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موسسات  بین المللی به دعوت اتاق تهران به ایران می آیند

 مثلث نجات
اقتصاد ایران

پس از مدیران مؤسس��ه »فریزر« که دو هفته قبل به دعوت مرک��ز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران به ایران 
آمدند، حاال اتاق تهران میزبان مؤسس��ه  »پرایس پاترهاوس کوپرز« است و بنا به آنچه مس��عود خوانساری گفته 
است، این موسس��ات ب��رای اصالح ساختارهای اقتصاد ب��ه ایران می آیند.  چندی قبل بود که مدیران مؤسس��ه 

»فریزر« به دعوت اتاق تهران به ایران آمدند و در نشست  »هم اندیشی ارتقای شاخص آزادی...

خط مشی های بودجه 97 در شورای اقتصاد بررسی شد

 شروط استفاده از منابع خارجی
با اهرم دیپلماسی اقتصادی

3

2

6

ابالغ حکم جهرمی توسط روحانی

 ICT 8  اولویت مدنظر رئیس جمهور در

مدیری معتمد باشید
5راه برای افزایش بازدهی کارمندان 

بودجه بندی امور بازاریابی
5 دلیل برای به کار بردن نام افراد در عنوان ایمیل

شعارهای تبلیغاتی نامفهوم در کسب وکار
همه چیز در مورد تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

برنامه های گوشی همراه
جایگزین سوئیچ خودرو؟ 

یادداشت

یادداشت

فردین آقابزرگی
مدیرعامل کارگزاری 

بانک آینده

گره گشایی از بازار سرمایه با 
معرفی نهادهای مالی مجوزدار

اقدام جدید سازمان بورس و 
اوراق به��ادار در خصوص اعالم 
و معرف��ی نهادهای مالی تحت 
نظارت، منجر به ش��فاف سازی 
و گره گش��ایی از ب��ازار سرمایه 
کش��ور می شود، چراکه تاکنون 
یکس��ان  ب��ه صورت  اطالعات 
در اختیار افراد فع��ال در بازار 
نب��وده اس��ت. اگ��ر بت��وان در 
ب��ازار سرمای��ه کش��ور وظایف 
نظارتی، قانون گذاری و اجرایی 
را از یکدیگ��ر تفکی��ک ک��رد، 
ایده آل ترین حالت ممکن است. 
شفافیت نظارتی سازمان بورس 

و  شایس��ته  حرکت��ی 
بسیار...

و  دول���ت��ی  مؤسس����ات 
استفاده  ب��رای  نیمه خصوصی 
از تس��هیالت خارجی تضمین 

دول��ت را دارند. حتی 
اگر بانک...

مهدی معصومی 
اصفهانی

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران

1

 3 نکته درباره سرمایه
صادرات و قیمت

5

4
کاهـش ارزش پول ملی یکی از سیاسـت های مـدرن پولی 

سیاسـت،  ایـن  اجـرای  در  می شـود.  محسـوب 
کشورهایی موفق هستند که بتوانند ...

آثار و پیامدهای کاهش ارزش پول ملی و تضعیف ریال چیست

 تضعیف ارزش پول ملی
 تهدید یا فرصت؟

فرصـت امـروز: رئیس جمه��وری در ضمیم��ه حکم 
انتصاب وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، 18 اولویت دولت 
دوازده��م در عرصه اقتص��اد کالن را ترسیم کرده است 
که می ت��وان به ارتقای سالمت اداری، ش��فافیت مالی و 
رفع انحصار اشاره کرد. ضمائم احکام حسن روحانی برای 
وزیران دولت دوازدهم روز دوشنبه در پایگاه اطالع رسانی 
دولت منتشر شد. بر این اساس، رئیس جمهوری در حکم 
انتصاب مس��عود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
آورده اس��ت: »دول��ت دوازده��م، براس��اس برنامه هایی 
ک��ه در دوران انتخابات ریاست جمه��وری به مردم ارائه 
ش��ده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس 
ش��ورای اسالمی در هنگ��ام معرف��ی وزرا، رسالتی بس 
سنگی��ن برعه��ده دارد. این دولت بای��د بتواند طی دوره 
فعالی��ت خود، کش��ور عزیزم��ان ای��ران را از چالش های 
بزرگ انباش��ته ش��ده در طول چند دهه گذش��ته عبور 
داده و ش��رایط مس��اعدی را برای مقط��ع پایانی فعالیت 
خ��ود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن 
حاض��ر است، به وج��ود آورد.« در این حک��م آمده است: 
»محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، 
اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد باالدستی شامل 
سیاست ه��ای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر 
اهداف مشخص و محدودی که از اولویت باالیی برخوردار 
هس��تند، متمرکز ش��ود و عالوه بر پیش��برد امور جاری، 
اصالحات ساختاری ب��رای محقق ساختن برنامه ها را در 
دستور کار خود قرار دهد.« روحانی از کرباسیان خواسته 
است برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه 
دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل  تنظیم کرده و 

برنامه ه��ای اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر وی ارائه کند. 
براساس این حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف 
است هر ش��ش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت 
و تحق��ق برنام��ه درب��اره اولویت های ابالغ��ی را به دفتر 
رئیس جمه��ور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیش��رفت 

برنامه ها ارزیابی شود. 
اولویت های عمومی

1. ارتقای سالمت نظام اداری، ش��فافیت مالی، بهبود 
دسترسی همگان��ی به اطالعات، فراه��م آوردن فرصت 
براب��ر، حفاظت از اموال دولت��ی و معیار قرار دادن قانون 

در همه امور. 
2. اعمال شایس��ته ساالری به عنوان تنها معیار انتخاب 
همکاران و مدیریت تع��ارض منافع در تصمیم گیری ها، 

واگذاری ها و انتصابات. 
3. مالک قرار دادن »منش��ور حقوق ش��هروندی« در 
وزارتخان��ه و دستگاه ه��ای تابع��ه به وی��ژه در حوزه های 

مرتبط با حقوق عمومی. 
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها 

و سیاست گذاری ها. 
5. اولوی��ت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن 

زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 
6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی 
در کن��ار تح��ت کنت��رل ق��راردادن و قاعده مند کردن 

حوزه های انحصاری. 
7. اعم��ال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در 

حوزه تحت مدیریت. 
8. به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی 
از اق��وام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارش��ناسی در 

سطوح مختلف اداری. 
اولویت های تخصصی

1. مش��ارکت مؤثر در اص��الح نظام بانک��ی و ارتقای 
کارآمدی بانک های دولتی. 

2. رف��ع موان��ع ج��ذب سرمای��ه خارجی ب��ا اولویت 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور. 

3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش 
پایه و ارتقای عدالت مالیاتی. 

4. جدی��ت در خصوصی س��ازی ب��ا محور ق��راردادن 
سیاست ه��ای کل��ی اصل 44 قان��ون اساس��ی و اعمال 
اصالح��ات در انحراف��ات ایج��اد ش��ده در اج��رای این 

سیاست ها. 
5. مبارزه با پولش��ویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر 
در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع 

موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی. 
6. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده 

در چارچوب سهام عدالت. 
7. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی ش��رکتی در 
شرکت های دولتی و بنگاه های واگذار شده در چارچوب 

سهام عدالت. 
8. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود 

شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی. 
9. ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری 
کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر 

بین خزانه و سازمان برنامه  و  بودجه کشور. 
10. بهبود نظ��ام تنظیم گ��ری در بخش های مختلف 
اقتص��ادی بر پایه ارتقای مش��ارکت غیردولتی و افزایش 

رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات. 

جزییات حکم انتصاب کرباسیان

 18 اولویت عرصه اقتصاد کالن در دولت دوازدهم

سازمان برنامه  و بودجه در نیمه سال از کمبود منابع و 
احتمال عدم تحقق درآمدها سخن گفته و تأکید دارد که 
در هزینه های بودجه باید صرفه جویی هایی انجام دهد. در 
سوی دیگر، هزینه های سرسام آور توزیع یارانه نقدی قرار 
دارد که در نتیجه عدم غربالگری یارانه بگیران باید بخشی 
از آن از همین بودجه ای که با کمبود منابع مواجه ش��ده، 
تأمین ش��ود. به گزارش ایس��نا، از آذرماه 1389 تاکنون 
خانوارهای��ی که از ابتدا در لیس��ت سازم��ان هدفمندی 
یارانه ها قرار داشته و هر ماه یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی به حساب ش��ان واریز ش��ده در مجموع هر نفر تا 
3 میلی��ون و 600 هزارتوم��ان نفر یاران��ه نقدی دریافت 
کرده ان��د؛ رقمی که ظاهرا چندان قابل توجه نیس��ت، اما 
وقت��ی برای ح��دود 77 میلیون نفر در ه��ر ماه پرداخت 
می ش��ود هزینه ماهان��ه ای تا مرز 3 ه��زار و400 میلیارد 
توم��ان و در سال تا 42 هزار میلی��ارد تومان را به همراه 

دارد. ای��ن مبلغ در ب��رآوردی دیگر تا ح��دود 280 هزار 
میلیارد تومان در بیش از شش سال سپری شده از اجرای 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ها می رسد. 280 ه��زار میلیارد 
تومانی که خرج یارانه های نقدی می ش��ود در حد بودجه 
عموم��ی دولت در ط��ول یک سال است که با آن کش��ور 
را اداره می کن��د. ای��ن هزینه هنگفتی اس��ت که هیچ گاه 
درآمد ناش��ی از اصالح قیمت حامل های انرژی نتوانسته 
پاسخگ��وی آن ب��وده و عمدتا سهم بخش ه��ای دیگر را 
در خ��ود هضم کرده اس��ت. براساس قان��ون هدفمندی 
یارانه ها، باید تا 50 درصد درآمد ناش��ی از آن برای توزیع 
نق��دی و حمایت از خانوارهای ه��دف، تا 30درصد برای 
حمای��ت از تولید و رفاه اجتماعی که بهداش��ت و درمان 
را در برمی گیرد خرج ش��ود.  20درصد دیگری نیز درنظر 
گرفته ش��د تا کمک  هزینه دولت بوده و بتواند در جاهایی 
مانن��د پروژه های عمرانی هزینه کن��د. با این حال هزینه 

سرسام آور یارانه های نقدی و کس��ری هایی که در نتیجه 
پرداخت بی��ن جمعیت بی��ش از 77 میلی��ون نفر انجام 
می ش��ود، هیچ گاه اجازه رسیدن منابع به سایر بخش ها را 
نداد و افزایش هزین��ه ای که در نتیجه حذف یارانه اتفاق 
افتاد حوزه هایی مانند تولید را به چالش کش��ید. کاهش 
هزینه های هدفمندی که منوط به کاهش هزینه در یارانه 
نق��دی بود نیز در چند سالی که از آن گذش��ته همچنان 
نتوانس��ته راهگش��ا باش��د، چرا که هنوز راهکار مناسبی 
برای غربالگ��ری یارانه بگیرانی که در جم��ع آنها نیازمند 
و غیرنیازمند به طور یکس��ان بهره می برند ارائه نش��ده که 
بتواند حذفی را انجام دهد که درنهایت با خطا و اعتراض 
همراه نباش��د. طی چند سال اخیر و با تکالیفی که قانون 
بودج��ه برای دولت به منظور کاهش تعداد یارانه بگیران و 
ح��ذف گروه های غیرنیازمند داش��ته، عملکرد مناسبی از 

اقدام برای غربالگری گزارش نشده است. 

آیا یارانه بگیران غربال می شوند؟ 

بودجه درگیر بی پولی، پول در گرو یارانه! 

مؤسس��ات دولتی و نیمه خصوصی ب��رای استفاده از 
تس��هیالت خارجی تضمین دول��ت را دارند. حتی اگر 
بان��ک مرکزی ق��راردادی را امضا نکند ب��ه این دلیل 
که ش��رکتی متعلق به دولت است، ب��ا فرض برقراری 
ضمانت می تواند از تس��هیالت خارج��ی استفاده کند 
ام��ا زمانی که بخش خصوصی ت��الش می کند از خارج 
از کش��ور کم��ک بگی��رد، هیچ بانک��ی فعالی��ت او را 
تضمین نمی کند، هیچ مؤسس��ه حسابرسی شرکت ها 
را رتبه بن��دی نمی کن��د و هی��چ اه��رم حمایتی برای 
تس��هیل دریاف��ت وام از منابع خارجی وج��ود ندارد. 
این عدم حمایت ها و امکانات حسابرسی و رتبه سنجی 
باعث ش��ده سرمایه گ��ذار خارجی برای مش��ارکت در 
ای��ران باوجود تم��ام ظرفیت ها تمایلی از خود نش��ان 
نده��د. اگر خودم��ان را جای سرمایه گ��ذاری بگذاریم 
به درستی به ابهام موجود در این فضا پی می بریم. چرا 
یک سرمایه گذار باید در چنین فضایی دارایی اش را به 
کار بگیرد درحالی که از امنیت ش��غلی و امکان انتقال 
آورده و س��ودآورده اش به خ��ارج از این فضا اطمینانی 
ندارد؟ صنایعی مثل پتروشیمی و خودرو وابسته دولت 
هس��تند و تضمین های الزم را دارند اما در مورد دیگر 

صنایع وضع به گونه دیگری پیش می رود. 

برای صادرات تولید نمی کنیم
اعتقادی ندارم که ش��رایط فعلی کشور برای افزایش 
ص��ادرات محصوالتی مث��ل مرغ و تخم م��رغ مناسب 
است. در 40 سال گذش��ته کااله��ای اساسی را برای 
مصرف داخلی تولید کردیم ن��ه صادرات. ذائقه ایرانی 
معیار اصلی تولید اس��ت و محصولی که بر این اساس 
تولیدشده است را نمی توان به دیگر کشورها صادر کرد. 
تا زمانی که تولید کشور در مورد کاالهای اساسی مثل 
تخم مرغ به سوی استانداردها حرکت کند، نمی توان به 
توسعه صادرات فکر کرد. اگ��ر براساس استانداردهای 
جهانی تولی��د کنیم تا هرلحظ��ه دری از دنیا به روی 
ما باز شد امکان صادرات محصول را داریم. خوش بین 
نیس��تم که تغییری در تولید کااله��ای اساسی ایجاد 
ش��ود. در صادرات به روسیه و قطر باز شد و نتوانستیم 

از ای��ن فرصت استفاده کنی��م. نمی توان بازار تخم مرغ 
ایرانی را در عراق و افغانستان نگه داریم هرچند ممکن 
است در مقاطعی بتوانیم در این دو کشور حضور مؤثر 
داش��ته باش��یم اما صادرات در طوالنی مدت به برنامه 
نی��از دارد. مش��کل دیگ��ر در زمینه تخم مرغ مس��ئله 
قیمت گذاری است. هرچند در یک سال گذشته دولت 
دست بخش خصوصی را در قیمت گذاری باز گذاش��ته، 
اما فعاالن این صنعت در چارچوب از پیش تعیین شده 
دولت��ی در مورد قیمت کاال حرکت می کنند. واگذاری 
قیمت گذاری به تش��کل به طور کامل انجام نشده است. 
دولت هر زمان که احس��اس کند قیم��ت موردنظر او 
نیست دخالت می کند. یک ماه پیش دولت اعالم کرد 
ک��ه اج��ازه واردات تخم مرغ را ص��ادر می کند، به این 
دلیل که قیمت تخم مرغ در دوره ای افزایش پیدا کرد. 

