

متفاوت عمل کنید. 
زمانی که بش��ر ب��ه زندگ��ی اجتماع��ی روی آورد، 
اندیش��ه مدیری��ت را نی��ز در زندگی خ��ود وارد کرد؛ 
در حقیقت، پیدا شدن اندیش��ه مدیریت به روزگاری 
ب��از می گردد که مردم��ی که گروه��ی کار می کردند 
نخستین بار کوش��یدند تا به هدف های گروهی دست 
یابن��د. بنابراین ب��ه جرات می توان گفت که اندیش��ه 
مدیریت از بدو زندگی اجتماعی انسان ها وجود داشته 
اس��ت. در یک تعریف جامع مدیری��ت را می توان هنر 
انج��ام دادن کاره��ا به وس��یله دیگ��ران تعریف کرد. 
گورتک��س نام ش��رکتی متعل��ق ب��ه بخش خصوصی 
اس��ت که در زمینه تولید پارچه های ضدآب مش��غول 
فعالی��ت اس��ت. درواقع گورتک��س Gore-Tex  )به 
ص��ورت مخف��ف GTX( عالمت ثبت ش��ده تجاری 
W. L. Gore&Associates اس��ت ک��ه به خاطر 
اس��تفاده اش در ارتباط با پارچه های ض��د آب / قابل 
تنفس به خوبی شناخته شده است. نخستین محصول 
مصرفی ساخته شده با اس��تفاده از گورتکس چادری 
ب��ه ن��ام Light Dimension بود. این ش��رکت به 
خاطر س��اختار گروهی بی نظیرش معروف اس��ت. این 
شرکت به طور پیوس��ته از طرف مجله Fortune در 
بین 100 ش��رکت بین المللی قرار داده ش��ده اس��ت. 
ش��ناخته ش��ده ترین کاربرد پارچه های گورتکس در 
لباس ه��ای فعالیت های بیرون از خانه اس��ت. در این 
م��ورد، به ف��ردی که آن را پوش��یده کمک می کند تا 
در براب��ر باد و باران محافظت ش��ود و در همین حال 
 به ع��رق اجازه می دهد ک��ه بخار و خارج ش��ود. این 
برخالف مثال بارانی های پالس��تیکی س��نتی است که 
فاقد قابلیت تنفس اس��ت و در نتیجه س��بب تشکیل 
رطوبت در هوای داخل بارانی شده و مانع تبخیر عرق 
به ط��ور مؤثر می ش��ود. نکته ای که باید ب��ه آن توجه 
داش��ت این است که این شرکت برخالف سایر رقبای 
خ��ود، اقدام ب��ه اندازه گیری همه مس��ائل موجود در 
شرکت نکرد. درواقع آنان به این نکته دست یافتند که 
همواره نمی توان همه چیز را اندازه گیری و پیش بینی 
کرد و این اقدام تنها باعث خواهد ش��د میزان عملکرد 
ش��رکت به مراتب پایین بیاید و آنان به حد مشخصی 
قانع ش��وند. برای مثال اگر به کارمندان گفته شود که 
تا آخر هفته باید به سطح تعیین شده ای از نظر تولید 
محصول برس��ند، ممکن است آنها به محض دستیابی 
به حد مش��خص شده دست از کار خود بکشند با این 
حال اگر حدی مشخص نباشد هرکارمند برای حقوق 
بیش��تر هم که ش��ده تمام تالش خود را در این رابطه 
انجام خواهد داد. مزایای بی اندازه بودن را گری هامل، 
یک��ی از کارشناس��ان مدیریت آمریکای��ی بیان کرده 
اس��ت. او پدیدآورنده راهبرد رقابت��ی و بنیانگذار یک 
ش��رکت مش��اوره بین المللی به نام وودس��اید مستقر 
در شیکاگو اس��ت. در س��ال 1975 از دانشگاه سنت 
ان��دروز فارغ التحصیل ش��د و در س��ال 1990 مدرک 
دکترای خود را از دانش��گاه میشیگان دریافت کرد. او 
یکی از اساتید مدعو مدیریت استراتژیک در دانشکده 
مدیری��ت لندن ب��ود و هم اکنون یک��ی از معتبرترین 

اساتید استراتژی است. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

 - در راس��تای کارآمد تر بودن ش��رکت، می توان از 
طریق افزایش میزان خالقیت و نوآوری عمل کرد. 

-  موفقی��ت ه��ر کس��ب و کار رابط��ه نزدیک��ی با 
چگونگ��ی صحی��ح کنترل ک��ردن آن ام��ور آن دارد؛ 
در واق��ع مدیریت صحیح کس��ب و کار موجب رش��د 
آن می ش��ود. مدیری��ت کس��ب و کار را نبای��د صرفا 
 یک عمل آکادمیک محس��وب ک��رد. مدیریت واقعی

 در بر گیرنده هدایت قوی، رفتار مثبت، دانش کس��ب 
و کار و مهارت ه��ای مناس��ب فردی اس��ت. مدیریت 
در حقیق��ت هدای��ت اف��راد، تأثیر گ��ذاری ب��ر کار و 
تصمیم گیری به موقع و صحیح است و مهارت های آن 

را به مرور باید کسب کرد. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

فروشگاه آهن آالت و تخته های چندالیی- با رشد نیاز به مبلمان در بخش لوازم خانگی،  تاسیس یک فروشگاه آهن آالت و تخته های 
چندالیی می تواند ایده  خوبی باشد.
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در مورد استارت آپ های فناوری محور، داشتن شجاعت برای ادامه  راه، معموالً 
منجر به موفقیت های چشمگیر در آینده می شود. 

می گویند ثروت به س��راغ کسی می رود که اهل خطرکردن باشد. به گزارش 
نوپان��ا در م��ورد اس��تارت آپ های تکنولوژیک که دقیقا همین طور اس��ت؛ در 
بس��یاری از موارد، داشتن ش��جاعت برای ادامه  راه، بدون هیچ حمایت بیرونی 
معموال منجر به موفقیت های چشمگیر در آینده می شود. با این وجود، تالش 
برای افزایش کمک های مالی از اس��تارت آپ های جهان در حال افزایش است. 
گزارش س��االنه  »گرایشات مالی استارت آپ ها، ۲۰۱۶« نشان داده است که در 
نیمه  دوم این س��ال، برنامه های حمایت مالی به نسبت شش ماه اول این سال 
۵/۵ درصد افزایش داشته اند. اما این روز ها، واقعیت حاکم بر اکثر کسب وکارهای 
تکنولوژیک این اس��ت که می توان کار را از صفر نیز ش��روع کرد. در ادامه ۱۷ 
استارت آپ موفق معرفی شده اند که تقریبا بدون هیچ گونه کمک مالی بیرونی یا 

سرمایه  اولیه، کار خود را آغاز کردند: 
)The Scale Factory(  1۷- اسکیل فکتوری

ای��ن اس��تارت آپ ابزارهای متن باز و رویکرد دیووپی��س  )DevOps( را با 
بستری مشخص برای تیم های نرم افزاری امروزی ترکیب می کند. این شرکت 
هشت سال پیش تاسیس شده است و همچنان بدون سرمایه گذاری بیرونی به 

کار خود ادامه می دهد. 
)MailShake/LinkTexting(  1۶- میل شیک/لینک تکسیتینگ

این اپ، بستری برای ایمیل موبایلی و بازاریابی محتوایی است که روزانه بیش 
از ۲۰۰ هزار بار مورد دانلود قرار می گیرد. این ش��رکت از طرف بنیانگذار خود 
حمایت می ش��ود و در این اس��تارت آپ از سرمایه گذاری بیرونی یا حامی مالی 

خبری نبوده است. 
)Litmus(  1۵- لیتموس

این بستر بازاریابی ایمیلی و تست UX به سازمان ها اجازه می دهد که برنامه  
تس��ت وبی/ایمیلی خود را روی چند دستگاه دنبال کنند. این شرکت که سال 
۲۰۰۵ تاس��یس شد، در یک آخرهفته و با استفاده از یک کامپیوتر دست دوم 
 jetBlue، و ۸۰۰ دالر پ��ول نقد به راه افتاد. امروزه، برنده��ای معروفی مانند
Zillow، National Geographic و Salesforce از این راهکار مس��تقر 

در کمبریج برای بازاریابی ایمیلی خود استفاده می کنند. 
)Optimove(  1۴- اپتیمو

این ش��رکت یک راه��کار بر پایه  SaaS ب��رای اتوماس��یون بازاریابی حفظ 
مشتری ارائه می دهد و در حال حاضر بیش از ۲۵۰ برند مشتری محور، شامل 
Flowers، Chubb، Freshly Adore Me، و eBags از آن اس��تفاده 
می کنند. این شرکت شش سال با هزینه  داخلی اداره می شد تا اینکه در نهایت 
۲۰ میلیون دالر سرمایه دریافت کرد تا دست به گسترش کسب وکار خود بزند. 