قیمت های دستوری علیه طبقه پایین جامعه
فاصله ای بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد 
و تولیدکننده در ایجاد هزینه های آن نقشی ندارد و تنها 
قیمت را اعالم می کند. تولیدکنندگان مس��ئول پخش 
و توزیع نیس��تند، اما به اجبار و براساس استانداردهای 
سازم��ان حمایت قیمت های��ی را اع��الم می کنند که 
البته ب��ا این استانداردها همخوانی ن��دارد. برای مثال 
سازمان حمایت اعالم می کند که سهم توزیع کننده در 
هزینه ها 3درصد است، اما تولیدکننده این سهم را در 
قیمت کاال 17درصد اعالم می کند و چاره ای هم ندارد. 
ای��ن در حالی است که تولیدکنن��ده می تواند براساس 
استانداردهای سازمان حمای��ت تولید کند و محصول 
را به فروش برساند. به طور حتم حذف برچسب قیمت 
به کمک تولی��د و مصرف کننده خواه��د آمد و دولت 
نگرانی های��ی در این مورد دارد ک��ه با طمأنینه اجرای 
آن را دنب��ال می کن��د. این در حال��ی است که فضای 
بازرگانی کشور نیاز دارد تا دولت جسورانه این طرح را 
به اجرا دربیاورد. قیمت کاال با حذف برچس��ب قیمت 
شفاف می شود. قیمت محصوالت نباید در تمام مناطق 
کشور یکسان باشد. همان تفاوتی که برای قیمت ملک 
در مناط��ق مختلف یک ش��هر در نظر می گیرید، برای 
دیگر کاالها هم صدق می کند. تعیین دستوری قیمت 
بزرگ تری��ن لطمه را به قش��ر پایین جامع��ه می زند، 
چراکه او هم باید محص��ول را با نرخی خریداری کند 

که برای طبقه باالی جامعه تعیین شده است. 

3 نکته درباره سرمایه، صادرات و قیمت

مهدی معصومی اصفهانی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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پس از مدیران مؤسسه »فریزر« 
که دو هفت��ه قبل به دعوت مرکز 
ات��اق  سرمایه گ��ذاری  خدم��ات 
تهران به ای��ران آمدند، حاال اتاق 
تهران میزبان مؤسس��ه  »پرایس 
پاترهاوس کوپ��رز« است و بنا به 
آنچه مس��عود خوانس��اری گفته 
است، این موسس��ات برای اصالح 
ساختاره��ای اقتص��اد ب��ه ایران 

می آیند. 
چندی قب��ل بود ک��ه مدیران 
مؤسس��ه »فریزر« به دعوت اتاق 
تهران به ایران آمدند و در نشست  
»هم اندیش��ی ارتق��ای ش��اخص 
آزادی اقتص��ادی ای��ران« حضور 
یافتن��د؛ »فریزر« نه��ادی معتبر 
و بین الملل��ی در ح��وزه مطالعات 
آزادی  سنج��ش  و  اقتص��ادی 
اقتصادی است که از سال 1980 
انتش��ار ش��اخص  تاکنون مرجع 
رتبه بن��دی  و  اقتص��ادی  آزادی 
شاخصی  است؛  جهان  کشورهای 
که ایران در آخری��ن ارزیابی این 
مؤسسه در سال 2014 جایگاهی 
بهتر از 150 در بین 159 کش��ور 

جهان پیدا نکرده است. 
ام��ا از آنجا که یک��ی از عوامل 
مهم ب��رای موفقیت یک کش��ور 
در جذب سرمایه گذاری خارجی، 
تصویری است که آمار و اطالعات 
و گزارش ه���ای بین المللی از آن 
کش��ور در س�ط��ح جه���ان ارائه 
رتبه  بهب��ود  بنابراین  می کنن��د، 
ایران در گزارش آزادی اقتص�ادی 
مؤسسه »فریزر« انگیزه ای شد تا 
اتاق ته��ران با دع��وت از مدیران 
این مؤسس��ه اق�دامات��ی را برای 
بهبود جایگاه ایران در گزارش های 
مهم بین المللی آغاز کند؛ رویه ای 
که ب��ا آم��دن مدیران مؤسس��ه  
»فریزر« به اتاق تهران آغاز ش��د 
و ح��اال ب��ه میزبان��ی از مدیران 
پاتره��اوس  »پرای��س  مؤسس��ه 
کوپ��رز« رسیده اس��ت. براساس 
آنچه فریال مستوفی، رئیس مرکز 
خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران 
در نشس��ت »هم اندیش��ی ارتقای 
ش��اخص آزادی اقتصادی ایران« 
با حضور مدیران مؤسس��ه فریزر 
گفت��ه ب��ود، این مرکز ب��ه دنبال 
آن اس��ت ت��ا به نهاد مش��اوره ای 
حرفه ای ب��رای بنگاه های خارجی 
و سرمایه گذاران��ی ک��ه عالقه مند 
به حضور در بازار ایران هس��تند، 
رو،  همی��ن  از  و  ش��ود  تبدی��ل 
همک��اری و انعق��اد تفاهم نامه از 
سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اتاق تهران با برخی موسس��ات و 

نهادهای مشورتی بین المللی ادامه 
خواهد داشت. 

موسسات  خارجی برای اصالح 
ساختارهای اقتصاد آمده اند

ح��اال دو هفت��ه پ��س از آمدن 
مدی��ران مؤسس��ه  »فری��زر« به 
ای��ران، ات��اق ته��ران ای��ن روزها 
میزبان مدیران مؤسس��ه »پرایس 
پاتره��اوس کوپ��رز« اس��ت ک��ه 
براساس آنچه مس��عود خوانساری 
مؤسس��ه  ی��ک  ک��رده،  اع��الم 
حس��ابرسی بین المللی است و از 
سوی اتاق تهران دعوت ش��ده تا 
به تطبی��ق اصالح ساختار اقتصاد 

ایران کمک کند. 
رئی��س اتاق تهران در نشس��ت 
مش��ترک فعاالن بخش خصوصی 
و نمایندگ��ان مؤسس��ه »پرایس 
پاتره��اوس کوپ��رز« با اش��اره به 
ورود بی��ش از 200 هیأت تجاری 
به ایران پس از شکل گیری برجام 
گفت: »بعد از توافق برجام، شرایط 
سیاسی کش��ور بهبود پیدا کرد و 
سرمایه گ��ذاران خارجی مش��تاق 
سرمایه گذاری بودند، اما متأسفانه 
نتوانستیم از این موقعیت در حد 

انتظار استفاده کنیم.«
مس��عود خوانس��اری ادامه داد: 
»بع��د از برجام، بانک ه��ا با توجه 
به فش��اری که در مدت تحریم ها 
متحمل ش��ده بودند، نتوانس��تند 
بانک ه��ای خارجی  ب��ا  به راحتی 
مراوده کنند. در 10 الی 12 سالی 
که تحریم ها برق��رار بود، بانک ها 
نتوانس��تند با مقررات بین المللی 
خ��ود را تطبیق دهند و به همین 
دلی��ل بنگاه ها نیز نتوانس��تند با 
بنگاه ه��ای خارج��ی ارتباط قوی 

برقرار کنند.«
او اف��زود: »در ط��ول دو س��ال 
گذش��ته، اتاق تهران دفتر جذب 
تأسیس  خارجی  سرمایه گ��ذاری 
ک��رد و سع��ی کردیم مق��ررات و 
قوانین��ی را ک��ه در کش��ور برای 

خارجی ه��ا دست وپاگی��ر اس��ت 
ش��ناسایی کنیم و از سوی دیگر، 
شناسایی  را  داخلی  پتانسیل های 
کرده و برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی اقدام کنیم.«
او ب��ا اش��اره به مش��کالتی که 
در مس��یر جذب سرمایه خارجی 
از  »یک��ی  گف��ت:  دارد،  وج��ود 
ای��ن مش��کالت، رتبه کش��ور در 
است.  بین الملل��ی  ش��اخص های 
در همی��ن رابطه، ات��اق بازرگانی 
تهران تصمیم گرفت تا از مؤسسه 
»فری��زر« برای ارائه راهکار دعوت 
کند. ای��ن راهکارها درباره ارتقای 
رتب��ه اقتص��اد آزاد اس��ت و این 
را مطرح  راه حل های��ی  مؤسس��ه 
ک��رده که بای��د برای اص��الح در 

دستور کار قرار گیرد.«
بانک  ت��الش  ب��ه  خوانس��اری 
در  اصالح��ات  ب��رای  مرک��زی 
نظام بانکی اش��اره ک��رد و گفت: 
»نخس��تین ق��دم، اص��الح سود 
سپرده ه��ا بود ک��ه امیدواریم این 

روند ادامه پیدا کند.«
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه 
بنگاه ه��ای کش��ور بای��د بتوانند 
رابطه خوبی ب��ا خارجی ها برقرار 
کنن��د، یادآور ش��د: »برای جذب 
باید  خارج��ی  سرمایه گذاره��ای 
بنگاه ها، استانداردهای بین المللی 

را رعایت کنند.«
او در پای��ان با اش��اره به حضور 
نمایندگ��ان مؤسس��ه  »پرای��س 
نشس��ت  در  کوپرز«  پاتره��اوس 
مش��ترک اتاق تهران خاطرنشان 
ک��رد: »بنگاه ه��ای اقتص��ادی به 
دلی��ل قط��ع ارتب��اط ب��ا فضای 
بین الملل��ی در ط��ول سال ه��ای 
گذشته، نتوانس��ته اند با روش ها و 
استانداردهای مالی و حس��ابرسی 
روز دنی��ا هماهن��گ ش��وند و به 
نظر می رسد که مؤسسه »پرایس 
 واتره��اوس  کوپ��رز« بتواند برای 
هماهنگ��ی ب��ا ای��ن استانداردها 
ب��ه بنگاه های ایران��ی کمک کند. 

در واق��ع، با اص��الح ساختار مالی 
شرکت ها، برطرف شدن مشکالت 
نظام بانکی و ارتقای رتبه ایران در 
ش��اخص های بین المللی می توان 
به ج��ذب بیش��تر سرمایه گذاران 

خارجی امید داشت.«

اتاق تهران فساد را 
رتبه بندی می کند

همچنین محمدمهدی بهکیش، 
اقتص��اددان  و  دانش��گاه  است��اد 
فع��االن  مش��ترک  نشس��ت  در 
نمایندگ��ان  و  بخش خصوص��ی 
پاتره��اوس  »پرای��س  مؤسس��ه 
کوپرز« با اش��اره به سپری شدن 
سال های سخ��ت تحریم در ایران 
گف��ت: »در حال حاض��ر اقتصاد 
ای��ران با مش��کالتی روبه رو است؛ 
البته عامل اصلی این مش��کالت، 
در  اقتصادی هس��تند.  بنگاه های 
زمان انق��الب، درآمد سرانه ایران، 
کره شمالی و ترکیه در یک اندازه 
بود، اما بعد از گذش��ت 40 سال، 
کره ش��مالی و ترکیه در وضعیت 
بهتری قرار گرفته اند، ولی درآمد 
سرانه ایران تغییری نکرده است.«

داد:  ادام��ه  اقتص��اددان  ای��ن 
»مثلث نجات اقتصاد ایران شامل 
رقابت��ی ک��ردن اقتص��اد با هدف 
با  مب��ارزه  گس��ترش ص��ادرات، 
قاچاق و فساد، ساماندهی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری در داخل و 

خارج کشور است.«
بهکیش با اشاره به پروژه ای که 
از سوی اتاق بازرگانی تهران و یکی 
از دانشگاه ها درباره قاچاق در حال 
انجام است، گفت: »تا سال آینده 
از ای��ن پ��روژه، محصولی حاصل 
می ش��ود که می توان��د بنگاه ها را 
رتبه بندی کرده و وضعیت فس��اد 

آنها را مشخص کند.«
او با اشاره به لزوم اصالح ساختار 
در اقتصاد ایران خاطرنش��ان کرد: 
»تمام چربی هایی که در سیستم 
تعبی��ه ش��ده، باید خارج ش��وند 

تا اقتص��اد رقابتی ش��ود، در این 
صورت می  توان کاالهای صادراتی 
تولید ک��رد و در سطح بین المللی 

وارد رقابت شد.«
بهکی��ش ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
رش��د در نتیجه افزایش صادرات، 
افزای��ش ف��روش ک��اال و افزایش 
خریدهای دولتی حاصل می شود، 
گف��ت: »اکن��ون مص��رف م��ا به 
میزان سال 81 بازگش��ته و بسیار 
ک��م ش��ده اس��ت، در حال��ی  که 
خریده��ای دولتی نیز ب��ه میزان 
سال 8۶ برگش��ته، ضم��ن اینکه 
سرمایه گ��ذاری و ص��ادرات نی��ز 

به شدت کاهش یافته است.«
این اقتصاددان همچنین گفت: 
»ب��رای حرکت رو ب��ه جلو، نباید 
منتظر این باش��یم که دولت تنها 
وارد عمل شود، بلکه تک تک افراد 
باید وارد عمل شده و بنگاهداران 
چربی های رانت را از سیستم خود 
خارج کنند؛ در این حالت اقتصاد 
رقابت��ی می ش��ود، ضم��ن اینکه 
قیمت گذاری باید برداشته شود تا 

هزینه ها کاهش یابد.«

 PwC شروع فعالیت رسمی
در ایران به زودی

پاتره��اوس  »پرای��س  مؤسس��ه 
 Price waterhouse(  »کوپ��رز
Coopers( حسابرس بانک مرکزی 
اروپا و به لحاظ درآمد و گردش مالی، 
بزرگ تری��ن مؤسس��ه خدمات دهی 
ش��رکتی در دنیا محسوب می شود. 
این مؤسس��ه به عن��وان بزرگ ترین 
مؤسسه خدمات دهنده در زمینه های 
مشاوره مالیاتی، تأمین مالی، جذب 
و  رتبه بن��دی  سرمایه گ��ذاری، 
اعتبارسنجی در سطح دنیا شناخته 
 PwC می ش��ود. نماینده مؤسس��ه
نیز در این نشس��ت اع��الم کرد که 
این برند معتب��ر در حال اخذ مجوز 
برای شروع رسمی فعالیت در ایران 
است و با کمی چاشنی خوش بینی 
در سه تا ش��ش ماه آینده می تواند 
مجوز حضور و فعالی��ت در ایران را 

دریافت کند. 
ب��ا این همه، اگ��ر انگیزه دعوت 
از مؤسس��ه »فریزر« از سوی اتاق 
ته��ران، بح��ث رتبه بن��دی ایران 
اقتص��ادی  آزادی  ش��اخص  در 
ب��وده اس��ت، مؤسس��ه »پرایس 
مؤسس��ه  کوپ��رز«  پاتره��اوس 
حس��ابرسی بین المللی است و به 
نظر می رسد که بحث ش��فافیت، 
ج��ذب سرمایه گ��ذاری و الزامات 
حض��ور در بازار های جهانی باعث 
شده نمایندگان بخش خصوصی از 
مدیران این مؤسسه در اتاق تهران 

دعوت کنند. 