)Grasshopper(  13- گرس هاپر 
ای��ن تلفن VoIP به دلیل هزینه  آبونمان کمتر و فرآیند ثبت نام آس��ان، از 
رقبا جلو افتاده و از سوی مراکزی مثل CNN، Forbes، وال استریت ژورنال 

و Inc. 500 مورد تحس��ین قرار گرفته اس��ت. این شرکت توسط دو دانشجو 
راه اندازی شد که هیچ هزینه  بیرونی یا سرمایه گذاری بیرونی دریافت نکردند. 

)Paint Nite(  1۲- پینت نایت
این بستر آنالین به کاربران اجازه می دهد برنامه هایی محلی را پیدا کنند که 
هنر را با س��رگرمی ترکیب می کند. بنیانگذاران شرکت موفق شده اند از طریق 
مدل نوآورانه  خود از س��رمایه گذاری بیرونی بی نیاز باش��ند و یک سال پیش از 

دریافت سرمایه، ۳۰ میلیون دالر سود کنند. 
)AdaFruit Industries(  11- آدافروت اینداستیریز

این استارت آپ یکی از فروش��گاه های اینترنتی بسیار مشهور با ۸۵ کارمند 
و ۳۳ میلیون دالر س��ود س��االنه بوده است. این شرکت توسط یک دانشجوی 
ام آی ت��ی و بدون هیچ بودجه ای راه اندازی ش��د که متوجه یک فرصت بازاری 

مناسب برای ارائه  بسته های محصول با قیمت مناسب شده بود. 
)Scentsy(  1۰- سنتسی

این س��ایت مقصد نهایی تمامی ش��مع های معطر است،  ظاهرا این شرکت 
سالی ۴۵ میلیون دالر سود تولید می کند. موسسان این شرکت هزینه  آن را از 
جیب داده اند و به جای بازاریابی پولی، از فروش ش��خصی محصول خود برای 

معرفی شرکت استفاده می کنند. 

)ShowPo(  ۹- شوپو
این مورد یک پورتال و فروشگاه اینترنتی مد و لباس است که از همه جهت به 
موفقیت دست یافته است. این شرکت در سال ۲۰۱۵ سودی برابر با ۱۰ میلیون 
دالر را ثب��ت کرد )آن هم با ارس��ال محصول به ۵۰ کش��ور مختلف( و ادعای 
بیش از یک میلیون دنبال کننده )فالوئر( در اینستاگرام را هم دارد. موسس این 
ش��رکت هزینه  ۴۰ هزار دالری آن را شخصا پرداخت کرد و شرکت را در سال 

۲۰۱۰ در گاراژ پدر و مادرش به راه انداخت. 
)GoFundMe(  ۸- گوفاندمی

این استارت آپ یک بستر تأمین هزینه های اشتراکی است که به کاربران اجازه 
می ده��د پول جمع کنند یا از برنامه های مختلف حمایت مالی به عمل آورند. 
بنیانگذاران شرکت موفق شدند شخصا هزینه های شرکت را بپردازند تا زمانی  

که ارزش آن به ۶۰۰ میلیون دالر رسید. 
)SparkFun(  ۷- اسپارک فان

مانند AdaFruit، این استارت آپ نیز یک پورتال اینترنتی پیشرو مربوط به 
وسایل و قطعات الکترونیکی است. این شرکت ساالنه ۳۲ میلیون دالر سود و 
۱۵۴ کارمند هم دارد. موسس این شرکت آن را در خوابگاه دانشگاه، بدون هیچ 

حمایت مالی بیرونی راه اندازی کرد. 

)Envato(  ۶- ایوانتو
این استارت آپ یک شرکت پیشرو در بازارهای دیجیتال متعلق به محصوالت 
خالقانه اس��ت. برخی از مش��تریان آن ThemeForest، AudioJungle و 
GraphicRiver هستند. این شرکت که در سال ۲۰۱۵ به سود ۵۰ میلیون 
دالری ب��ا یک جامعه  کاربری ۶ میلیون نفری رس��ید به عنوان ش��رکتی که با 

سرمایه  شخصی ۹۰ هزار دالری و در گاراژ شروع به کار کرده است. 
)ConvertKit(  ۵- کانورکیت

این استارت آپ بستر بازاریابی ایمیلی است و مخصوص وبالگ نویس های 
حرفه ای است که با سرمایه  ش��خصی ۵هزار دالری، در عرض ۲۰ ساعت 
کار در ی��ک آخرهفته به راه افتاد. امروزه، این بس��تر ویژه، س��هم بازاری 
شرکت های بزرگی مثلMailchimp و GetResponse را از آن خود 

کرده است. 
)ClickFunnels(  ۴- کلیک فانلز

این بستر به کاربران اجازه می دهد به راحتی صفحات وب شخصی شده برای 
گونه های مختلف بازاریابی را ایجاد کنند. این شرکت در سال ۲۰۱۴ و با هزینه  
ش��خصی موسس آن راه اندازی ش��د و در حال حاضر ماهانه ۱/۵ تا ۲ میلیون 

دالر سوددهی دارد. 
)BuzzSumo(  3- بازسامو

این بس��تر محبوب ب��رای بازاریاب��ی محتوایی به کاربران اج��ازه می دهد تا 
موضوع��ات محبوب و پرطرف��دار را برای تولید بیش��ترین ترافیک ممکن، در 
ش��بکه های اجتماعی و جذب مخاطب کش��ف کنند. این شرکت بدون کمک 
سرمایه گذاران بیرونی راه اندازی شد  و ۱۲ ماه بعد، سود آن از مرز ۲/۵ میلیون 

دالر گذشت. 
)Jungle Scout(  ۲- جانگل اسکات

این برنامه تحقیقات محصول به کارب��ر اجازه می دهد تا فرصت های فروش 
مناسب را براساس معیارهای اینترنتی مانند آمار بازدیدکنندگان، فروش و سود 
تخمینی و . . . شناسایی کند. موسس شرکت هزینه  راه اندازی این استارت آپ 
را شخصا پرداخت کرد و کمتر از دو سال بعد از آن، شرکت به سود ماهانه ۸۰۰ 

هزار دالر را رسید. 
)SimpliSafe(  1- سیمپلی سیف

این سیستم محافظتی منازل در حال حاضر صدها هزار مشتری دارد؛ شرکت 
صدها میلیون دالر سود به دست آورده است و اخیرا توانسته ۵۷ میلیون دالر 
سرمایه  حمایتی از Sequoia دریافت کند. بنیانگذار شرکت برای هشت سال، 
تمام هزینه های آن را پرداخت می کرد تا زمانی  که کس��ب وکارش به موفقیت 

دست یافت. 
بررس��ی این ۱۷ اس��تارت آپ نش��ان از این نکته دارد ک��ه کارآفرینان برای 
راه اندازی اس��تارت آپ خود ملزم به صرف پول و س��رمایه گذاری های هنگفت 
نیس��تند. برای بنیانگذاران این استارت آپ ها، عالقه و تعهد به مراتب مؤثرتر از 

سرمایه  اولیه عمل کرده است. 

خطر کنید تا ثروتمند شوید 

۱۷استارتآپموفقکهتقریباازصفرشروعکردهاند
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اخبار

اصفهان – قاس�م اسد - س��تاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه 
صنای��ع غذایی اصفهان از تبلیغات گس��ترده، اطالع رس��انی فراگیر و 
رویدادهای جذاب و منحصربه فرد در نمایشگاه چهاردهم خبرداد. ستاد 
برگزاری با اعالم این خبر افزود: نمایش��گاه صنایع غذایی امسال، اولین 
نمایشگاه در تاریخ نمایشگاه های استان اصفهان است که بیش از 430 
مترمربع تبلیغات محیطی )بیلبورد (در سطح شهر و محورهای ورودی 
اصفهان برای اطالع رس��انی آن اکران شده است. از دیگر اقدامات قابل 
توجه در اطالع رسانی به مخاطبین اصلی نمایشگاه، چاپ و توزیعه بیش 
از 30.000  کارت بازدید رایگان ویژۀ متخصصین با همکاری و مشارکت 
سامانه 193 خوش )خدمات ویژۀ شهروندی( در سطح شهر اصفهان و 
شهرستان های اطراف از جمله: مبارکه، خمینی شهر، رهنان، زرین شهر، 
نجف آباد ،شاهین شهر، بهارستان و درچه ،در بین شرکت های پخش، 

نمایندگی ها، فروشگاه های مواد غذایی و واحدهای صنفی مرتبط خواهد 
بود. س��تاد برگزاری نمایش��گاه همچنین اعالم کرده است، با توجه به 
همزمانی تاریخ نمایشگاه با آغاز برداشت زعفران در استان های خراسان 

جنوبی و خراسان رضوی تمهیداتی در نظر گرفته شده تا با هماهنگی 
شرکت زعفران ساگارت قائنات روزانه مقدار قابل توجهی گل تازۀ زعفران 
که در ساعات آغازین صبح برداشت خواهد شد از طریق خطوط پروازی 
به نمایشگاه اصفهان ارسال و بازدیدکنندگان برای اولین بار بازکردن و 
لمس گل تازۀ زعفران را تجربه نمایند. همچنین کارخانجات تولیدی و 
برندهای صاحب نام کشور برنامه های متنوعی برای رونمایی از محصوالت 
جدید خود اعالم کرده و با معرفی کاالهای جدید خود به استقبال بازار 
4/5 میلیونی استان اصفهان خواهند آمد. چهاردهمین نمایشگاه صنایع 
غذایی، محصوالت، ماشین آالت و فرآوری اصفهان از تاریخ 11 لغایت 
 14 آب��ان ماه برگ��زار و عالقه مندان از طری��ق infexiran.ir و 31 و

 36650430-031 می توانند با س��تاد برگزاری نمایش��گاه در ارتباط 
باشند.

تبریز - اس�د فالح- رئیس ش��ورای اسالمی شهر تبریز، ایجاد 
آرامش و امید را رسالت اصلی اعضای شورا و مدیران شهر خواند. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شکور اکبرنژاد در شورای مدیران 
شهرداری تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: شورا و شهرداری در 
کنار هم وظایف و اهداف واحدی را مدنظر دارند؛ باید فرصت خدمت 
را قدر بدانیم و با پرهیز از اختالف و حواشی، شهر را به سمت آرامش، 
امید، ایجاد فضاهای مناس��ب برای ش��هروندان و حفاظت از محیط 
زیست هدایت کنیم. وی با بیان این که شورای شهر در عین اختالف 
س��الیق، جلسات انتخاب ش��هردار را در کمال آرامش پیش  می بََرد، 
گفت: فضایی که بعضاً در این خصوص در برخی از محافل و رسانه ها 
عنوان می شود، در شورا حاکم نیست و در روزهای اخیر جلساتی که 
می توانس��ت منجربه به برخی تنش  ها شود، در کمال آرامش برگزار 
شده است. دکتر اکبرنژاد اضافه کرد: خوشبختانه سرپرست شهرداری 
تبریز با جدیت مسایل شهر و شهرداری را مدیریت می کنند و شاهد 

تالش   های ارزنده  عوامل خدماتی در سطح شهر هستیم. وی ادامه داد: 
عوامل و مدیران شهرداری تبریز از استعدادها و قابلیت های چشمگیری 
برخوردارند و شورا تالش دارد تا در دوره پنجم، زمینه رشد و ارتقای 
نیروی انس��انی ش��هرداری را مهیا کند. رئیس شورای اسالمی شهر 
تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اجرای برنامه  واحد 

در توسعه و پیشرفت ش��هر گفت: تعدد و پراکندگی برنامه ها، یکی 
از مشکالت اصلی استان، شهر و کشورمان است؛ سیستم و ساختار 
باید محرک باشد و مسیر واحدی را برای تالش عوامل اجرایی فراهم 
کند. دکتر اکبرنژاد بر لزوم حمایت از زمینه های سرمایه گذاری تاکید 
کرد و گفت: توسعه شهر، ایجاد زمینه های اشتغال و اصالح بسیاری از 
آسیب های اجتماعی، نیازمند حفظ امنیت فعاالن اقتصادی و تعریف 
بسته های سرمایه گذاری است. وی همچنین استفاده از فناوری های 
جدی��د را در برنامه های خدمتگزاری روزان��ه، ضروری خواند و افزود: 
با توسعه امکانات آی تی، مفهوم »زمان و مکان« در خدمات اداری و 
اقتصادی، به کلی متحول شده است؛ باید از فرصت های فناوری برای 
تسهیل برنامه های مدیریت اجرایی شهر بهره بگیریم. رئیس شورای 
اس��المی ش��هر تبریز ادامه داد: این راهکار نقش اساسی در کاهش 
مراجع��ات حضوری، صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش ترافیک و 

کاهش خطاهای اداری خواهد داشت.

 اه�واز – ش�بنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت س��هامی برق
 منطق��ه ای خوزس��تان گفت: ب��رای مقابله با پدیده گ��رد و خاک 
صنعت برق استان یکهزار و 648 میلیارد و 714 میلیون ریال اعتبار 
الزم دارد. محمود دش��ت بزرگ در م��ورد  اعتبارت الزم برای مقابله 
با پدیده گرد و غبار اظهار داش��ت: با توج��ه به احتمال تکرار گرد و 
خاک و لزوم حفظ پایداری ش��بکه اولویت بندی هایی برای مقابله 
ب��ا این پدیده ص��ورت گرفته که در وهله اول برای پوش��ش عایقی 
تجهیزات پست های انتقال، خرید زنجیره مقره سیلیکونی و دستگاه 
مقره ش��وی همراه با کشنده دویست و شصت و پنج میلیارد و 480 
میلیون ریال اعتبار الزم است. وی افزود: در اولویت دوم در نظر گرفته 
شده پوش��ش عایقی تجهیزات پستهای فوق توزیع و خرید زنجیره 

مقره س��یلیکونی )اولویت دوم و س��وم( با اعتباری بالغ بر یکهزار و 
224 میلیارد و 262 میلیون ریال و برای شستش��وی شبکه شامل؛ 
شست وش��وی پس��ت ها و زنجیره مقره خطوط نیز صد و پنجاه و 

هش��ت میلیارد و 972 میلیون ریال اعتبار الزم اس��ت.  مدیرعامل 
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان جمع اعتبار مورد نیاز برای 
مقابله با پدیده گرد و خاک را یکهزار و 648 میلیارد و 714 میلیون 
 ری��ال عنوان کرد و افزود: عالوه بر اقدامات فوق، آلودگی هوا افزایش 
هزینه های دیگری نیز برای صنعت برق استان شامل احداث پستهای 
برق بصورت سرپوش��یده و یا GIS، ضرورت شست وشوی مستمر 
تجهی��زات در معرض آلودگی و لزوم بازنگری در اس��تاندارد طراحی 
تجهیزات از آلودگی فوق س��نگین به همراه دارد. دشت بزرگ اضافه 
کرد: در این مصوبه بابت طرح های توس��عه و پایداری ش��بکه برق 
15000 میلیارد ریال مصوب ش��ده که مقرر است در سال 96 مبلغ 