موسسات  بین المللی به دعوت اتاق تهران به ایران می آیند

مثلث نجات اقتصاد ایران

رئی��س کل گمرک ای��ران در 
مراس��م معارفه خ��ود در حضور 
مس��عود کرباسیان وزیر اقتصاد، 
ایران  برنامه های جدی��د گمرک 
در دولت دوازدهم را تشریح کرد. 
امروز«  به گ��زارش »فرص��ت 
از گمرک ایران، فرود عس��گری 
در ای��ن مراس��م از اعتماد دکتر 
کرباسی��ان ب��ه خان��واده گمرک 
ای��ران تقدیر کرد و در تش��ریح 
برنامه های خود در گمرک گفت: 
»یک��ی از اولویت ه��ای گمرک، 
توسع��ه سامانه جام��ع گمرکی 
در رویه ه��ای ته لنجی و ملوانی، 
بازارچه ای و مس��افری به ویژه در 

مناطق آزاد خواهد بود.«
او گف��ت: »روی��ه ورود موقت 
ب��ه تازگ��ی ب��ه سامان��ه جامع 
گمرکی پیوست��ه و تالش داریم 
تا بخ��ش استرداد را هم به زودی 

الکترونیکی کنیم.«
ای��ران  گم��رک  کل  رئی��س 
برنام��ه دیگر گم��رک را تجهیز 

تع��داد بیش��تری از گمرکات به 
ایک��س  کنترل��ی  دستگاه ه��ای 
کامیون��ی بی��ان ک��رد و گف��ت: 
به  گمرک��ات  تجهی��ز  »برنام��ه 
ایک��س  کنترل��ی  دستگاه ه��ای 
کامیونی با سرعت بیشتری انجام 

خواهد شد.«
وی از اجرای��ی ش��دن اظه��ار 
قب��ل از ورود خب��ر داد و گفت: 
»جلس��ات ب��ا سازمان بن��ادر و 
دریانوردی با سرعت خوبی جهت 

اجرایی شدن اظهار قبل از ورود 
در حال انجام است.«

عس��گری همچنین تسهیل و 
توسعه تجارت و به ویژه صادرات 
غیر نفت��ی و ترانزی��ت را از دیگر 
برنامه های مهم گمرک ایران در 
دول��ت یازدهم بیان کرد و گفت: 
»تعامل و همکاری با تشکل های 
بخش خصوص��ی و اتحادیه ه��ای 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
ب��ه ش��کل بهت��ر و کارآمدتری 

انج��ام خواه��د ش��د و توسع��ه 
صادرات غیر نفت��ی و ترانزیت در 
چارچ��وب سیاست ه��ای اقتصاد 
مقاومتی ب��دون کمک و همدلی 
بخش خصوص��ی  همفک��ری  و 

امکان پذیر نیست.«
او با اش��اره به مصوبات دولت 
مبادالت  ساماندهی  در خصوص 
بازارچه ای و کوله بری و همچنین 
ملوان��ی و ته لنج��ی از اجرای��ی 
ش��دن این مصوبات و ابالغ آنها 

ب��ه گمرکات خب��ر داد و با ارائه 
گزارشی از وضعیت گمرک ایران 
گفت: »هم اکن��ون گمرک ایران 
در 15 کنوانس��یون بین الملل��ی 
عضویت دارد که هر کدام الزامات 
خاصی دارند. همچنین بیشترین 
تع��داد رویه های گمرک��ی را در 
دنیا گمرک ایران دارد، به نحوی 
که مورد مش��ابه رویه ته لنجی یا 
کوله ب��ری را در هیچ کجای دنیا 

نمی توان پیدا کرد.«
داد: »گمرک  ادامه  عسگری 
ای��ران مامور وص��ول 24 نوع 
ن��وع   ۶4 اعم��ال  و  ع��وارض 
معافی��ت گمرک��ی اس��ت که 
وجود این مقررات کار گمرک 
را پیچیده تر می کند. همچنین 
م��ا در تمامی مراکز استان ها و 
نقاط صفر مرزی و ۳1 بازارچه 
مرزی مس��تقر هس��تیم و باید 
وی��ژه  و  آزاد  منطق��ه  در 22 
مقررات  اعم��ال  هم  اقتصادی 

کنیم.« 

تشریح برنامه های رئیس کل جدید گمرک ایران

مصارف ارزی شفاف تر می شود

گزارش2

دریچه

نگاه رسانه های خارجی به اقتصاد در ماه گذشته
از پرداخت برابر تا افزایش حقوق

رسانه ه��ای خارج��ی در یک ماه گذش��ته ب��ه کدام یک از 
رویداده��ای اقتصادی پرداخته ان��د؟ در گزارش حاضر به نقل 
از نشریه »آینده نگر«، نگاهی به عناوین و مطالب نویسندگان 

نشریات خارجی کرده ایم.

 واکاوی سیاسی: چرا ترامپ بُرد؛  فرید زکریا، 
تحلیلگر سی ان ان 

پرسش حقیقی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در سال 201۶ این نیست که چرا ترامپ برنده شد، این است 
که اصالً او چطور توانس��ت به این ماجرا نزدیک بشود؟ پاسخ 
این پرسش در تفرق��ه و چنددستگی ای است که آمریکا این 
روزه��ا با آن دست وپنجه نرم می کند و از چهار عامل نش��أت 
گرفته : نخستین عامل »کاپیتالیسم« است. اقتصاد در آمریکا 
مس��یری را در پیش گرفته که تنها افراد صاحب سرمایه را به 
جلو می راند، درحالی که بقیه آمریکایی ها عقب مانده اند. دومین 
دلیل تفرقه، فرهنگ است. آمریکا در چند دهه اخیر مهاجران 
از ه��ر طیفی را پذیرفته و همین باعث واکنش های نامطلوب 
سفیدپوستان شده  است. سومین عامل طبقه است. رأی ترامپ 
در حقیقت رأی طبقه شورش��گر بود. آخرین عامل نیز روابط 
است. مردم می توانند از طریق شبکه های مختلف با دنیاهای 
مختلف ارتب��اط بگیرند و این امر نی��ز خودش چنددستگی 
می آورد و همه اینها با هم، فردی مانند ترامپ را به کاخ سفید 

می فرستند. 

رشد جهانی و بدهی چین؛ دانیل ماس، تحلیلگر 
بلومبرگ

بدهی ه��ای اخیر چین نش��ان می دهد اقتص��اد جهان 
چگون��ه ممکن است گرفتار وضعیت بدتری بش��ود. دنیا از 
بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 تاکنون، روزهای بسیار 
سختی را از سر گذرانده است. کارش��ناسان، رشد اقتصادی 
غول های جه��ان را هر روز رصد می کنن��د تا بهتر بتوانند 
وضعیت آینده را پیش بینی کنند. حاال بعد از گذشت هشت 
سال از بحران بزرگ، صندوق بین المللی پول اعالم کرد که 
زخ��م اقتصادهای بزرگ قدری بهبود پی��دا کرده  است. اما 
اخیرا بدهی چینی ها ثابت کرده اگر عضوی در این اقتصادها 
همچنان زخم خورده باشد، بقیه اعضا نیز در امان نخواهند 
ماند. صندوق بین المللی پول بدهی چین را تهدیدی بزرگ 
برای اقتصاد جهان قلمداد کرده  است. البته نگاه ها به چین 
عموما افراطی است، یک روز همه با خوش بینی می گویند 
اقتصاد چین هیچ مش��کلی ن��دارد و روز دیگر همه در اوج 
بدبینی اعالم می کنند که اقتصاد چین به زودی کل دنیا را 
به زمین خواهد زد، اما مس��ئله بدهی های چین ظاهرا فرق 

دارد و می تواند تهدیدی بزرگ برای همه دنیا باشد. 

افزایش حقوق؛ پائول آر المونیکا، تحلیلگر 
سی ان ان مانی

این روزها باید روزهای خوش��حالی مردم آمریکا باشد. 
بررسی ها نش��ان می دهد آمریکایی های بیشتری به شغل 
دست پیدا می کنند و نرخ بیکاری به کمترین میزان خود 
در 1۶سال گذش��ته رسیده  است. قطع��ا این خبر خوبی 
است، اما هنوز ارقامی در گزارش اشتغال آمریکا وجود دارد 
که نگران کننده است؛ ارقامی مثل رشد دستمزد. در آمریکا 
هر نفر به طور متوسط در ازای هر یک ساعت دقیقا 2۶.۳۶ 
دالر پ��ول دریافت می کند. این رق��م خوب است اما عالی 
نیست. اکثر اقتصاددانان از جمله کارشناسان فدرال رزرو 
معتقدند رش��د دستمزد با نرخ ۳ تا ۳.5درصد، منطقی و 
سالم است چرا که به مصرف کننده اجازه می دهد همپای 
ت��ورم جلو بیاید. در آمریکا از سال 2007 تاکنون این رقم 
روی ۳درص��د باقی مان��ده  است. این جری��ان به سادگی 
می تواند برای اقتصاد، مش��کالت بزرگی ایجاد کند، منجر 
به خیزش کارگران بش��ود و در آینده مشکالتی به وجود 

بیاورد. 

پرداخت برابر؛ تام شولر، تحلیلگر گاردین
زنان گاهی باید با خودش��ان ای��ن جمله را تکرار کنند:  
»بله! ما می توانیم بیشتر از اینها پول دربیاوریم. ابتدا باید 
ارزش حقیق��ی خود را باور کنیم«. اما آیا همه تمرکز باید 
روی تغییر رفتار زنان باشد؟ شاید بسیاری تصور کنند این 
مدیرها هس��تند که باید یاد بگیرند به چه کسانی پاداش 
بدهند، اما واقعیت این است که ابتدا زنان باید یاد بگیرند 
خودش��ان را به هنجارهای مردانه برسانند. زنان بسیاری 
این روزها مش��غول کارهای مردانه هس��تند، اما متأسفانه 
دستم��زدی که دریافت می کنند کمتر از مردان است. اما 
کافی است زنان به خودشان بیایند و حق طبیعی خود را 
طلب کنند. به هر حال یکی در این دنیای مدرن باید زبان 
بگشاید و از نابرابری ها بگوید. این روند در زندگی اجتماعی 
شروع شده و حاال وقت آن است که در زندگی شغلی زنان 

نیز آغاز شود. 

اوپک: دو برنده کاهش تولید نفت؛ آیرینا اسالو، 
تحلیلگر بیزنس اینسایدر

اوپ��ک به دنبال مذاکرات تازه برای کاهش تولید نفت و 
افزایش قیمت هستند، اما در این بین دو تولیدکننده این 
سازمان از وضعیت فعلی نهایت استفاده را می برند: آنگوال 
و نیجریه. نیجریه جزو کش��ورهای معاف از کاهش تولید 
نف��ت بود، ام��ا آنگوال قرار بود تولید نف��ت خود را کاهش 
بدهد. به هر حال این دو کشور اکنون نفت خود را به آسیا 
و آمریک��ا صادر می کنند و حتی به دنبال افزایش صادرات 
نفت خود هستند، درحالی که عربستان و ونزوئال ظاهراً جزو 
بازنده های توافق برای کاهش تولید نفت هستند. داده های 
اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز نشان می دهد تقاضا برای 

نفت نیجریه و آنگوال در حال افزایش است. 

مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
پیشنهاد کاهش دوره سپرده گذاری 

به ۵ ماه
معاون وزیر راه و ش��هرسازی با تأکی��د بر این مطلب 
ک��ه سیاست دولت افزایش ق��درت خرید مردم از طریق 
تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم است، گفت: اگرچه 
بانک ها مش��کالتی دارن��د، اما معتقدیم بای��د میزان وام 
80درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش 

و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد. 
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر 
راه و شهرسازی به تشریح وضعیت بازار معامالت مسکن 
و سیاست های آتی وزارت راه و ش��هرسازی برای تنظیم 
بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قیمت مسکن 
پایین ت��ر از نرخ تورم ب��وده و خریداران واقع��ی در بازار 
حض��ور پیدا می کنند و این خبر خوب��ی برای خریداران 
واقعی مس��کن است. باید درصد افزایش قیمت مس��کن 
را با تورم ساالنه مقایس��ه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن 
پایین تر از نرخ تورم باش��د نش��ان می ده��د که این بازار 
خالی از دست سفته گ��ران است و خریداران واقعی وارد 

این بازار شده اند که هم اکنون این گونه است. 

افزایش قیمت مسکن پایین تر از نرخ تورم 
است

وی درباره تحوالت چند ماه اخیر بازار مس��کن گفت: 
قیمت مس��کن و تعداد معامالت انجام ش��ده را می توان 
پیش نش��انگرهای رون��ق و رکود نامی��د. افزایش قیمت 
مسکن در تهران در پایان مردادماه سال جاری نسبت به 
دوره مشابه سال قبل حدود 5.۶درصد بوده است. در این 
مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران 4 
میلیون و ۶50 هزارتومان گزارش ش��ده است. ش��اید در 
مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین 
افزایش در کل کش��ور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به 
اینکه افزایش قیم��ت 5.۶درصد و تورم حدود 10درصد 
است پس هنوز بازار مس��کن سودده نیست، لذا کسی به 
این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد 

بازار مسکن شود. 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 
سیاس��ت ما این است که بتوانی��م طرف تقاضا را تقویت 
کنی��م. من معدود افرادی را می ش��ناسم که با پول نقد، 
مس��کن خریداری کرده باش��ند و اغلب هم��ه ما تجربه 
کرده ایم که خرید مس��کن عمدتا ب��ا وام اتفاق می افتد. 
صندوق پس انداز مس��کن  یکم بهترین ایده ای است که 
در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیالت 
در بافت های  فرسوده ش��هری 8درصد و در دیگر مناطق 
ش��هری 9.5درصد است که پایین ترین بهره ای است که 
بانک ه��ا برای وام در نظ��ر می گیرند. قبل از سال 1۳92 
وام مسکن 20 میلیون تومان با نرخ سود باال بوده است. 
االن این رقم به 1۶0 میلیون تومان با نرخ سود 9.5درصد 

رسیده که اتفاق مطلوب و قابل توجهی است. 
مظاهریان با بیان اینکه ما سه گروه متقاضی مس��کن 
در جامعه داریم، گفت: یک گروه دو دهک باالیی هستند 
که خودش��ان می توانند مشکل شان را حل کنند. حدود 
سه ده��ک پایین جامعه هم مس��کن  اجتماعی دریافت 
می کنند. سایر افراد، گروهی هس��تند که ش��غل دارند، 
ولی نیازمند حمایت هس��تند. صندوق پس انداز مسکن 
یکم بهترین مس��یر برای این افراد است. پولی که در این 
صندوق سپرده گذاری می شود بعد از شش ماه به دو برابر 
می رس��د، بنابراین اگر 10 میلیون تومان سپرده بگذارید 
بع��د از دو سال و نیم، منابع ش��ما به حدود ۶0 میلیون 

تومان خواهد رسید. 
مظاهریان، سیاست دولت را افزایش رقم و کاهش نرخ 
سود وام مس��کن عنوان و تأکید کرد: دولت معتقد است 
میزان وام باید 80درصد قیمت مس��کن را بپوشاند، بهره 
آن کاه��ش یابد و مدت زمان بازپرداخت وام افزایش پیدا 
کند. بانک ها مش��کالتی دارند که آنه��ا را در جهت این 
سیاست گذاری درست، محدود می کند ولی همواره مردم 

این خواست را مطالبه می کنند. 