5000 میلیارد ریال در قالب اسناد خزانه اسالمی تخصیص یابد. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در کارگاه آموزشی 
س��امانه تدارکات الکترونیکی در آبف��ای آذربایجان غربی 
بخش های مختلف س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت از 
جمله مناقصات، مزایده و خرید به طور مشروح بیان گردید 
و نحوه بارگذاری اطالعات نیز آموزش داده ش��د. مهندس 
علیزاده مدیر دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب استان 
ه��دف از برگ��زاری این نوع کارگاه ها را ش��فاف س��ازی 
معامالت دولتی،  پیروی از سیاست های یکسان و مشترک 
در معام��الت و نیز فراهم س��ازی امکان تهیه گزارش��ات 
مدیریت��ی و نظارتی برای ارگان ه��ای مختلف عنوان کرد 

و افزود :  کاربران کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع بند 
"ب" م��اده 1 قانون برگزاری مناقص��ات و تمامی تامین 

کنن��دگان حقیقی و حقوقی ک��ه  کاال و خدمات یا اموال 
غیر منقول خود را جهت فروش به دس��تگاه های اجرایی 
ارائه می دهند، می بایس��ت آموزش ه��ای الزم را جهت 
فعالیت در سامانه س��تاد دریافت نموده و در سامانه ثبت 
ن��ام نمایند و از این ب��ه بعد کلیه معام��الت بیش از 10 
درصد نص��اب معامالت جزئی در ای��ن درگاه انجام گیرد 
. الزم به ذکر اس��ت آموزش کاربران ستاد همزمان با  ده 
استان کشور در شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی به 
مدت سه روز از تاریخ 25 شهریور ماه سالجاری لغایت 28 

شهریور ماه  آغاز گردیده است.

تبریز - لیال پاشائی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به همراه مدیر امور آب و فاضالب منطقه شبستر 
با امام جمعه شهرستان شبستر دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در این دیدار مهندس علیرضا ایمانلو، رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی گزارشی از وضعیت بحران آب و کم آبی و کاهش نزوالت 
ج��وی و همچنی��ن ترویج فرهنگ صحیح مص��رف آب ارائه و از 
حمایت های امام جمعه شبس��تر تشکر و قدردانی کرد . در ادامه 

این دیدار حجت االس��الم حاج آقا محمدزاده امام جمعه شبستر 
اظهار داشت: مایه افتخار است برای هر کسی که وقت خود را صرف 
خدمت به مردم می کند و یکی از بهترین خدمات در این کشور 
خدمت رسانی در صنعت آب و فاضالب می باشد که شریان های 
حیاتی ملت در دس��تان شما مدیران است .امام جمعه شهرستان 
شبس��تر همچنین بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب تاکید و از 
خدمات مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و 

کلیه پرسنل زحمتکش این شرکت تشکر قدردانی کرد.

تبلیغات فراگیر، رویدادهای منحصر به فرد؛ وجه تمایز نمایشگاه غذایی اصفهان

رئیس شورای اسالمی کالنشهر تبریز

شورا و شهرداری در کنار هم وظایف و اهداف واحدی را مدنظر دارند

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تبعات میلیاردی گرد و خاک برای صنعت برق خوزستان 

مدیر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي : 

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در آبفای آذربایجان غربی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با امام جمعه شهرستان شبستر دیدار کرد

قزوی�ن- خبرنگار فرص�ت امروز- بر اس��اس فرآیند  ارزیابی  
عملکرد  س��ال 95 دستگاه های اجرای اس��تان  قزوین  )جشنواره 
استانی شهید رجایی ( شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  عنوان 
دس��تگاه برتر را کسب کرد .  در همین ارتباط دکتر فریدون همتی 
اس��تاندار و رییس ستاد جشنواره شهید رجایی و مهندس ابوالفضل 
یاری رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان قزوین و دبیر 
جش��نواره ش��هید رجایی با اهداء لوح تقدیر مش��ترک  از مهندس 
سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  استان 
قزوین  تقدیر و تشکر بعمل آوردند . در لوح مذکور آمده است :جناب 
آقای بهادیوند چگینی مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان 
قزوین با سالم و تحیات خدمتگزاری مردم ،خدمت به خداست انسان 
 های بزرگ همواره اندیش��ه دیگرانن��د و دل در گرو خدمت به مردم 

می نهند ، نامگذاری سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان 
هفته دولت این پیام روشن را به همراه خود دارد که نظام جمهوری 
اسالمی ایران تداوم راه و سبک مدیریتی این دو شهید صدر انقالب را 

به منزله راه و مسیر شاخص دولتمردان در نظر گرفته است . از نظر 
رهبر معظم انقالب شهیدان دولت ؛ مظهر علم و عمل هستند و ارزش 
های دو شهید بزرگوار باید در نگاه مسئوالن و رفتار عمومی آنان تجلی 
یابد. اینک که شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با سر لوحه قرار 
دادن سیاست های مقام معظم رهبری در نظام اداری ، سیاست های 
دولت تدبیر امید و برنامه های توسعه و هدایت و راهبری جنابعالی بر 
اساس نتایج فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1395 موفق به کسب عنوان 
دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی شده است با کمال افتخار این 
لوح  تقدیر تقدیم حضور ارزشمندتان می گردد.  امید است با استعانت 
از خداوند متعال ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( ودر اجرای 
رهنمودهای مقام معظم رهبری  )مد ظله العالی( و سیاس��ت های 

دولت تدبیر و امید همواره موفق و موید باشید . 

گ�رگان- خبرن�گار فرصت امروز- رئی��س اداره روابط 
عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
گلس��تان از اجرای برنامه های نمایشی در کامیونت سیار با موضوع 
مدیریت مصرف بهینه آب در روستاهای گلستان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 

گلستان؛  ولی اهلل س��اور گفت :در راستای تفاهم نامه همکاری این 
ش��رکت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان با هدف 
نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب ،اجرای برنامه نمایش��ی در 
کامیونت س��یار را برای 40 روس��تا در حال اجرا دارد. ولی اهلل ساور 
افزود: این اقدام بعنوان یکی از روش��های موف��ق و قابل توجه درامر 

اطالع رس��انی و فرهنگ سازی می باشد که بسیار مورد استقبال و 
توجه قرار می گیرد زیرا روش انتقال اهداف و پیامها از طریق اجرای 
نمایشهای زنده برای گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار مطلوب و 
جذاب بوده و ضمن خرس��ند نمودن مخاطب به راحتی پیامها را به 

مخاطبین انتقال می یابد . 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین عنوان دستگاه برتر را در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
در سال95 )جشنواره استانی شهید رجایی (کسب کرد 

اجرای برنامه های نمایشی مدیریت مصرف بهینه آب در روستاهای گلستان 

دیدار معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان با فرماندار مراوه تپه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان در این نشست فرماندار مراوه تپه از  
فعالیت های شرکت آب منطقه ای استان در خصوص تاسیسات آبی که در این شهرستان در حال ساخت و بهره برداری است، تشکر 
کرد و افزود: سد در حال ساخت چایلی در شهرستان مراوه تپه، در نزدیکی مزار شاعر شهیر ترکمن مختومقلی فراغی توسط شرکت 
آب منطقه ای به نام ایشان، نامگذاری شده است و این موضوع جای خرسندی است.اسماعیل تاجی بیان کرد: همچنین سد کوچک 
مخزنی چشمه ساوه که در مجاورت شهر مراوه  تپه قرار دارد و می تواند کاربرد توریستی داشته باشد، به دلیل اینکه در نزدیکی این 
سد شهدای مرزبان جنگ جهانی دوم مدفون هستند پیشنهاد داریم، این سد نیز به نام شهدای مرزبان نامگذاری شود.وی در ادامه 
در خصوص بحث گنجینه آب و کمکی که می توان به آن نمود، گفت: گورستان هایی که در محدوده شهر مراوه تپه قرار دارد دارای 
سنگ قبرهایی است که کاسه مانند است و هنگامی که باران می بارد آب درون کاسه های سنگ قبر جمع شده و پرندگان از این آب 
ها استفاده می کردند و این موارد جزو فرهنگ و تاریخ مردم این منطقه است که می تواند گردآوری و ثبت شود.مهندس سید محسن 
حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه،  اظهار کرد: شرکت مدیریت منابع آب از سال 
های گذشته در صدد تاسیس گنجینه آّب در کشور و استان ها است و در همین راستا گنجینه آب در استان گلستان نیز از ابتدای 
سال به صورت جدی کار خود را آغاز نمود و در سه بخش جمع آوری اسناد مکتوب و شفاهی تاریخی آب، تاسیسات آبی و ابزار و 

لوازم مرتبط آب در حال فعالیت است و در نظر داریم از ظرفیت های تمام استان در این راستا استفاده نماییم.

سرپرست شهرداری قدس تاکید کرد 
ضرورت احداث پارکینگ های طبقاتی جهت کاهش گره ترافیکی شهر  

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی- بهزاد هرمزی گفت : موقعیت جغرافیایی و  ترکیب جمعیتی 
شهر قدس ایجاب می کند تا جهت کاهش بار ترافیکی موجود در شهر احداث پارکینک های عمومی 
و پارکینگ واحدهای مسکونی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. وی افزود : یکی از نتایج ازدیاد 
خودروها در سطوح شهر نبود محل پارکي براي آنان و اشباع شدن معابر از خودروهاي پارک شده در 
حواشي آنان در طول ساعات شبانه روز است. سرپرست شهرداری قدس تصریح کرد : عالوه بر کمبود 
فضاهاي پارکینگ در بخش هاي پر تردد شهر از جمله بخش تجاري شهر، در محالت و واحدهاي 
مسکونی نیز  نبود فضاي پارکینگ مسئله خاصي محسوب مي شودکه  به دلیل عرض کم معابر محلي عمدتاً وسایل نقلیه اي که در 
طول معابر پارک مي شوند، مشکالت عدیده اي را در عبور و مرور ایجاد کرده و باعث کور تر شدن گره ترافیکی در شهر می شوند. 
سرپرست شهرداری قدس عنوان کرد : تغییر قوانین شهری مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ های مورد نیاز جهت واحدهای مسکونی 
از یک طرف و محدودیت فضای پارک و افزایش روزافزون تعداد خودروها از طرف دیگر باعث شده است تا راهکاری دیگری نظیر 
تأسیس پارکینگ های طبقاتی مورد توجه قرار گیرد که در این رابطه شهرداری قدس با اعالم فراخوان های متعدد جهت مشارکت 

بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام داده است.

نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مدیران گروه های آموزشی
ساری - دهقان - نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با جمعی 
از مدیران گروه های آموزش��ی علوم پایه و بالینی، مدیران و معاونین آموزشي بیمارستان هاي 
آموزشي درماني برگزار شد. دکتر سید عباس موسوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
اشاره به   نقش و اهمیت جایگاه مدیران گروههای آموزشی در به سرانجام رسیدن اهداف دانشگاه 
و تعالی علمی، پژوهشی و اخالقی گروهها و دانشکده ها  ، گفت : وجود اعضا هیأت علمی مجرب 
و متخصص در گروههای آموزشی و پژوهشگران عالقمند و موفق، وجود ساختارهای پژوهشی 
مناسب، گستردگی و تنوع رشته های تحصیلی و تحصیالت تکمیلي را از نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکي مازندران است. وی با بیان 
اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از دانشگاه های برتر کشور است و توانسته اقدامات بسیار خوبی در همه حوزه های مربوطه 
انجام دهد اظهار کرد : باالترین خدمت درنظام جمهوری اسالمی ایران خدمت صادقانه به مردم است و باید با اتحاد و همدلي در جهت 
حل مشکالت مردم از هیچ تالشي دریغ نکنیم.  در ادامه این نشست صمیمانه حاضران در خصوص مطالب مطرح شده و مشکالت 
پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین دکتر سید عباس موسوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیش از این با 

کارکنان ، روسای ادارات و مدیران معاونت های مختلف این دانشگاه  دیدار و گفتگو کرد.

مسدود شدن   محور بندرعباس – سیرجان قبل از پلیس راه گهکم بمدت 
10 روز درمهرماه سالجاري

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  داریوش 
باقرجوان  اعالم نمود: کیلومتر 135 محور بندرعباس – سیرجان قبل ازپلیس راه گهکم از ساعت 6 صبح لغایت 20 شب ازده مهرماه 
سالجاري لغایت 20 مهرماه بسته خواهد شد . مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  افزود :  مهمترین کارکرد 
سنسورهاي سیستم توزین درحال حرکت قابلیت اندازه گیری وزن وسایل نقلیه بدون نیاز به توقف آنها دارند و عمده ترین اهداف 
بکارگیری این س��امانه ها، جلوگیری از تخریب راهها و اعمال مقررات و جمع آوری اطالعات ترافیکی اس��ت. وي با اشاره به برخی 
از امکانات و اطالعات قابل حصول این س��امانه ازقبیل :وزن کل و وزن توزیع ش��ده روی هر یک از محورهای وس��ایل نقلیه عبوری 
OCR امکان تشخیص پالک خودروهای متخلف با استفاده از سامانه ،  )Classification(کالس و نوع وسیله نقلیه عبوری، 
)تشخیص متن در تصویر() ،فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر)Headway(  ،سرعت وسایل نقلیه عبوری ،تاریخ و زمان 
خودروهای عبوری وثبت تصویر خودروهای متخلف وهمچنین صدور قبض جریمه برای وسایل نقلیه گفت:  جهت اجراي عملیات 
نصب سنسورهاي سیستم توزین در حال حرکت کیلومتر 135 محور بندرعباس –سیرجان قبل از پلیس راه گهکم در مهرماه بمدت 
ده روز مسدود خواهد شد . مهندس باقر جوان  افزود: ساعت شروع و پایان روزانه این عملیات از ساعت 6 صبح  الي ساعت 20میباشد 

که در صورت مسدود بودن مسیر محور جایگزین مسیر موقت کنار گذر همین محور  میباشد .
.

هفتمین جلسه کمیته فني ایمني آب آشامیدني کالن شهر اراک در 
سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد

اراک - مینو رس�تمی- هفتمین جلسه کمیته فني ایمني آب آشامیدني کالن ش��هر اراک درسالن جلسات امام حسین)ع( 
سازمان جهاد کشاورزي برگزار شد.دراین جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبلي مطرح ونتایج پیگیري هاي به عمل آمده به استحضار 
اعضا رسید.سپس نمایندگان دانشگاه علوم پزشکي ومحیط زیست گزارش توصیف سیستم خود را ارائه نمودند. الزم به ذکر است 
باتوجه به اهمیت تامین آب کافي وسالم براي شهروندان، کمیته فني ایمني آب آشامیدني کالنشهر اراک به منظور حرکت درجهت 
حفظ س��المت آب اراک تشکیل ش��ده است.اعضاي این کمیته را نمایندگان ثابت دستگاه هاي اجرایي مرتبط با آب شرب شامل 
شرکتهاي آب وفاضالب شهري وروستایي،شرکت سهامي آب منطقه اي،دانشگاه علوم پزشکي،دفترمدیریت بحران استانداري،سازمان 
جهادکشاورزي،محیط زیست،سازمان صنعت،معدن وتجارت،س��ازمان برنامه وبودجه،شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي،دفاتر 
امورشهري وروستایي استانداري،خطوط لوله ومخابرات،پاالیشگاه نفت،پتروشیمي ونیروگاه حرارتي شازندومرکز بهداشت اراک تشکیل 

مي دهند.ریاست کمیته با دانشگاه علوم پزشکي ودبیري آن به عهده شرکت آب وفاضالب استان مي باشد. 