 پیشنهاد کاهش دوره سپرده گذاری
 از ۶ به ۵ ماه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در 
ادامه گفت: برنامه ریزی براساس منابع محدود شکل 
می گی��رد. اگر منابع محدود نب��ود که اصاًل نیازی به 
برنامه ریزی نبود. در ح��ال حاضر خواسته وزارتخانه 
این است که دوره سپرده گذاری در صندوق پس انداز 

یکم مسکن از شش ماه به پنج ماه کاهش یابد. 
مظاهریان خاطرنشان کرد: درخصوص بازار مسکن 
بای��د از دو نوع رک��ود و رونق صحب��ت کنیم. رونق 
سفته ب��ازی را باید از بازار مصرفی مس��کن تفکیک 
کنی��م. از این نوع رونق تجرب��ه بدی داریم که باعث 
افزایش پی درپی قیمت می ش��ود. ورود دولت به این 
بخش همیشه مخل بازار بوده است. همیشه در تاریخ 

ما مردم خودشان مسکن خودشان را ساخته اند. 
دولت ه��ا وظیفه دارند حمایت و از این طریق بازار 
را تنظیم کنن��د. هر زمانی که مداخل��ه دولت وجود 
داش��ته، اش��کاالتی پیش آم��ده و مص��داق درست 
کردن ابرو و کور کردن چش��م است. معاون مس��کن 
و ساختم��ان وزیر راه و ش��هرسازی ادامه داد: وقتی 
ش��ما می گویید هر کس خانه ندارد اسم نویسی کند، 
تعداد زی��ادی تقاض��ای غیرواقعی ایج��اد می کنید. 
ممکن است از روستاها و ش��هرهای اطراف هر کس 
که به فکر مسکن نیست، فکر کند می تواند تقاضایی 
را ثبت کند، لذا مس��کن مه��ر باعث افزایش بی رویه 

حاشیه نشینی شد. 
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  اسح��اق جهانگیری ظهر دوش��نبه در 
جلسه ش��ورای اقتصاد به گزارش سازمان 
بودج��ه کش��ور در خص��وص  برنام��ه و 
خط مش��ی های تنظی��م بودج��ه سال 97 
کل کش��ور اش��اره و از دست اندرک��اران 
ای��ن سازمان به خاطر ت��اش برای تدوین 
به موق��ع بودجه قدردانی ک��رد. وی گفت: 
یکی از اقدامات خوبی که از دولت یازدهم 
آغاز ش��د، تدوی��ن و ارائ��ه به موقع بودجه 
ساالنه کش��ور بود که با وج��ود تنگناها و 
محدودیت های ف��راوان، دولت تاش کرد 
بودجه ساالنه را براساس برنامه زمان بندی 
ش��ده به مجلس ارائ��ه دهد. مع��اون اول 
رئیس جمهوری، با اشاره به یکی از اقدامات 
دولت یازدهم مبنی بر افزایش چش��مگیر 
بودجه سازمان بهزیس��تی اظهار داشت: به 
ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  دلیل 
دولت نتوانست آن طور که باید در خصوص 
ای��ن موضوع اطاع رسان��ی کند و به دلیل 
برخ��ی از ماحظ��ات و ب��رای پرهی��ز از 
ش��ائبه بزرگنمایی، از اطاع رسانی مناسب 
خ��ودداری کرد ام��ا امیدوارم ب��ا این گونه 
اقدامات ش��اهد از بین رفتن چهره خشن 
فقر از جامعه باشیم و این موضوع به صورت 
پررنگ در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 
مدنظر ق��رار گیرد. جهانگیری همچنین با 
تأکید ب��ر لزوم توج��ه هر چه بیش��تر به 
دیپلماسی اقتصادی افزود: رئیس جمهوری 
و وزی��ر امور خارجه نیز ب��ر این امر تمرکز 
کرده اند به گونه ای که وزیر امور خارجه در 
حال تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب 
ب��ا موضوع دیپلماسی اقتص��ادی است و با 
انتصاب معاونین و مدیران اقتصادی، وزارت 
ام��ور خارج��ه در حال حرک��ت به سمت 

دیپلماسی اقتصادی است. 

رفع موانع و حل برخی ابرچالش ها
مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین 

ب��ا تأکید بر اینکه هم��ه برنامه ها از جمله 
برنامه شش��م توسعه و بودجه های ساالنه 
بای��د متکی به سیاست ه��ای کلی اقتصاد 
مقاومتی باش��ند، گفت: اجرای برنامه های 
مختل��ف در صورت عدم سازگاری یا تضاد 
با اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست و باید 
همه برنامه ها و سیاست ها چه در دولت و 
چ��ه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش های 
دیگر مطاب��ق با اقتص��اد مقاومتی تدوین 
شوند. دکتر جهانگیری همچنین با تأکید 
بر اهمیت بخش های پیش��ران اقتصاد، بر 
ض��رورت توجه و تمرکز ب��ر این بخش ها 
نظیر بخش نفت و صادرات افزود: در کنار 
این برنامه ها باید به دنبال رفع موانع و حل 
برخ��ی ابرچالش ها نظیر مش��کات نظام 
بانکی، مس��ائل صندوق های بازنشستگی، 

مس��ائل مرتب��ط ب��ا حامل های ان��رژی، 
محیط زیس��ت و آب باش��یم. معاون اول 
رئیس جمهوری از دبیرخانه شورای اقتصاد 
خواس��ت با آینده نگری نس��بت به اقتصاد 
کش��ور، حس��اسیت و سختگیری ویژه ای 
نس��بت به بررسی درخواست های استفاده 
از تس��هیات مالی خارجی ب��رای اجرای 
پروژه ها داش��ته باش��د و از میان طرح ها و 
پروژه هایی که توجیه مالی دارند و در عین 
حال متکی به بودجه دولت هستند، فقط 
ب��ه طرح های اضطراری و ض��روری مجوز 
استفاده از تس��هیات مال��ی خارجی داده 
ش��ود. جهانگیری اف��زود: دولت در صدور 
مجوز استف��اده از فاینانس ب��رای اجرای 
طرح های بخش  خصوص��ی که به بودجه 
دولت متکی نیستند، هیچ محدودیتی قائل 

نیست، چراکه این طرح ها صادرات محور و 
ارزآور هس��تند و از محل درآمدهای خود 

قادر خواهند بود به تعهدات عمل کنند. 

رشد اقتصاد فراگیر و اشتغالزا
در این جلس��ه که وزرای صنعت، معدن 
و تج��ارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، 
ک��ار و رف��اه اجتماعی، نف��ت، سرپرست 
وزارت نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران نیز حضور داش��تند، 
نماینده دفتر اقتصاد کان سازمان برنامه و 
بودجه گزارشی از نتایج جلسات کمیسیون 
بررسی خط مشی های تنظیم بودجه سال 
97 کل کش��ور ارائ��ه ک��رد و به تش��ریح 
جهت گیری های اصلی آن پرداخت. در این 
گزارش ضمن بیان توضیحاتی در خصوص 
ش��رایط موجود اقتصاد ایران و چشم انداز 
اقتص��اد جهان��ی در سال 97، اعام ش��د 
که رش��د اقتص��اد فراگیر و اش��تغال زا با 
رویکرده��ای پنجگان��ه اقتص��اد مقاومتی 
ش��عار بودجه سال 97 کل کش��ور است و 
در تدوین بودجه مسائل مختلفی از جمله 
تعادل های منطق��ه ای، اهتمام به انضباط 
مالی و اصاح نظام اداری مورد توجه قرار 
گرفته است. در ادامه این جلسه درخواست 
وزارت نیرو مبنی بر اصاح مصوبه استفاده 
از تس��هیات مالی خارجی ب��رای احداث 
تسویه خانه در پنج شهر استان خوزستان  
)آبادان، خرمش��هر، بندرامام، ش��ادگان و 
ماهش��هر( مورد بررسی قرار گرفت و با آن 
موافقت ش��د. استفاده از تس��هیات مالی 
خارج��ی در انتقال آب از رودخانه ارس به 
دشت شبستر و دریاچه ارومیه و نیز تأمین 
آب ش��رب 11 شهر و 169 روستای مسیر 
از دیگر درخواست های وزارت نیرو بود که 
پس از ارائه گزارش در خصوص توجیهات 
فنی، زیست محیطی، اقتصادی و مالی با آن 

موافقت شد. 

مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و ش��هرسازی می گوید 
تقویت ت��وان خرید متقاضی��ان، نوسازی 
بافت های فرسوده و بهسازی سکونتگاه های 
غیررسمی و حاش��یه ای، اجرای مس��کن 
اجتماعی و تامین مسکن خانه اولی ها چهار 

طرح دولت برای جامعه بد مسکن است.
 به گزارش ایرنا، »علی چگینی« با تشریح 
برنامه چهارگانه دول��ت برای ساماندهی و 
رسیدگی به وضعیت بد مس��کن ها افزود: 
تقوی��ت ت��وان خرید متقاضی��ان مصرفی 
مسکن، توجه موکد به نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده و کم برخوردار ش��هری 
و سکونتگاه ه��ای غیر رسم��ی، طراح��ی و 
تدوین مکانیزم های اجتماعی مسکن برای 
اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامه ریزی 
و هدای��ت طرح ها ب��رای تامین مس��کن 
خان��ه اولی ها و زوج های ج��وان مهم ترین 
رویکردها در نظام برنامه ریزی مسکن است. 
مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن افزود: 
م��روری بر مهم ترین ش��اخص های آماری 
بخش مس��کن طی چند سال اخیر حاکی 
از بهبود وضعیت در شاخص هایی همچون 
تراک��م خانوار در واحد مس��کونی، افزایش 
حج��م و کیفی��ت ساخت و س��از، امکانات 
رفاهی و... است. وی توضیح داد: برای نمونه 
تراک��م خانوار در واحد مس��کونی براساس 
تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار 
از 1.14 در س��ال 1375 به 1.06 در سال 
1395 کاه��ش یافته است. چگینی افزود: 
ای��ن در حالی  است که اعداد اعام ش��ده 
براساس کل موجودی مسکن کشور )شامل 
واحدهای مس��کونی در تصرف، واحدهای 
خال��ی و اقامتگاه های دوم( به 0.48 درصد 
می رسد. این آمارها به این معنی است که 

موجودی مس��کن از تعداد خانوارها پیشی 
گرفت��ه که این وضعیت به معنی ش��رایط 
مطلوب سرمایه گ��ذاری و تولید در بخش 
مسکن است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
تصری��ح کرد: با این وجود و با وجود بهبود 
ش��اخص های کیفی در بخش مس��کن و 
همچنین ساخت و عرضه مطلوب مسکن 
طی سال های گذش��ته که منجر به بهبود 
برخی شاخص های بخش مسکن همچون 
تراکم خانوار در واحدهای مس��کونی شده 
است، پدیده »بد مس��کنی« در این بخش 
به طور چش��مگیری قابل مش��اهده است. 
مدی��ر کل دفت��ر اقتصاد مس��کن وزارت 
راه و ش��هرسازی توضی��ح داد: اکنون 19 
میلیون نفر از جمعیت ش��هری در شرایط 
بد مسکنی و در سکونتگاه های غیر رسمی 
و حاش��یه ای و بافت های فرسوده سکونت 
دارند. البته این آمار غیر  از متقاضیان خانه 
اولی است که برای نخس��تین بار و با توان 
مالی ضعیف به بازار خرید مسکن مراجعه 
کرده اند. وی افزود: اکنون حدود یک سوم از 
جمعیت شهری کشور در سر پناه نامناسب، 
سکونتگاه ه��ای  و  فرس��وده  بافت ه��ای 
غیررسمی زندگی می کنند و سایر اقش��ار 
کم درآم��د و خانواره��ای تحت پوش��ش 
نهادهای حمایتی نیز در وضعیت نامطلوب 
سکونت��ی قرار دارند. چگین��ی گفت: برای 
ح��ل تضاد موجود بین موجودی مس��کن 
کل کشور و حجم نیاز واقعی به واحدهای 
مسکونی ناش��ی از تقاضای بد مسکن ها و 
خانه اولی ها چهار پیشنهاد عمده اکنون در 
وزارت راه و شهرسازی و بدنه دولت مطرح 
است که ت��اش داریم سیاست گذاری های 
مس��کن در مقطع فعل��ی ب��ا اولویت این 

برنامه ها باشد. 

4  طرح دولت دوازدهم برای رفع 
مشکل جامعه »بد مسکن«

خط مشی های بودجه 97 در شورای اقتصاد بررسی شد

شروط استفاده از منابع خارجی با اهرم دیپلماسی اقتصادی

حمل و نقل ریلی

اشتغال

 گردشگرانی از ۱۱ کشور جهان
 اول مهرماه با قطار گردشگری به 

ایران می آیند
مدی��رکل برنامه ری��زی و نظارت بر خدمات مس��افری 
راه آهن خبر از ورود قطار گردش��گری بین المللی با حضور 
59 توریس��ت و از 11 کش��ور جه��ان در روز اول مهرماه 
داد. ب��ه گزارش »فرصت امروز« ب��ه نقل از روابط عمومی 
راه آه��ن ایران، علی کاظمی منش، مدیر کل برنامه ریزی و 
نظارت بر خدمات مس��افری با اع��ام این خبر گفت: این 
قطار روز ۲4 شهریور )15 سپتامبر( از تاشکند ازبکستان 
حرکت ک��رده است و بعد از عبور از ش��هرهای سمرقند، 
بخارا و عشق آباد روز اول مهرماه از مرز سرخس وارد ایران 
می ش��ود. وی ادامه داد: این قطار دارای گردشگرانی از 11 
کش��ور جهان است و قرار است در مدت یک هفته با سفر 
به ش��هرهای یزد، اصفهان، شیراز، پاسارگاد، سعادت شهر 
)پاسارگاد( و تهران از جاذبه های گردش��گری کش��ورمان 
دیدار کنند. وی با بیان اینکه قطار گردشگری بین المللی 
هزار و یکش��ب، بیست و یکمین قطاری است که با هدف 
توسعه گردش��گری ریلی بین المللی و استفاده از ظرفیت 
کریدورهای ریلی وارد کش��ورمان شده است، عنوان کرد: 
این قطار ش��امل 59 مسافر از کش��ورهای الجزایر، آلمان، 
ترکیه، سوییس، استرالیا، انگلیس، هندوستان، فرانس��ه، 
بلژی��ک، اتریش و روسیه است که بعد از یک هفته اقامت 
روز 8 مهرماه )30 سپتامبر( از طریق مرز هوایی کشورمان 
را ترک می کنند. کاظمی منش در خاتمه اظهار داشت: با 
مطالعه و بررسی صورت گرفته در راه آهن درصدد هستیم 

بر توسعه گردشگری ریلی بین المللی بیفزاییم. 