 تقدیر فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور از مدیر عامل 
برق منطقه ای خوزستان 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- ابراهیم ساعدی فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور صنعت آب برق و 
خوزستان با اهدای لوح تقدیری به مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان؛ کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط این 
شرکت را تبریک گفت. در لوح تقدیر  اهدایی به محمود دشت بزرگ آمده است: تالش ارزشمند و عملکرد قابل تحسین جنابعالی 
و همکاران محترمتان در کسب رتبه اول در بین شرکت ها و ادارات دولتی و ارزیابی عملکرد سال 95 دستگاه های اجرایی استان 
در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی و کلیه کارکنان شریف و زحمتکش شرکت تبریک می گویم، قطعا این موفقیت مرهون 
تالش ها و نقش موثر مدیریت جنابعالی و همکاران محترمتان بوده است. بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از تالش مجدانه 
و جهادانه شما اعالم می دارم، ان شاهلل با اتکال به خداوند سبحان و تحت توجهات خاص حضرت ولیعصر )ع( و نایب برحقش خامنه 

ای ) مد ضله العالی( موفق موید باشید.

قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد 
آغاز عملیات آمار برداری از منابع آب استان

 س�اری - دهقان - قربانعلی خدابخش��ی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب ش��رکت آب منطقه ای مازندران ازآغاز عملیات 
 آمار برداری منابع آب استان از اول شهریور ماه سالجاری خبر داد .   وی با بیان ضرورت شناسایی و آمار برداری منابع آب گفت : 
جمع آوری اطالعات منابع آبی کمک می کند تا تصمیمات درستی در زمینه آب استان در مناطق مختلف اتخاذ شود. مدیر مطالعات 
پایه منابع آب با اشاره به تعدد منابع آبی در استان از جمله چشمه ، چاه ، قنات ، آب بندان ، دریاچه و تاالب ها تصریح کرد :  کار 
آمار برداری از چشمه ها در ارتفاعات شروع شده و به مرور به شناسایی وآمار برداری  منابع آب موجود در دشت های ساحلی ختم 
می شود و امیدواریم در مدت یکسال کلیه آمار الزم در این زمینه انجام شود . خدابخشی در پایان الزمه آماربرداری  دقیق را همکاری 
مردم به ویژه شوراهای اسالمی و دهیاران بر شمرد و گفت : با شناختی که افراد بومی  از محل سکونت خود دارند در معرفی این منابع 

می توانند کمک قابل توجهی به گروه آمار برداری که به مناطق آنها گسیل می شوند داشته باشند.



مربی کس��ب و کار فردی عموما متخصص است که 
تجربی��ات خود را در اختیار ش��ما می گذارد، اما همه 

این تجربیات برای شما مفید نخواهند بود. 
هم��ه ما در طول زندگ��ی کاری خود به نصیحت و 
راهنمایی نیاز داریم. به همین دلیل داشتن یک منتور 
یا مربی کسب و کار، مزیتی عالی برای هر استارت آپ 

خواهد بود. 
شما می توانید روی عقالنیت، تجربه و ارتباطات این 

افراد حساب کنید. 
اما منتورها نیز انسان هستند و این یعنی نصیحت 

آنها نمی تواند بدون اشکال باشد.
 ب��ه عبارت دیگ��ر ش��ما می توانید برخ��ی اوقات 
نصیحت های آنها را قبول نکنید و احساس پشیمانی 

هم نداشته باشید. 
در ادام��ه این مقاله  به نق��ل از زومیت، دو نصیحت 

خطرناک عموم مربیان را بررسی می کنیم.

1- وقت�ی نصیحت آنه�ا مربوط به تغییر س�اختاری در 
شخصیت شماست

کامال مشخص است که نظرات و بازخوردهای منفی می توانند 
بسیار مفید باشند، اما بعضی بازخوردها حتی اگر منفی هم نباشند 
می توانند خطرناک باشند. اگر نظرات مربی، همیشه به تغییرات 
ش��خصیتی و اساسی شما اش��اره می کند، بهتر است یک قدم به 
عقب برداری��د و موقعیت ها را بار دیگر م��رور کنید. تصور کنید 
که ش��خصیت خودتان را کامال تغییر دهید. به نظر ش��ما تا چه 
زمانی می توانید کاری را انجام دهید که با خصوصیات ذاتی شما 

همخوانی ندارد؟ 
مرب��ی باید در قدم اول خصوصیات اخالقی ش��ما را بشناس��د 
و راهی پیش��نهاد بده��د که با این خصوصی��ات همخوانی دارد. 
به هرحال همه منتورها به این ش��یوه عمل نمی کنند. بسیاری از 
آنها پیش��نهادهایی می دهند که مربوط به روش های مفید برای 
خودشان اس��ت. در پایان اگر نصیحت هایی دریافت کردید که با 
ش��خصیت شما تضاد داشتند، آنها را با احترام رد کنید. فراموش 

نکنید که مربی برای افزایش موفقیت شما حضور دارد، اما نقش 
اساسی در کسب و کار نخواهد داشت. 

۲- وقت�ی تنها دلیل قبول ک�ردن نصیحت، تحت تأثیر 
قرار دادن مربی و دیگران است

همه ما تالش می کنیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم، اما در 
کس��ب و کار باید حداکثر تالش خود را داشته باشیم تا این عالقه، 
ما را مجبور به کاری اشتباه نکند. اگر تنها به منتور خود بنگرید 
و تالش کنید تا ش��بیه او بشوید، نمی توانید مفهوم نصیحت ها و 
نکات آنها را به خوبی درک کنید. دفعه بعد که پیشنهادی از مربی 
دریافت کردید، دقت کنید که پیش��نهاد با اهداف و نیازهای شما 
همخوانی داشته باشد، نه اینکه تنها به خاطر خواست مربی آن را 
انجام دهید. مسیر کسب و کار، بسیار طوالنی است. اگر فقط برای 
تح��ت تأثیر قرار دادن دیگران تصمیم گی��ری کنید، در میانه راه 
خسته خواهید شد. همیشه به یاد داشته باشید که چه کاری برای 
شما مناسب است و از رد کردن پیشنهادهای مربی خود نترسید. 
INC :منبع

همه نصیحت های مربی کسب و کار خود را قبول نکنید

نوشدارو

چرا موبایل بعدی گوگل از آیفون X جذاب تر است؟ 

 موفقیت در زندگی با تمرین
 »نه« گفتن

مه��ارت »نه« گفت��ن از جمله عواملی اس��ت 
ک��ه در مدیری��ت زندگی و موفقیت اف��راد تأثیر 
بس��زایی دارد. به ع��الوه باید بدانی��م که به چه 
مواردی ج��واب منفی دهی��م. در زندگی بعضی 
اف��راد که قلب رئوفی دارند یا خجالتی  هس��تند، 
لحظات��ی پیش می آید که با درخواس��ت هایی از 
طرف دوس��تان و آشنایان  روبه رو می شوند. اما با 
وجود مش��غله یا بی میلی که نسبت به انجام آن 
درخواس��ت دارند، نمی توانند پاسخ »نه« بدهند. 
با توجه به اینکه زمان بس��یار محدود و گران بها 
اس��ت، این عدم توانایی موجب می شود که فرد 
دچار مش��کالتی در زندگی شخصی و شغلی اش 
ش��ود. به گ��زارش زومیت، کیمانزی کانس��تبل 
کارآفرین، نویسنده، مش��اور، مدافع آزادی است 
که شرایط زندگی اش را این گونه تعریف می کند: 
»از زمانی ک��ه خودم را ش��ناختم ب��ه مدت ۱۲ 
س��ال یک رؤیا را در س��رم می پروراندم، اما هیچ 
برنامه ای برای تحقق آن نداش��تم. هر روز صبح 
از خواب بیدار می ش��دم و امیدوار بودم که کمی 
بیشتر از روز قبل تالش کنم. اما باالخره در سال 
۲۰۱۱ رؤیای��م را ب��رای برپایی یک کس��ب وکار 
جدی ت��ر دنبال کردم و برنامه ای مش��خص برای 

زندگی ام تدارک دیدم.«
او ادام��ه می دهد: »تالش��م را بیش��تر کردم و 
زمان کار  کردنم به ۶۰ الی ۸۰ س��اعت در هفته 
رس��ید، اما گاه��ی اتفاقات پیش بینی نش��ده ای 
می افتاد که مرا از مسیر اصلی ام دور می کرد. من 
ی��اد گرفتم که برای کم کردن وقایع مزاحم الزم 
است به یک س��ری موارد در زندگی ام نه بگویم 
تا فضا و زمان و انرژی بیش��تری برای برنامه های 

شخصی ام پیدا کنم.«
در ادامه شش موردی را که »نه« گفتن به آنها 

الزامی است معرفی می کنیم.

وابسته نباشید
زندگی گاهی بسیار سخت می شود و ما احتیاج 
داریم تا یک همراه، مانند والدین، دوست، شریک 
کاری، هم��کار یا همس��ر در کنار خود داش��ته 
باشیم. الزم است دقت داشته باشید که مشورت 
کردن بس��یار ارزش��مند اس��ت، اما وابستگی در 
تصمیم گیری می تواند بس��یار مخرب باش��د. اگر 
فرد درس��ت و قابل اعتمادی در کنار شما است، 
عالی است! اما همه وظایف را به او واگذار نکنید 

تا موجب تنبلی و نزول تالش شما نشود. 

ارتباطات نامناسب را قطع کنید
در زندگی گاهی به افراد نادرستی برمی خورید؛ 
همان افرادی که حرف و عمل ش��ان یکی نیست، 
کنترل اعصاب شان را ندارند، در زندگی شخصی 
و ش��غلی  ج��دی و هدفمن��د نیس��تند و موجب 
ناراحتی و حتی شکست ش��ما می شوند. یادتان 
باش��د که مجبور به معاشرت و هم نشینی با این 
افراد نیس��تید و وقتی تصمی��م بگیرید آنها را از 
زندگی ت��ان کن��ار بگذاری��د، درمی یابید که چه 
بار س��نگینی از ش��انه های تان برداش��ته شده و 

صعودتان سرعت گرفته است. 

مشاغل اجباری را ترک کنید
اگر به شغلی مشغول هستید که به آن عالقه ای 

ندارید از آن دست بکشید. 

عادات ناسالم را کنار بگذارید
عادت های م��ان س��بک زندگی م��ا را کنترل 
می کنن��د. پ��س برای رس��یدن ب��ه نتایج خوب 
الزم اس��ت عادات خ��وب را جایگزین عادات بد 
کنیم. برای مث��ال انتخاب غذاهای س��الم تأثیر 
بس��یاری بر انرژی بدن و سطح تمرکز و عملکرد 
ذهنی م��ان دارد. همچنی��ن اضاف��ه وزن موجب 
می شود در محیط کار و اجتماع منزوی تر شویم 
و اعتمادبه نفس م��ان کاهش یابد. ع��ادات دیگر 
نیز مانند س��اعت خواب، ورزش، مطالعه منظم، 
برنامه ریزی و. . . بر زندگی ش��خصی و شغلی مان 

تأثیرگذارند. 

افراد منفی را حذف کنید
در انتخ��اب دوس��تان و نزدیکان ت��ان بس��یار 
آگاه باش��ید ت��ا افرادی را که منفی نگر هس��تند 
برنگزینی��د. چنین اف��رادی انرژی ش��ما را هدر 
می دهند و اجازه ریس��ک کردن و خالقیت را از 
ذهن ش��ما می گیرند. پس آنها را از اطراف خود 
حذف کنید و به مش��ارکت های تج��اری با افراد 

نادرست پایان دهید. 

در گذشته جا نمانید
اگر در کودکی  دوران س��خت و خاطرات تلخی 
داش��ته اید، اگر وضع مالی تان خوب نبوده است، 
یا اگ��ر در راه خالفی رفته اید، هم اکنون مس��یر 
درس��ت را بپیمایی��د. همه چیز به تصمیم ش��ما 
بس��تگی دارد، پس برخیزی��د و تغییرات مثبت 
ایجاد کنید. قرار نیس��ت گذشته تکرار شود. هر 
فصلی از زندگی می تواند شروعی نو باشد، کافی 

است راه مختص خودتان را پیدا کنید. 
اجازه ندهید دیگران برای ش��ما تصمیم گیری 
کنند. این زندگی و این کسب وکار متعلق به خود 
شما اس��ت. به تمام مواردی که به ضررتان است 
»نه« بگویید و با اعتمادبه نفس باال تصمیمات تان 

را عملی کنید. 
ENTREPRENEUR :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارت آپ: کتاب
bluebooktoefl. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: آموزش هوشمند زبان  )تافل(

توضیح بیشتر: کتاب آبی نخستین اپلیکیشن تخصصی 
آموزش لغات تافل در ایران است. ما با سختی های مطالعه 
آزمون تافل آشناییم، با توسعه اپلیکیشن هوشمند کتاب 
آبی، آمده ایم تا مسیر یادگیری زبان انگلیسی را برای شما 
هموار کنیم. با استفاده از اپلیکیشن کتاب آبی و یادگیری 
هدفمند بیش از ۲۵۰۰ لغت برای آمادگی آزمون تافل یا 
افزایش دایره لغات خود به هیچ منبع و کتاب دیگری نیاز 
نداری��د. معتقدیم کتاب آبی با بهره گیری از دو س��رمایه، 

کیفیت کار و آموزش شما را تضمین می کند. 

آموزش هوشمند زبان

معرفیاستارتآپ

مراس��م رونمایی از آیفون ه��ای جدید در حالی برگزار 
ش��د که تقریبا تمام جزییات مربوط به آیفون ۸، آیفون 
۸ پالس و آیفون X پیش از معرفی در رس��انه ها منتشر 
ش��ده ب��ود و در روز رونمای��ی عمال از تمام مش��خصات 

محصوالت جدید اپل آگاه بودیم. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، البته کمپانی س��اکن کوپرتینو 
محص��والت جالب��ی را به ب��ازار معرفی ک��رده که طبق 
پیش بینی ها فروش خوبی هم خواهند داشت، اما مشکل 
اینجاس��ت که به دلیل انتش��ار  )ش��اید عمدی( بعضی 
از ویژگی ها، مش��اهده مراس��م رونمایی ب��رای برخی از 

مخاطبان جذابیت چندانی نداش��ت و بس��یاری از اخبار 
پس از معرفی محصوالت، با شایعات قبلی تفاوت زیادی 
نش��ان نمی داد.  اما موبایل بعدی گوگل با آیفون X فرق 
دارد، چراک��ه تاکن��ون معتبرترین اخب��ار موجود تنها به 
تولید پیکسل ۲ توسط HTC و پیکسل ۲ پالس  )یا هر 

اسم دیگری( توسط ال جی اشاره داشته است. 
ب��ا توجه به اطالعات موجود، تقریب��ا از طراحی نهایی 
پیکس��ل ۲ هی��چ تص��وری نداری��م و به جز چن��د رندر 
غیر رسمی، تصویر دیگری از موبایل های بعدی گوگل در 

اینترنت منتشر نشده است. 

هرچن��د با توجه ب��ه معرف��ی پلتفرم قابلی��ت افزوده  
»ARCore« توسط گوگل و اطالع از حضور مودم های 
گیگابیتی جدید کوالکام در پیکس��ل های جدید، ش��اید 
بتوان راجع به برنامه های بعدی گوگل حدس هایی زد که 
البته برای کس��ب اطالعات دقیق، باید تا روز رونمایی در 
تاریخ ۱۲ مهر صبر کنی��م.  با این حال مهم ترین تفاوت 
پیکس��ل بعدی با آیفون X و شاید عامل اصلی جذابیت 
بیش��تر آن، عدم اطالع از مش��خصات محصول تا قبل از 
رونمایی رس��می بوده که باعث می شود مراسم مذکور با 

هیجان بیشتری برای مخاطبان برگزار شود. 