انتظار تحقق ۱0درصد از 
اشتغال زایی در حوزه زیست فناوری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است 10درصد از 
اشتغال کشور می تواند در حوزه زیست فناوری و شرکت های 
دانش بنیان محقق شود. »علی ربیعی« صبح روز دوشنبه 
در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران 
که در محل مصای تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
افزود: هنوز این حوزه برای مردم شناخته شده نیست. وی 
تاکید کرد: با اختصاص حمایت های مناسب از شرکت های 
دانش بنیان تاش داریم در این حوزه تولید اشتغال داشته 
باشیم و امیدوارم این نمایشگاه دستاوردهای مناسبی برای 

پیشبرد اهداف دولت داشته باشد. 
 

صادرات

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات 
سازمان توسعه تجارت:

 ایران در بحث صادرات
جوان است

فرص�ت امروز: »محمدرضا م��ودودی« معاون 
توسع��ه ص��ادرات کاال و خدم��ات سازمان توسعه 
تجارت روز دوش��نبه در نشستی با اصحاب رسانه 
ب��ا بیان اینکه فرهنگ صادرات در کش��ور ضعیف 
است، از اینکه برخی شرکت های صادرکننده ایران 
حت��ی یک بار ه��م در نمایش��گاه های بین المللی 
حضور نداش��تند، انتقاد کرد. وی درباره صادرات و 
بهبود جهت گیری در این زمینه گفت: کش��ورمان 
در بح��ث صادرات جوان است و در این 15 تا ۲0 
سال اخیر به طور جدی وارد عرصه صادرات شدیم 
و در همی��ن مدت کوتاه به افزایش ۲ هزار برابری 
رسیده ای��م.  وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تولیدات ما 

جهانی نیستند، افزود: با وجود اینکه گفته می شود 
کش��ور در زمین��ه تولید ظرفیت باالی��ی دارد، اما 
تولیدکنندگان ما بیش��تر به دنبال تامین نیازهای 
شهر و منطقه خود هستند و تولیدات براساس نیاز 
داخل تعریف می ش��ود. مع��اون توسعه و صادرات 
سازمان توسعه تجارت اظهار داش��ت: شرکت های 
تولی��دی در کش��ور به دنب��ال ثبت برند )نش��ان 
تجاری( خود نیستند و تنها 30 درصد از برندهای 
معتبر در کشور ثبت شده اند. مودودی با تاکید بر 
اینکه نمی توانیم ظرفی��ت واحدهای کوچک را به 
صادرات تبدیل کنی��م، افزود: نمی توان با ظرفیت 
تولی��دی واحده��ای کوچک به توسع��ه صادرات 
دست یافت. وی با اشاره به تمایل رئیس جمهوری 
روسی��ه برای تجارت با ایران گف��ت: در حالی که 
این کش��ور تمایل دارد کاالهای مورد نیاز خود را 
از ای��ران تامین کند، ام��ا تولیدات داخلی ظرفیت 
پاسخگوی��ی به ای��ن میزان از تقاض��ا را ندارد.  به 
گفته مودودی، در سال گذشته تنها 350 شرکت 
10میلیون دالر صادرات داشتند و میزان صادرات 
شرکت های دیگر کمتر از این رقم بود و این مبلغ 
در صادرات جهانی رقم پایینی است. معاون توسعه 
و ص��ادرات سازمان توسعه تجارت اظهار داش��ت: 
برخ��ی می گویند برای حمایت از تولید داخل باید 
ترانزیت حذف ش��ود، این در حالی است که گاهی 
ارزش ترانزیت بیش��تر از س��ود کاالهای تولیدی 
است و از طرف��ی ترانزیت یک قانون جهانی است 
و تمام کش��ورها مکلف به رعایت آن هستند. وی 
درباره تجارت آزاد گفت: در گذش��ته تجارت آزاد 
و جهانی مطرح بود و بس��یاری از کشورها در این 
مقوله به حد اش��باع رسیدند و دیگر تمایلی به آن 
ندارن��د و در حال حاضر اقتص��اد منطقه ای مطرح 
ش��ده و ما هنوز مرحل��ه اول را طی نکردیم که به 

مرحله بعد )اقتصاد منطقه ای( برسیم. 

50درصد صادرات جهانی براساس کاهش 
تعرفه است 

 »میرهادی سی��دی« معاون توسع��ه بازارهای 
صادرات سازمان توسع��ه تجارت نیز در ادامه این 
نشست گفت: توسعه صادرات مفهوم کلی است که 
باید ب��ا قوانین و توان داخلی جامعه مطابقت داده 
شود.  وی با بیان اینکه ترانزیت به صورت کان در 
توسعه صادرات موثر اس��ت، افزود: ترانزیت بحث 
یک کاال نیس��ت بلکه تامین مال��ی است که باید 
در نظر گرفته ش��ود و به عنوان عام��ل پنهانی در 
توسع��ه ص��ادرات نقش وی��ژه ای دارد و حذف آن 
باعث می ش��ود حتی طرف های مقابل با ما مذاکره 
نکنند.  معاونت توسعه بازارهای صادرات ادامه داد: 
برخ��ی می گویند باید تعرفه صادرات افزایش یابد، 
این در حالی است که براساس آمار آنکتاد به طور 
میانگی��ن 50 درصد از ص��ادرات جهانی براساس 
کاهش تعرفه بوده است و برای نمونه کشور ترکیه 
به منظور توسعه صادرات با ۲0 کشور دیگر توافق 
ک��رده و تج��ارت آزاد دارد.  وی اف��زود: اما ایران 
تنها با کش��ور سوریه تجارت آزاد دارد و با ش��ش 
کشور دیگر نیز تعرفه ترجیحی دارد و در مجموع 
3درص��د از مجموع صادرات کش��ور براساس این 

توافق است.  

لزوم توجه به شیوه جدید بازاریابی در 
جهان

در ادام��ه ای��ن نشس��ت »عباس زاده« مش��اور 
معاون��ت توسعه صادرات گفت: وقتی در گذش��ته 
سیاس��ت اصلی ما جایگزینی واردات بوده در حال 
حاض��ر نمی توانیم انتظار توسعه صادرات داش��ته 
باش��یم.  وی اظهار داشت: برای رسیدن به توسعه 
صادرات باید روند تجارت در دنیا و ش��یوه جدید 
بازاریاب��ی در جهان نیز مورد توجه قرار گیرد.  وی 
تاکید کرد: در کشور ما بیشر بحث صادرات کاالیی 
مط��رح می ش��ود، در حالی ک��ه در دنی��ا صادرات 
خدم��ات نیز گس��ترش یافته و به اقتضای رش��د 

اقتصادی دنیا به این مقوله پرداخته شده است.  
 



از  پ��ول مل��ی یک��ی  ارزش  کاه��ش 
سیاست ه��ای م��درن پول��ی محس��وب 
سیاس��ت،  ای��ن  اج��رای  در  می ش��ود. 
کش��ورهایی موفق هس��تند که بتوانند با 
کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان 
افزای��ش صادرات کاالهای خود، ارزآوری 
را افزای��ش دهن��د. بهترین مث��ال برای 
اج��رای موفق این سیاست کش��ور چین 
است که توانست تحولی در اقتصاد خود 

ایجاد کند. 
به گ��زارش ایرن��ا، اما آیا اج��رای این 
سیاست پولی برای تمام کش��ورها مانند 
همان نسخه شفابخش برای اقتصاد چین 
عم��ل می کن��د؟ کارش��ناسان اقتصادی 
جواب این س��وال را با احتیاط می دهند، 
چ��را که از نگاه آن��ان مهم ترین عامل در 
موفقی��ت سیاس��ت کاه��ش ارزش پول، 
وضعیت بازرگانی خارجی کشورها است. 
اینکه آن کش��ور صادرات مح��ور است یا 
تراز تجاری منف��ی دارد؟ میزان صادرات 
آن کش��ور مبنای نفت مح��ور دارد یا به 
صنایع مولد متکی اس��ت؟ پرسش هایی 
است که دراین خصوص مطرح می شود، 
از ای��ن رو اجرای این سیاست با ش��رط 
و ش��روط هایی همراه است که باید تمام 
احتیاط های الزم متناسب با اقتصاد را در 
به کار گرفتن ای��ن سیاست مدرن پولی 

رعایت کرد. 

کاهش قیمت پول، تهدیدی برای 
گرانی کاال 

در همین زمینه، مسعود دانشمند عضو 
هیأت نمایندگ��ان ات��اق بازرگانی ایران 
درباره سیاست کاه��ش ارزش پول ملی 
گفت: »کاهش ارزش پول ملی بس��تگی 
ب��ه سیاست های اقتصادی هر کش��وری 
دارد. اگر اقتصاد یک کشور صادرات محور 
باش��د کاهش ارزش پول ملی می تواند به 
صرفه باش��د چراکه می تواند قیمت تمام 
شده کاال را در بازارهای جهانی کاهش و 

رقابت پذیری را افزایش دهد.«
وی تأکید کرد: »قطعا برای کش��وری 
مانن��د چین ک��ه اقتصاد آن ب��ر مبنای 
ص��ادرات تعریف ش��ده، کاه��ش ارزش 
پول مل��ی سیاس��ت درستی اس��ت، اما 
برای کش��ورهایی با تراز تجاری منفی و 
واردات محور نمی تواند نس��خه شفابخش 

باشد.«
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ادامه داد: 
»ش��اید ای��ن موضوع مطرح ش��ود که با 
کاهش ارزش پول در برابر دالر، تولیدات 
داخ��ل در برابر کاالهای خارجی به صرفه 
باشند اما موضوع این است که اگر هزینه 
واردات افزای��ش یابد، قیم��ت مواد اولیه 
که معموال وارداتی است هم باال می رود، 

در نتیج��ه کاالی تولی��د داخل هم که با 
مواد اولیه خارجی ساخته می شود، گران 

خواهد شد.«
وی اف��زود: »یادمان نرود که 70درصد 
واردات ایران ش��امل کاالهای نیمه آماده 
می ش��ود؛ اگر هزینه واردات را باال ببریم 
ک��االی تولید داخل هم که از طریق مواد 
اولی��ه وارداتی ساخته می ش��ود، افزایش 

قیمت پیدا می کند.«
دانشمند با بیان اینکه در اجرای چنین 
سیاست های��ی بای��د دید ت��راز بازرگانی 
خارجی کش��ورمان به چه سمت و سویی 
حرکت می کند، گفت: »معتقدم بهترین 
سیاست در اقتصاد، ثبات است و در دنیا 
ه��م در ش��رایط بحران اقتص��ادی برای 
برق��راری ثبات، کش��ورها اق��دام به عقد 
پیمان ه��ای دو جانب��ه بر مبن��ای ثبات 

قیمت ارز دو طرف معامله می کنند.«
دانشمند با اش��اره به تهدیدات کاهش 
ارزش پ��ول ملی در براب��ر ارزهایی مانند 
دالر، تأکید ک��رد: »اگر به هر دلیلی نرخ 
دالر کاه��ش یا افزایش یاب��د، پیامدهای 
آن به اقتصاد کشورهایی که پول خود را 
در برابر ای��ن ارز کاهش داده اند، تحمیل 
می ش��ود، بنابراین اگر سیاس��ت اقتصاد 
کش��ورما هم به سمت کاهش ارزش پول 
ملی ب��رود باید خود را آماده تأثیرپذیری 
از عوامل خارجی در هر سطحی بکنیم.«

کاهش ارزش پول با اتکا به صادرات 
نفتی جواب نمی دهد 

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس 
بانکی نی��ز درباره اجرای سیاست کاهش 

ارز پول ملی کش��ور گفت: »به طور قطع 
زمان��ی سیاست کاه��ش ارزش پول ملی 
ب��ه نفع اقتصاد خواهد بود که ارزآوری از 

طریق صادرات غیر نفتی باشد.«
وی تأکی��د ک��رد: »در ش��رایطی ک��ه 
مهم تری��ن مح��ل تأمی��ن ارز کش��ور از 
فروش نف��ت و به ص��ورت انحصاری در 
اختی��ار دولت است، کاه��ش ارزش پول 
کش��ور می تواند موجب ضرر و زیان باشد 
چنانکه در سال 1390، پیامدهای منفی 
کاهش سه برابری ارزش پول کش��ورمان 

به اقتصاد تحمیل شد.«
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید 
دید کاهش ارزش پول ملی کشورمان در 
آن دوره چه منافعی برای مردم، اقتصاد، 
جذب سرمایه گذاری ها و. . . داشته است، 
ادام��ه داد: »ب��ا کاه��ش ارزش پول ملی 
هرچند پس انداز افزای��ش یافت، اما این 
نقدینگی ه��ا به سمت تولی��د و خدماتی 
که ارزش افزوده داش��تند، هدایت نشد. 
زمانی می توانیم ب��ه سمت اجرایی سازی 
این سیاست پیش برویم که برای کاهش 
اتکا ب��ه درآمدهای نفت��ی، بهبود فضای 
کس��ب و کار و افزایش صادرات غیر نفتی 

در ی��ک بازه زمانی پنج ساله برنامه ریزی 
داشته باشیم.« 

وی تأکی��د ک��رد: »یک��ی از مهم ترین 
الزامات اجرای این سیاست بهبود فضای 
کس��ب و کار و کاه��ش محدودیت ه��ا در 
این حوزه است، ام��ا امروز چیزی حدود 
600 محدودی��ت در ح��وزه کس��ب و کار 
وج��ود دارد. از سوی دیگر ب��ا یک نظام 
بانک��ی بیمار مواجه هس��تیم ک��ه منابع 
آن در اختی��ار تولید و خدمات نیس��ت. 
ای��ن در حال��ی است که ب��رای پاسخگو 
ب��ودن سیاست کاه��ش ارزش پول ملی 
کشورمان به نفع اقتصاد، فراهم بودن این 