برای مطالعه 788 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: نخس��تین نکت��ه ای ک��ه 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که هر 
کسب و کاری در دنیا با تالش و کوشش و خالقیت 
ب��ه نتیجه خوبی می رس��د. در بازاریابی ش��بکه ای 
هم اگر این موارد وجود داش��ته باش��د شما موفق 

می شوید. اما آیا با این تالش و کوشش به نتیجه ای 
بهتر از س��ایر کسب و کارها دس��ت می یابید؟ خیر. 
آمارها نشان می دهد در تمام دنیا تنها درصد کمی 
از افرادی که در این سیس��تم ها ش��رکت می کنند 
درآمد خوبی دارند و اکثر افراد درآمدشان از سطح 
متوس��ط جامعه کمتر است. یعنی برای اینکه جزو 
آن درصد کم باشید باید خیلی خالقیت و استعداد 

و پش��تکار داشته باش��ید و نکته مهم این است که 
اگر ش��ما این توانایی ها را دارید در هر کسب و کار 
دیگ��ری وارد ش��وید موفقیت بیش��تری خواهید 
داش��ت. نکته آخری ک��ه باید ب��ه آن توجه کنید 

قانونی بودن شبکه است. 
اگر قصد ورود به این بازار را داشتید حتما به این 

نکته مهم توجه کنید. 

بازاریابی شبکه ای

پرس�ش: جوانی ۲3 س�اله هس�تم و قصد دارم به صورت جدی برای آینده ام برنامه ریزی کنم. آیا بازاریابی ش�بکه ای 
می تواند مرا به درآمدهای بسیار باال برساند؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )19(
خالقیت رمز موفقیت است

در ش��ماره های قب��ل راجع ب��ه راه ان��دازی انواع 
کس��ب و کار و اهمی��ت بازاریاب��ی برات��ون گفتم. از 
ضرورت خالقیت و نوآوری در کس��ب و کار نوشتم و 
در ادامه با مثال هایی نقش خالقیت را بیشتر توضیح 

خواهم داد. 
داس��تان زندگ��ی آدم ه��ای موفق تو کس��ب و کار 
رو بخون��ی متوجه می ش��ی که یک��ی از چیزایی که 
افراد رو تو کسب و کار موفق می کنه همین خالقیته. 
پ��س اگه می خوای تو کاراتون موفق بش��ی و پولدار 
بش��ی یکیش همین خالقیت و ابتکاره. نگو من آدم 
خالقی نیس��تم. خالقیت به ناف آدم بس��ته نیست؛ 
خالقیت با عش��ق و عالقه و اعتماد به نفس و تجربه 
و تخصص و تمرین و تکرار به دس��ت میاد. اگه قرار 
ب��ود همون روز اول همه خالق باش��ن که دیگه آدم 
خالق و غیر خالق نداش��تیم. کسی خالق می شه که 
زحمت بکش��ه و به کارش و به خودش باور داش��ته 
باشه. ادیسون سال های سال زحمت کشید و تجربه 

کرد تا تونست روشنایی رو اختراع کنه. 
تو ک��ه داری این متن رو می خونی االن مش��غول 
چه کاری هس��تی؟ یا می خوای چه کاری رو شروع 
کنی؟ فرقی نمی کنه که تو کار خدماتی داشته باشی 
یا تولیدی یا حتی کارمند باش��ی. خالقیت تو که از 
عش��ق تو به کار بی��رون میاد ت��و رو موفق می کنه. 
حاال می خوای میوه فروش��ی داشته باشی یا پرورش 
ماهی و بوقلمون و ش��تر مرغ. اگه خالقیت نداش��ته 
باش��ی می ش��ی یکی مثل همه اونایی که دارن کار 
می کنن و صبح تا ش��ب به زمی��ن و زمان بد و بیراه 
می گ��ن و همه را مقصر می دونن جز خودش��ونو. تو 
باید برای اینکه مثال با ش��رکت های شبیه خودت یا 
فروشگاه های شبیه خودت متفاوت باشی باید دست 

به کار خالقانه بزنی. 
یه نف��ر تو محله م��ا اومده بود مدیریت تاکس��ی 
تلفنی را به دست گرفت. آقا تاکسی تلفنی از این رو 
به اون رو ش��د. می دونی چرا؟ واسه اینکه به کارش 
عالقه مند بود و مدام طرح های خالقانه می داد. یکی 
از کاراش ای��ن ب��ود که وقتی ماش��ین از دم آژانس 
حرک��ت می کرد طبق یه برنام��ه کامپیوتری پیامک 
می داد که آق��ای فالنی اتومبیل پرای��د به رانندگی 
آقای فالن به س��مت منزل یا محل کار شما حرکت 
ک��رد. یکی دیگه از کارش این ب��ود که پس از چند 
دقیق��ه پیام��ک دوم می اومد که آق��ای فالنی مبلغ 
کرایه ش��ما فالن ریال است. ش��ما می توانید مهمان 
افتخاری ما باش��ید. می دونی چه اتفاقی افتاد؟ تموم 
تاکس��ی تلفنی محله ما تعطیل ش��دن. االن هم که 
اسنپ و تپسی اومدن بازم اون مشتری داره و خوب 

داره کار می کنه. 
مردم از ش��ما در کنار خدماتی که می دید احترام، 

ادب، انصاف، مسئولیت پذیری و نظم می خوان. 
یکی از بس��تگان ما تعریف می کرد که تو شهرهای 
ش��مالی یه تعویض روغنی اس��ت که از بس سرش 
شلوغه نمی تونه سرش��و بخارونه. گفتم چه جوری؟ 
گفتش: اون با س��ه نف��ر دیگه کار می کن��ه. دو نفر 
هم��کار و ش��اگرد تعویض روغن. ی��ک خانم که در 
اتاقک مغازه نشس��ته و فاکت��ور کامپیوتری می زنه. 
گفتم: خوب، گفتش: این آقا ش��ماره تلفن و آدرس 
همه مش��تریان رو داره. طبق سیستم متوجه می شه 
که زمان تعویض روغن بعدی کی هس��تش. دو روز 
مون��ده بهش��ون پیامک م��ی ده که م��ن در خدمت 
ش��ما هس��تم. تو مدتی که هم��کاراش دارن روغن 
ماش��ینو عوض می کنن برای مش��تری چای و کیک 
و قه��وه می��اره و اونا رو دعوت می کن��ه به یه گپ و 
گفت دوس��تانه. قیمت روغن رو ه��ر روز از اتحادیه 
می گی��ره و کام��ال به قیمت روز م��ی ده و اگر احیانا 
قیمت باالتر باش��ه اون با همون قیمت قبلی و سود 
مشخص می ده. مثال اگه امروز روغن فالن لیتری ۱۰ 
تومن اضافه بش��ه با توجه به اینکه قیمت خرید اون 
کمت��ره با همون قیمت قبلی م��ی ده. جالب تر اینکه 
این آقا ش��ش کالس سواد داره و وقتی پدرش فوت 
ک��رد فقط یک روز مغازه اش را بس��ت و فورا به همه 
مش��تریانی که قرار بود اون روز برای تعویض روغن 
بی��ان پیامک داد که امروز م��ن به خاطر فوت پدرم 
تو مغازه نیس��تم. اینها رو ت��و چی می گی؟ چند نفر 
تو ای��ران مخصوصا تو شهرس��تان ها می تونن چنین 
خالقیت و مدیریتی داش��ته باشن. خوب چون ذهن 
خالقی دارن و همیش��ه ایده تازه برای مشتری یابی 
می دن همیش��ه هم وضعشون خوبه. حاال شک نکن 
ک��ه در چندکیل��و متری همون مغازه ی��ه نفر دیگه 
داره ب��ا مگس کش، مگس می کش��ه. چرا چون اصال 
فکر نمی کنه تا خالقیت داش��ته باشه یا اصال کارشو 

دوست نداره. 
ادامه دارد. . . 

تختهسیاه

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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