بسترها از شرایط اولیه است.«

چین، الگوی موفق در ارزانی پول ملی 
همانط��ور ک��ه گفته ش��د، موفق ترین 
کش��ور در اجرای سیاست کاهش ارزش 
پول ملی، کش��ور چین اس��ت. آنچه در 
چی��ن اتفاق افت��اد این بود ک��ه در این 
کش��ور از سال 1980 تا 1994 سیاست 
کاه��ش ارزش پول ملی اجرا ش��د و نرخ 
دالر از 1.5 ی��وان به 8.5 ی��وان افزایش 
یافت. در این سال ها چینی ها توانس��تند 
با پایین نگه داش��تن نرخ پول ملی خود، 
کاالهای تولیدی کشورش��ان را با قیمت 
بس��یار پایین وارد بازارهای جهانی کنند 
و به همین دلیل اس��ت که امروز کاالی 
چینی بازارهای تمام دنیا را تسخیر کرده 
است. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول 
ملی این کش��ور، توسعه ص��ادرات و باال 
رفتن ن��رخ دالر در برابر یوان، واردات به 
صرف��ه نبود و قاچاق هم مزیت خود را از 

دست داد. 
اینها تنه��ا گوش��ه ای از دستاوردهای 
تضعیف یوان برای اقتصاد چین بود؛ البته 
اج��رای ه��ر سیاست اقتص��ادی عوارض 
منفی هم به جای می گذارد، اما باید دید 
در برابر آن چه مقدار سود نصیب اقتصاد 
می ش��ود. اما در پایان این پرسش مطرح 
می شود که آیا چین می تواند الگوی ایران 
در اج��رای پ��روژه تضعیف ریال باش��د؟ 
بس��یاری از کارش��ناسان معتقد هستند 
تا زمانی که ص��ادرات قدرتمند غیرنفتی 
نداشته باشیم اجرای این سیاست نتیجه 

عکس در اقتصاد ایران خواهد داشت.« 

آثار و پیامدهای کاهش ارزش پول ملی و تضعیف ریال چیست

تضعیف ارزش پول ملی؛ تهدید یا فرصت؟ امضای تفاهم نامه میان شرکت 
ارزش آفرینان پاسارگاد و صندوق 

ضمانت صادرات ایران

تفاهم نامه ای به منظور همکاری های دوجانبه میان 
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد  )از شرکت های گروه 
مال��ی پاسارگاد( و صندوق ضمانت صادرات ایران، با 

هدف تسهیل و توسعه صادرات منعقد شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک  پاسارگاد، این 
تفاهم نامه در جلسه ای با حضور سیدکمال سیدعلی 
رئیس هیأت مدی��ره و مدیرعامل صن��دوق ضمانت 
صادرات ای��ران، مجتبی کباری مدیرعامل ش��رکت 
ارزش آفرین��ان پاسارگ��اد و جمع��ی از مدی��ران و 

کارشناسان امضا شد. 
در ای��ن نشس��ت، مدیرعام��ل صن��دوق ضم��ن 
تش��ریح امکانات جدید بس��ته حمای��ت از صادرات 
غیر نفت��ی سال 1396 که اخی��راً توسط معاون اول 
رئیس جمهوری ابالغ ش��د، از فراه��م بودن ظرفیت 
کش��ور برای صادرات غیر نفت��ی 60 میلیارد دالری 
خب��ر داد. وی افزود: با بهبود ش��رایط بین المللی و 
همکاری گس��ترده دستگاه های مرتب��ط با صادرات 
غیرنفتی این مهم قابل تحقق است. سیدعلی تصریح 
کرد: امید است با تخصیص منابع قابل توجه صندوق 
توسعه ملی در حمایت از صادرات غیر نفتی و جذب 
فاینانس های خارجی شاهد توسعه صادرات غیر نفتی 

و در نهایت رشد اقتصادی کشورمان باشیم. 
در ادامه این جلس��ه، مجتبی کب��اری ضمن ابراز 
خرسن��دی از برگزاری جلس��ه مش��ترک با صندوق 
ضمان��ت صادرات ای��ران، از آمادگی ش��رکت گروه 
ارزش آفرین��ان پاسارگ��اد برای راه اندازی مؤسس��ه 
Forfaiting  با مشارکت صندوق ضمانت صادرات 
ایران و سایر نهادهای مالی مرتبط خبر داد و گفت: 
توسع��ه تأمین مال��ی صادراتی با پوش��ش صندوق 
ضمان��ت ص��ادرات ای��ران از دیگ��ر برنامه های این 

شرکت است. 
انتظ��ار می رود ب��ا فعال ش��دن ای��ن تفاهم نامه، 
امکان��ات مال��ی جدیدی از قبیل خری��د دین اسناد 

صادرات تسهیل شود. 

آخرین مهلت افتتاح سپرده های 
قرض الحسنه بانک  انصار

 باتوجه به استقبال فوق العاده و بی نظیر هموطنان 
گرام��ی از قرعه کش��ی مرحل��ه هش��تم سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز بانک انصار طی روزهای اخیر 
و به منظور فراهم سازی مشارکت هرچه بیشتر آنان 
در انجام این اقدام خیر، خداپس��ندانه، کسب پاداش 
معنوی و امکان بهره مندی از جوایز چش��مگیر این 
دوره از قرعه کشی، مدت افتتاح یا تکمیل موجودی 

این حساب ها تا تاریخ 31 شهریور ماه تمدید شد. 
ب��ه گزارش روابط  عمومی بانک انصار، مهلت اولیه 
ش��رکت در مرحله هش��تم قرعه کش��ی سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز 23 ش��هریورماه تعیین شده 
ب��ود که براساس زمان بن��دی جدید هموطنان تنها 
ی��ک هفته دیگر ب��رای افتت��اح سپرده ی��ا تکمیل 
موجودی فرصت دارند تا از صدها هزار جایزه مربوط 

به این مرحله بهره مند شوند. 
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شماره 885

بانکنــامه

سامانه صیاد امروز رونمایی می شود
بان��ک مرکزی به منظور ساماندهی به وضعیت چک 
در کش��ور، پس از پیاده سازی کامل سامانه چکاوک در 
سال 94، امروز سه شنبه به صورت رسمی از این سامانه 
رونمایی می کند.  به گ��زارش »فرصت امروز« از بانک 
مرکزی، امروز سه ش��نبه 28 شهریور در حاشیه جلسه 
ش��ورای پول و اعتب��ار آیین رونمای��ی از سامانه صیاد 
)سامانه صدور یکپارچه دسته چک( برگزار می ش��ود.  
این طرح با همت کارش��ناسان بانک مرکزی به منظور 
رفع مشکالت فعلی کاربری چک پیاده سازی شده است 
و اج��رای آن در دو بع��د ش��کلی و فرآیندی، تحوالت 
مهمی از جمله اعتبارسنج��ی یکپارچه، کنترل دقیق 
اهلی��ت متقاضی دسته چک پی��ش از صدور، استعالم 
وضعی��ت عملک��رد صادرکننده چک توس��ط گیرنده 
آن، استانداردس��ازی ابعاد، جانمای��ی اقالم اطالعاتی و 
ویژگی ه��ای امنیتی برگه چک را دربر خواهد داش��ت.  
استانداردسازی برگه چک نقش مهمی را در پیشگیری 
از جعل ایفا می کند و به ذی نفع چک امکان می دهد تا 
از اصالت آن با توجه به یکپارچگی مولفه های امنیتی و 
ظاهری در تمام بانک ها اطمینان حاصل کند.  با توجه 
به اصالح فرآیند صدور و کارسازی چک، امکان استعالم 
وضعیت صادرکننده چ��ک برای گیرنده ذی نفع آن به 
هنگ��ام معامله و پیش از پذیرش آن از سامانه متمرکز 

فراهم خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.896دالر آمریکا

4.699یورو اروپا

5.282پوند انگلیس

1.072درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

529.100مثقال طال

122.150هر گرم طالی 18 عیار

1.212.000سکه بهار آزادی

1.241.200سکه طرح جدید

643.000نیم سکه

353.000ربع سکه

247.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

س�ند کمپان�ی و برگ س�بز خ�ودو س�واری پ�ژو 206 رنگ 
س�فید روغن�ی م�دل 95 ب�ه ش�ماره انتظام�ی 653ص52 
ایران 77 به ش�ماره موتور 163B0270700 و ش�ماره شاسی 
NAAP13FE8GJ872259  ب�ه نام علیرضا روغنیان فرزند 
حسن سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.تهران
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شماره 885

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
پای��ان معام��ات روز دوش��نبه 27  در 
ش��هریورماه 96 با افزایش 497 واحدی 
ب��ه رقم 84 ه��زار و 414 واح��د رسید. 
در سومی��ن روز معامات��ی هفت��ه نماد 
فوالد مبارکه اصفه��ان با 83 واحد، نماد 
پتروش��یمی پردیس ب��ا 40 واحد، نماد 
مل��ی  صنای��ع  مس  ای��ران ب��ا 40 واحد، 
نماد کش��تیرانی ایران با 31 واحد، نماد 
ش��رکت ارتباط��ات سی��ار ای��ران با 31 
واح��د، نم��اد معدنی و صنعت��ی گل گهر 
ب��ا 25 واحد و نم��اد سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی تأمی��ن با 20 واحد 
افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را در رشد 
ش��اخص کل بورس داش��تند. در مقابل، 
نماد آسان پرداخت پرش��ین با 10 واحد، 
نم��اد خدمات انفورماتی��ك و نماد صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 6 واحد کاهش، 
بیش��ترین تأثیر منفی را در رشد بیشتر 
نماگر بورس تهران داش��تند. آیفکس نیز 
با 3.1 واحد رش��د مواجه ش��د و به رقم 
952 رسی��د. ارزش معام��ات فرابورس 
ایران ع��دد 242 میلیارد تومان را تجربه 
کرد که این رقم ناشی از دست به دست 

ش��دن 169 میلیون سه��م و اوراق مالی 
قاب��ل معامله طی 28 ه��زار و 77 نوبت 
دادوستد بود. در معامات فرابورس ایران 
ش��رکت های سهامی ذوب آهن اصفهان، 
هلدین��گ صنای��ع معدن��ی خاورمیانه و 
سرمایه گذاری مس سرچش��مه بیشترین 
تأثی��ر مثبت و تولید برق عس��لویه مپنا، 
پتروش��یمی م��ارون و عم��ران و توسعه 
ش��اهد بیش��ترین تأثی��ر منف��ی را روی 

آیفکس داشتند. 

حضور فعال حقوقی ها در بازار سهام
بورس تهران در ادامه روند رو به رش��د 
خود ب��ه کانال 84 ه��زار واحدی صعود 
ک��رد. این رون��د رو به رش��د از تیرماه و 
پ��س از گزارش ه��ای مناس��ب عملکرد 
سه ماه��ه ش��رکت ها آغ��از و ب��ا افزایش 
قیمت ه��ای جهانی تش��دید ش��د. بدین 
ترتیب روز دوش��نبه نیز بورس تهران زیر 
سایه معامات درون گروهی حقوقی ها از 
جمله در نمادهای سایپا، گل گهر، زامیاد، 
ذوب آه��ن و سایر نمادهای ش��اخص ساز 
شاهد تکاپوی خریداران برای جمع آوری 
سه��ام این ش��رکت ها ب��ود. در این بین 
انتظ��ار ب��رای تعدی��ل مثبت س��ود در 
گزارش ه��ای عملک��ردی می��ان دوره ای 

ک��ه طی هفت��ه آینده به تدریج منتش��ر 
خواهن��د ش��د باعث ش��ده ب��ازار سهام 
انتظار بیش��تری برای روندی رو به رشد 
در سه ماهه سوم امس��ال داشته باشد. از 
س��وی دیگر ب��ا آنکه بس��یاری از فعاالن 
بازار انتظار داشتند با نزدیکی به روزهای 
 پایانی شهریور ماه و موعد تسویه حساب

 50 درصد از کارگزاری هایی که سال مالی 
31 ش��هریوری دارند، شاهد فشار فروش 
و برت��ری عرضه ها باش��یم و متعاقب این 
امر، سطح عمومی قیمت ها و ش��اخص ها 
رو ب��ه کاستی و تنزل گ��ذارد، ولی عمًا 
عک��س چنین انتظاراتی ش��کل گرفت و 
خب��ری از افت قیمت ها و ش��اخص ها در 
چند روز باقی مانده تا پایان ش��هریورماه 
نیست. البته روند صعودی و رشد قیمتی 
کامودیتی ه��ا در بازارهای جهانی متوقف 
شده و ش��اهد ثبات بهای انواع فلزات از 
جمل��ه مقاطع فوالدی، س��رب و روی و 
م��س و... در بازارها هس��تیم. با این همه 
حتی صنایع کامودیت��ی محور هم کامًا 
صع��ودی هس��تند و روزه��ای مثبتی را 
سپ��ری می کنن��د. ب��ر این اس��اس روز 
دوش��نبه بازار سه��ام ب��ازاری پرتحرک 
بود ک��ه همپای معام��ات درون گروهی 
حقوقی ه��ا تاش می ک��رد فرصتی برای 

ش��ناسایی سود به ویژه در ش��رکت های 
برخوردار از مزیت صادراتی داشته باشد. 

با گروه های بازار سهام
در ب��ازار رو ب��ه رش��د روز دوش��نبه 
فلزی ه��ا توانس��تند رش��د یکدستی در 
قیمت پایانی داش��ته باش��ند و حرکت 
ش��اخص کل را ب��ه سمت ب��اال هدایت 
کنند. در گروه فلزات اساسی 51 میلیون 
سهم به ارزش 11 میلیارد و 630 تومان 
مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین در 
گروه حمل و نق��ل، انبارداری و ارتباطات 
نیز ش��اهد روند رو به رشدی بودیم. در 
کنار ای��ن دو گروه استخ��راج کانه های 
فلزی نیز تحرکی رو به باال داشت. عاوه 
بر ای��ن خودرویی ها نیز اکث��را با حدود 
یك درصد رش��د در قیمت پایانی همراه 
بودند. حجم معام��ات این گروه به 93 
میلی��ون سهم رسی��د و ارزش معامات 
به ح��دود 12 میلیارد تومان بالغ ش��د. 
قندی ها نیز به جز در سه نماد در قیمت 
پایانی با رشدی حدود یك درصد همراه 
ش��دند. ارزش معامات بورس تهران به 
رقم 103 میلیارد تومان رسید که حجم 
معامات به ع��دد 452 میلیون سهم و 

اوراق مالی بالغ شد. 

شاخص کل به کانال 84 هزار واحدی صعود کرد

بورس تهران بر مدار رشد

اقدام جدی��د سازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار در خص��وص اع��ام و معرف��ی 
نهاده��ای مالی تحت نظ��ارت، منجر به 
شفاف سازی و گره گشایی از بازار سرمایه 

کشور می ش��ود، چراکه تاکنون اطاعات 
به صورت یکسان در اختیار افراد فعال در 
بازار نبوده است. اگر بتوان در بازار سرمایه 
کش��ور وظای��ف نظارت��ی، قانون گذاری 
و اجرای��ی را از یکدیگ��ر تفکی��ك کرد، 
ایده آل ترین حالت ممکن است. شفافیت 
نظارتی سازمان بورس حرکتی شایس��ته 

و بس��یار کمك کننده اس��ت. در یکی دو 
سال اخیر دیدگاه های روش��نفکرانه ای را 
در بورس کشور شاهد بودیم که نمایانگر 
روزه��ای خوب تر برای بورس است و این 
اعام اسامی نهاده��ای مالی مجوزدار از 
انتقال  همان نگاه هاس��ت. آزادس��ازی و 
معام��ات و سامانده��ی اوراق بدهی به 

فراب��ورس، تغیی��ر رویه توق��ف نهادهای 
معامات��ی و اعام نحوه انتش��ار از سوی 
ناش��ران از دیگر اقدام��ات تأثیر گذار در 
بازار سرمایه بوده است. برای ادامه مسیر 
و داش��تن بازاری خوب باید ارزیابی های 

پیوسته از وضعیت بازار داشت.
منبع: سنا

ب��ا نزدیک��ی به اتم��ام س��ال میادی، 
بس��یاری از بازاره��ا عملک��رد هفت ماهه 
خود را منتش��ر کردند تا هم نقشه راهی 
برای ماه های پایانی سال باشد، هم کمی 
از کارنام��ه کاری خ��ود را سبك کرده و 
صداقت خود را به سهامداران ثابت کنند. 
در این میان بس��یاری از بازارها با رش��د 
بسیار چش��مگیری همراه شدند و برخی 
برخ��اف پیش بینی ها، افت ش��دیدی را 
تجرب��ه کردند. بر این اساس، در معامات 
جهان��ی،  بازاره��ای  گذش��ته  روز   30
بورس های عربس��تان سعودی با شاخص 
تداول، و بورس چین با شاخص شانگهای 
ب��ه ترتیب با رش��د 3.4 درص��دی و 3.3 
درصدی بهترین عملکرد را داشتند. پس 
از این دو بازار، بورس تهران با رش��د 2.2 
درصدی ش��اخص تدپیکس، رتبه سوم را 
از آن خود کرد. این در حالی است که این 
متغیر معامات��ی، در پایان معامات روز 
چهارشنبه 22 شهریورماه 96 نیز توانست 
به عدد 83 ه��زار و 524 واحد برسد که 
در مقایس��ه با پایان هفته گذش��ته 152 
واحد کاهش داشته است. این هفته حجم 

معامات 2 ه��زار و 300 میلیون سهم و 
ارزش آن  5هزار و 597 میلیارد ریال بوده 
است که حجم و ارزش معامات نسبت به 
هفته گذش��ته به ترتیب 20 و 21 درصد 
کاهش داش��ته است. ارزش بورس اوراق 
به��ادار ته��ران در پای��ان معام��ات این 
هفت��ه به عدد 3هزار و 293 میلیارد ریال 
رسیدکه در مقایسه با پایان هفته گذشته 
0.1درصد کاهش داش��ته است. در ادامه، 
بورس آلمان با ش��اخص داکس توانس��ت 
رش��د 2.1 درص��دی را به ثب��ت برساند 
و رتب��ه چهارم را به نام خ��ود کرد. رتبه 
بعدی به ش��اخص دی اف ام بورس دوبی 
با رش��د 1.9 درصدی رسی��د و رتبه های 
بعدی به بورس بمبئی و بورس نزدک هر 
دو با رشد 1.6درصدی، بورس هنگ کنگ 
با رشد 1.5درصدی، بورس توکیو با رشد 
1.4درص��دی، ب��ورس نیویورک با رش��د 
1.3درصدی تعل��ق گرفت. بر این اساس، 
کوآالالمپور  پاری��س،  استانب��ول،  بورس 
و آمس��تردام در رتبه ه��ای بع��دی ق��رار 
گرفتن��د، ام��ا منفی ترین بازاره��ا در این 
بازه زمانی، ش��اخص فوتسی بورس لندن 

ب��ا افت 2.9 درصدی و ش��اخص آیبکس 
بورس اسپانیا با افت 2.2 درصدی نامیده 
ش��دند ولی بازدهی این بازارها از ابتدای 
سال هجری شمسی نیز مورد بررسی قرار 
گرفت. در این بازه زمانی، بورس استانبول 
با رشد 19.1 درصدی شاخص BIST در 
رتب��ه اول قرار گرفت و توانس��ت در بازه 
زمان��ی منظور، بهترین عملکرد را از خود 
به ثبت برساند. دومین عملکرد مثبت به 
بورس هنگ کنگ و شاخص هنگ سنگ 
با افزایش 14.4 درصدی تعلق گرفت، اما 
سومی��ن رتبه بورس نزدک با رش��د 9.3 
درصدی بود، رتبه چه��ارم بورس بمبئی 
با رش��د 8.8 درصدی ب��ود و رتبه بعدی 
نیز به بورس تهران با رش��د 8.1 درصدی 
ش��اخص تدپیکس تعلق گرفت. رتبه های 
بعدی ب��ه ترتیب ب��ه ب��ورس نیویورک، 
بورس توکیو، بورس دوبی، بورس پاریس، 
بورس ش��انگهای، بورس آلمان داده شد. 
در ای��ن می��ان، رتبه منفی تری��ن بازار به 
بورس لندن با افت 2.8 درصدی شاخص 
فوتس��ی تعل��ق می گیرد که تنه��ا متغیر 
منف��ی در این مدت زمان ب��وده است. از 

سوی دیگر با بررس��ی روزهای معاماتی 
بازارهای جهان��ی می توان این طور نتیجه 
گرف��ت ک��ه ب��ورس ته��ران در منطقه، 
خاورمیانه با داش��تن 114 روز معاماتی 
از ابت��دای س��ال، توانس��ته 71 درصد از 
ای��ن روزها را در م��دار مثبت قرار بگیرد. 
ب��ورس دوب��ی ب��ا 118 روز معاماتی و 
بورس عربس��تان ب��ا 114 روز معاماتی 
توانس��ته اند 54درصد از این روزها را در 
فاز مثب��ت قرار بگیرند، درحالی که بورس 
استانبول با پش��ت سر گذاشتن 119 روز 
معامات��ی 52درصد از ای��ن روزها روند 
صعودی داش��ته است. در منطقه آمریکا 
بورس نزدک با پش��ت سر گذاشتن 122 
روز معامات��ی 60درص��د از این روزها را 
در مدار مثب��ت جا خوش کرده است. در 
منطقه اروپا، بورس آمستردام با پشت سر 
گذاش��تن 123 روز معاماتی 52 درصد 
از این روزها در مس��یر مثبت بوده است. 
در منطق��ه جنوب ش��رق آسی��ا، بورس 
هنگ کنگ با پشت سر گذاشتن 120روز 
معاماتی 59 درصد از روزهای معاماتی 

را در فاز مثبت بوده است. 

گره گشایی از بازار سرمایه با معرفی نهادهای مالی مجوزدار

شاخص تدپیکس سومین متغیر مثبت جهان در 30 روز گذشته 

خبر

بزرگ ترین بورسی ها و فرابورسی ها 
معرفی شدند

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 
وجوه)سمات(، اسامی بزرگ ترین ش��رکت های بورسی و 
فرابورس��ی از نظر تعداد سهام��دار را در پایان مرداد سال 
96 معرف��ی کرد. سرمایه گ��ذاری توسعه صنعتی ایران با 
239 ه��زار و 990 سهامدار در پای��ان مرداد 96 در صدر 
بزرگ ترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و 
ایران خودرو با 145 هزار و 317 سهامدار و توسعه معادن 
روی ای��ران با 124 هزار و414 سهامدار در رتبه های دوم 
و سوم قرار دارند. همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور 
کوث��ر ایرانیان، سرمایه گذاری صنع��ت نفت، سایپا، بانك 
انصار، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه 
مل��ی و سیمان فارس و خوزست��ان در مکان های سوم تا 
دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار 
هس��تند. براساس ای��ن گزارش، مؤسس��ه اعتباری کوثر 
مرکزی با 483 هزار و 537 سهامدار در صدر بزرگ ترین 
ش��رکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و 
بانك سرمایه ب��ا 302هزار و 776 سهامدار و بانك دی با 
181 ه��زار و 58 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند. 
بان��ك مهر اقتصاد، بانك قوامین، سرمایه گذاری توسعه و 
عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، بانك 
حکمت ایرانیان، صنایع پتروش��یمی زنجان، پتروشیمی 
گلس��تان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین 
ش��رکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 
خاطرنشان می شود این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی 
بدون در نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی  )کارکنان( است. 

افزایش 28درصدی ارزش دارایی 
سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران

در پن��ج ماهه اول 96 با فعال تر ش��دن سرمایه گذاران 
خارجی، رش��د 20درصدی خریدوفروش سرمایه گذاران 
خارج��ی در بورس تهران رقم خ��ورد. حمید روح بخش، 
مدی��ر روابط عموم��ی و امور بین الملل ب��ورس تهران با 
اع��ام مطلب فوق اف��زود: طی پنج ماهه نخس��ت سال 
جاری، اش��خاص حقوقی خارج��ی 91درصد از معامات 
سرمایه گذاران خارجی را در اختیار داش��ته و اش��خاص 
حقیقی خارج��ی 9درص��د از معام��ات سرمایه گذاران 
خارجی را پوش��ش داده اند. مقایسه این نسبت ها با دوره 
مشابه سال قبل نشان از یکسان بودن این نسبت ها دارد. 
روح بخش خاطرنشان کرد: همچنین ارزش خریدوفروش 
سرمایه گذاران خارجی در پنج ماهه اول 96 نسبت به دوره 
مش��ابه سال قبل 20درصد افزایش داشته است. مقایسه 
معامات از نظر حجمی نش��ان می دهد 67 درصد حجم 
خریدوفروش آنها افزایش داشته است. مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت بورس تصریح کرد: سرمایه گذاران 
خارج��ی در 37 صنعت بورس تهران حض��ور دارند و در 
پای��ان مردادماه 96 نس��بت به ابتدای س��ال، 28درصد 
افزایش در ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی مش��اهده 
می ش��ود. این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی 
سرمایه گذاران خارجی در پایان مرداد ماه نسبت به ابتدای 
سال مش��اهده می ش��ود، سرمایه گذاران خارجی در 20 
صنع��ت افزایش ارزش دارایی داش��ته و در 16 صنعت با 
کاه��ش ارزش دارایی و در یك صنعت ب��دون تغییر در 

ارزش دارایی مواجه بوده اند. 

عرضه ۱۹۶ هزار قطعه جوجه 
یک روزه در تاالر کشاورزی

ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ای��ران، روز 
دوشنبه 27 ش��هریورماه، میزبان عرضه 196 هزار قطعه 
جوجه ی��ك روزه بود. در تاالر مذک��ور 4 هزار و 981 تن 
گندم در قالب طرح قیمت تضمینی، 150 تن جو دامی، 
یك هزار تن ش��کر خام، 300 تن شکر سفید، 70 هزار و 
250 تن گن��دم خوراکی و 4 هزار ت��ن گندم دوروم نیز 
عرضه ش��د. این گزارش حاکی اس��ت، تاالر صادراتی نیز 
شاهد عرضه 36 هزار و 167 تن انواع قیر و عایق رطوبتی 
بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ای��ران ه��م عرضه 35 هزار و 820 تن قی��ر، 10 هزار تن 
وکی��وم باتوم، یك ه��زار تن لوب ک��ات، 200 تن گوگرد 
گرانول��ه، 2 ه��زار تن ساپ��س واک��س، 253 تن روغن 
پای��ه، 253 تن اساک واکس سنگی��ن و 5 هزار و 458 
تن مواد پلیمری را تجربه کرد. بازار فرعی بورس کاال نیز 
طی روز دوش��نبه میزبان عرضه 54 تن متیلن دی فنیل 
دی ایزوسیان��ات، 22 تن روغن کارکرده لکوموتیو، 4 تن 

تراورس چوبی فرسوده و 16 تن آنیلین بود. 

عبور حجم معامالت سال جاری از 
مرز 230 میلیون قرارداد

در جریان معامات بورس انرژی، بازار برق شاهد معامله 
2 میلی��ون و 784 هزار قرارداد معادل 70میلیون و 900 
هزار کیلووات ساعت به ارزش 25 میلیارد و 352 میلیون 
ریال بود. همچنی��ن نمادهای بارپایه، بارپیك، میان باری 
و کم ب��اری ب��ا متوسط قیم��ت 360، 407، 358 و 300 
ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. از نکات 
حائز اهمیت بازار برق بورس انرژی ایران می توان به عبور 
تعداد قراردادهای سلف موازی استاندارد برق از مرز 230 

میلیون قرارداد از ابتدای سال جاری اشاره کرد. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سرما آفرین 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.2985هاي وب
5.2484.98لسرما
1.7724.98ونفت
2.3684.96چدن
2.2014.96غشاذر
1.7114.78غپاک
3.1384.77کسرام

 بیشترین درصد کاهش
قند شیرین خراسان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
فرآورده های نسوز پارس در رده دوم این گروه ایستاد. الکتریك خودرو 

شرق هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.58(21.047قشرین
)4(4.099کفپارس
)3.93(2.786خشرق
)3.81(3.357کحافظ
)3.56(7.256غاذر
)2.97(2.516کترام

)2.79(2.788کمنگنز

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان در رده دوم این گروه ایس��تاد. معدنی و 
صنعت��ی گل گه��ر ه��م در رده ه��ای ب��اال ق��رار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

34.993 1138خساپا
30.503 1965فوالد
18.737 2755کگل
18.407 1444پترول
11.669 1531ومعادن
11.170 130پردیسح
8.672 753خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان به خود اختص��اص داد. معدنی و صنعتی گل گهر 
رتب��ه دوم را ب��ه دس��ت آورد. سایپا هم در ب��االی جدول 

بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

59.940 1965فوالد
51.618 2755کگل
39.818 1138خساپا
26.588 1444پترول
25.423 3282شپنا

21.738 5751چکارن
19.667 3073شتران

بیشترین سهام معامله شده
سایپ��ا در حال��ی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در 
این گروه دوم ش��د و نیرو محرکه در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11382115خساپا
19651537فوالد

2155842خمحرکه
2755730کگل
1444637پترول
5751609چکارن
20872591پرداخت

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

گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4929986ددام
4807961وآذر
1618509کساپا
3357671کحافظ
1230615خکمك
2454614خمحور
2233558شپارس

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

41581.97کگاز
7632.03وخارزم
14752.73واعتبار
10993.29پردیس

15593.46ما
18223.51وبانك

17413.72پارسیان

نماگر بازار سهام

فردین آقابزرگی
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 
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شماره 885

و  ارتباط��ات  وزی��ر  حک��م  پیوس��ت 
فناوری اطالع��ات دولت دوازدهم توسط 
رئیس جمهوری ابالغ ش��د. در این حکم 
آذری جهرمی مکلف شده ظرف مدت دو 
ماه برنامه های اجرایی این وزارتخانه را به 

دفتر رئیس جمهور ارائه دهد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، حس��ن روحان��ی 
پیوست حک��م محمدجواد آذری جهرمی 
ارتباط��ات در  را ب��رای تص��دی وزارت 
دولت دوازدهم اب��الغ کرد. در این حکم 
مس��ئولیت های وزیر ارتباطات در هشت 
اولویت تخصصی و هشت اولویت عمومی 

تبیین شده است. 
در متن این پیوست آمده است: 

 »جن��اب آقای مهندس آذری جهرمی؛ 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

دولت دوازدهم، براساس برنامه  هایی که 
در دوران انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری به 
مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه 
تقدیم ش��ده به مجلس شورای اسالمی در 
هنگام معرف��ی وزرا، رسالتی بس سنگین 
برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره 
فعالیت خود، کش��ور ایران را از چالش های 
بزرگ انباش��ته ش��ده در ط��ول چند دهه 
گذش��ته عبور داده و ش��رایط مساعدی را 
ب��رای مقطع پایانی فعالی��ت خود در سال 
۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن 

حاضر است، به وجود آورد. 
محدودیت منابع و سایر محدودیت های 
سیاس��ی، اداری، اجتماع��ی و فرهنگ��ی 
از یک ط��رف و اسن��اد باالدستی ش��امل 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
و سیاست ه��ای کل��ی اقتص��اد مقاومتی 
ایج��اب می کن��د ک��ه ه��ر وزارتخانه بر 
اهداف مشخص و محدودی که از اولویت 
باالیی برخوردار هس��تند، متمرکز شود و 
عالوه بر پیش��برد امور جاری، اصالحات 
ساختاری ب��رای محقق ساختن برنامه ها 

را در دستور کار خود قرار دهد. 

لذا ض��روری است جنابعالی برنامه های 
وزارتخان��ه تحت مدیریت خود را با توجه 
دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل  
تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف 

دو ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید. 
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور 
موظف است هر ش��ش ماه یک بار گزارش 
مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره 
اولویت های ابالغی را به دفتر رئیس جمهور 
ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیش��رفت 

برنامه ها ارزیابی شود.«

اولویت های عمومی
اداری،  نظ��ام  سالم��ت  ارتق��ای   .۱
ش��فافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی 
به اطالعات، فراه��م آوردن فرصت برابر، 
حفاظ��ت از ام��وال دولتی و معی��ار قرار 

دادن قانون در همه امور. 
۲. اعم��ال شایس��ته ساالری به عن��وان 
تنها معی��ار انت�خاب همکاران و مدیریت 
تصمیم گیری ه��ا،  در  مناف��ع  تع��ارض 

واگذاری ها و انتصابات. 
۳. م��الک قرار دادن  »منش��ور حقوق 
ش��هروندی« در وزارتخانه و دستگاه های 
تابع��ه به وی��ژه در حوزه ه��ای مرتبط با 

حقوق عمومی. 
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در 

برنامه  ریزی ها و سیاست گذاری ها. 
۵. اولوی��ت واگذاری فعالیت ها به مردم 
و فراه��م آوردن زمینه مش��ارکت هرچه 

بیشتر بخش  خصوصی. 
۶. توج��ه به رف��ع انحصاره��ا و برقرار 
کردن فضای رقابتی در کناِر تحت کنترل 
ق��راردادن و قاعده مند ک��ردن حوزه های 

انحصاری. 
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت 

الکترونیک در حوزه تحت مدیریت. 
۸. به کارگیری هر چه بیش��تر جوانان، 
زنان و ش��هروندان از اق��وام و مذاهب در 
سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح 

مختلف اداری. 

اولویت های تخصصی
اش��تغال زایی  در  تح��ول  ایج��اد   .۱
فن��اوری  ب��ر  مبتن��ی  کس��ب وکارهای 

اطالعات و ارتباطات. 
۲. توسع��ه کم��ی و کیف��ی دسترسی 
به فض��ای مجازی همراه ب��ا ایمن سازی 
و ممانع��ت از سوءاستفاده ه��ا و اقدامات 
مخرب موازین دینی، اخالقی، سیاسی و 

حقوق شهروندی. 
۳. افزای��ش کیفیت ارائ��ه و دسترسی 
مردم به خدمات ش��بکه  مل��ی اطالعات 
و ارتق��ای جایگاه ای��ران در جهان و بین 

کشورهای منطقه. 
۴. مش��ارکت مؤث��ر در ش��کل گیری و 

تقویت دولت الکترونیک. 
۵. تنظی��م مقررات  مناسب و مش��وق 
فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی 
ب��رای افزایش سهم بخ��ش  خصوصی در 

صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات. 
و  اطالع��ات  فن��اوری  گس��ترش   .۶
ارتباطات برای خدمت به سایر بخش های 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور. 
۷. ایج��اد خ��ط ارتباط��ی رزرو ب��رای 
ش��رایطی ک��ه خط��وط اصلی کش��ور با 

مشکل مواجه می  شوند. 
همکاری ه��ای  توسع��ه  و  بهب��ود   .۸
بین الملل��ی ب��ا ش��رکت های پیش��روی 
خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال 
در کش��ور به راه ان��دازی مراکز نوآوری و 
تعری��ف پروژه های تحقی��ق و توسعه در 

کشور. 

ابالغ حکم جهرمی توسط روحانی

 ICT ۸  اولویت مدنظر رئیس جمهور در
اخبار

ثبت بین المللی 12 اختراع جدید ایرانی
کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاون��ت علمی ریاست جمهوری حمایت از 
۱۲ اختراع جدید ایرانی برای ثبت بین المللی را تصویب 
کرد تا مرحله ثبت آنها به زودی وارد فاز اجرایی ش��ود.   
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، کارگروه ثبت اختراع صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی در 
آخرین جلسه خود حمایت از ۱۲ اختراع جدید ایرانی 
را برای ثبت بین المللی تأیید کرد. در این جلسه درباره 
۲۸ اختراع تصمیم گیری ش��د که مردودی ۸ اختراع، 
ارسال مجدد ۳ اخت��راع برای داوری، تعیین داور برای 
۵ اختراع و تصویب ۱۲ اختراع اعالم شد.  ثبت اختراع 
دارای مزای��ای مختلفی است که عدم افش��ای نتایج با 
ارزش حاص��ل از تحقیقات و کمک ب��ه تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهش��ی پژوهشگران و نخبگان یکی از 
مهم ترین آنهاست. در این راستا کارگروه ثبت اختراعات 
صندوق از سال ۸۵ خدمات گوناگونی را به پژوهشگران 
کشور ارائه می دهد.  این کارگروه فرآیندها و تهیه شیوه 
نامه های اجرایی الزم در خصوص نحوه حمایت و کمک 
به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهش��گران و 
مخترعان کش��ور در حوزه های مختلف مالکیت فکری 
را انجام می ده��د. تاکنون بیش از ۶۰ ثبت بین المللی 

اختراع با حمایت صندوق انجام شده است. 

وزیر ارتباطات خبر داد 
طرح های ویژه برای استفاده کودکان 

از اینترنت رونمایی می شود
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات از برنامه های 
وزارت ارتباط��ات ب��رای حض��ور بهت��ر و مناسب تر 
کودک��ان و نوجوان��ان در فضای مج��ازی خبر داد و 
گفت: تا پایان مهر طرح هایی در این زمینه رونمایی 
می ش��ود.  به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی 
در پیامی توئیتری نوش��ت: بخشی از اوقات کودکان 
و نوجوان��ان در مقطع کنونی ب��ه فضای مجازی گره 
خورده و می خواهیم برای آنها تس��هیل و دسترسی 
بهت��ر و مناسب ت��ری ایجاد کنی��م.  وی اف��زود: تا 
پای��ان مهرماه با همک��اری وزارت آموزش و پرورش 
طرح های خوبی برای کودکان و نوجوانان در استفاده 

از اینترنت و فضای مجازی رونمایی می شود. 

اخبار

برای کمک به کشاورزان
روبات تارزان از محصوالت 
کشاورزی عکاسی می کند 

محقق��ان روباتی به ن��ام ت��ارزان ساخته اند که از 
محصوالت کش��اورزی عکاسی می کند تا کشاورزان 
بتوانند از سالمت آنها مطلع ش��وند. به گزارش مهر، 
محقق��ان جورجیا ت��ک، نوعی روبات ب��ه نام تارزان 
ساخته اند که صنعت کش��اورزی را دگرگون می کند. 
این روبات که حرکاتی ش��بیه میمون انجام می دهد 
ب��ه وسیله سیم��ی باالی زمین های کش��اورزی قرار 

می گیرد و می تواند از محصوالت عکس بگیرد. 
به ای��ن ترتی��ب کش��اورزان با بررس��ی عکس ها 
می توانند از سالمت محصوالت کشاورزی خود مطلع 
ش��وند. استفاده از این روبات در مقایسه با روبات  در 

مصرف سوخت به صرفه تر است. 

تبلیغات در محیط برنامه های 
واقعیت افزوده ممکن شد

برنامه Arad از این پس به توسعه دهندگان و طراحان 
برنامه ها و خدمات مختلف واقعیت افزوده امکان خواهد 
داد تا تبلیغات جذابی را در این محیط به نمایش بگذارند. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از تک کران��چ، برنامه ها و 
خدمات مبتنی ب��ر فناوری واقعیت اف��زوده روز به روز 
محبوبیت بیش��تری می یابند و با افزایش کاربران این 
برنامه ها عالقه به انتشار پیام های تبلیغاتی در آنها هم 

رو به فزونی است. 
پلتف��رم تبلیغات��ی یاد ش��ده که توسط تع��دادی از 
مهندس��ان و کارکن��ان ش��رکت های گ��وگل و اسنپ 
چت طراحی ش��ده پلی ارتباطی میان برنامه نویسان و 
آگهی دهندگان محسوب می شود و یک app است که 
نمایش تبلیغات را در سرویس های واقعیت افزوده ممکن 

می کند. 
کلیک روی این تبلیغات باعث می شود محتوای آنها در 
اشکال متنوع و به شیوه هایی بی سابقه به نمایش درآید. 
تبلیغات یادشده مبتنی بر استفاده از اشیای سه بعدی 
مجازی و تعامل با این اشیا توسط کاربران است تا زمینه 

برای ترغیب بیشتر کاربران فراهم آید. 
انتظار م��ی رود طراحان بازی ه��ای سه بعدی سازگار 
با هدست ه��ای واقعیت افزوده نی��ز از این ابزار خالقانه 
استقبال و از آن ب��رای افزایش فروش بازی های خود و 

همین طور کسب درآمد استفاده کنند. 
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عض��و کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
معتقد است ت��ا زمانی  که نظام 
بانکداری در کشور اصالح نشود، 
بخش ه��ای تولی��دی و صنعتی 
مواجه  مش��کالت  ب��ا  همچنان 

خواهند بود. 
عبداهلل رضی��ان در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار خبر خ��ودرو اظهار 
داش��ت: در صورت��ی ک��ه نرخ 
بانک ه��ا عادالنه ش��ود،  س��ود 
کلیه بخش های اقتصادی کشور 
منجمله بخش های خودروسازی 
و قطعه س��ازی متحول و از این 

جریان منتفع خواهند شد. 
وی تصری��ح ک��رد: بی ش��ک 
با عملی ش��دن تصمی��م بانک 
مرک��زی اتفاقات بس��یار خوبی 
و  صنع��ت  و  تولی��د  ب��ازار  در 
اقتص��اد کش��ور رخ خواهد داد، 
این جری��ان می تواند رونق بازار 

خودروی ای��ران را نیز به دنبال 
داشته باشد. 

چنانچ��ه  ک��رد:  تأکی��د  وی 
فراه��م  ش��رایط  و  تس��هیالت 
ش��ده در نرخ سود، باعث عرضه 
خودرو به صورت لیزینگی شود، 
قطعا استقبال بسیار خوبی را به 
دنبال داش��ته و ب��ازار فروش و 
ه��دف خودروسازان بهتر تامین 

خواهد شد. 
وی ب��ا ابراز تاس��ف از جریان 
بانکداری در ایران خاطرنش��ان 
ک��رد: متاسفانه ام��روز بانک ها 
اقتصادی  بنگاه ه��ای  به  تبدیل 
ش��د ه اند و به جای اینکه فضای 
فعالی��ت در ای��ن بخ��ش را به 
بانکداری س��وق دهند  سم��ت 
به دنبال تجارت و کس��ب سود 

هستند. 
نماینده قائمش��هر در مجلس 
دهم اظهار داش��ت: امروز شرایط 

اقتصادی کش��ور به نحوی است 
که بانک ها مانع جدی در رونق و 
توسعه صنعتی و اقتصادی هستند 
از ای��ن رو تا زمانی  ک��ه بانک ها 
دست از سر اقتصاد برندارند، این 
فضا به همین نحو کجدار و مریز 
خواهد بود و یقینا اگر ما بخواهیم 
این وضعیت را اصالح کنیم باید 
در وضعیت بانک ها تغییر و تحول 

ایجاد کنیم. 
رضی��ان همچنی��ن ب��ا توجه 
ب��ه وضعی��ت ف��روش و ب��ازار 
خ��ودروی ای��ران ب��ه جری��ان 
قرارداده��ای خودروس��ازان ب��ا 
ش��رکت های خارجی اشاره کرد 
و اظهار داشت: با پذیرش برجام 
خودروسازان قراردادهای زیادی 
را با شرکت های خارجی منعقد 
کردند، اما اینک��ه در این راستا 
ت��ا چه میزان بتوانن��د بازاریابی 
کنند مس��لما نکته مهمی است  

و البته در صورتی که بازار هدف 
خارج از ایران باش��د مطمئناً در 
خواهند  نتیجه  صادرات  جریان 
داد ام��ا چنانچه بازار هدف تنها 
داخل باش��د بی تردید با مشکل 

مواجه خواهند شد. 
وی با توجه به هزینه و قیمت 
تمام ش��ده تولید در بازار فروش 
ش��رکت ها گف��ت: البت��ه امروز 
خودروسازان با مسائل عدیده ای 
در کاه��ش هزینه ه��ا مواجهند 
ک��ه یکی از نک��ات مهم در این 
راست��ا معق��ول و منطقی بودن 
هزین��ه تولی��د اس��ت، به عنوان 
نمونه وجود ای��ن میزان نیروی 
ش��اغل در صنعت خودرو طبعا 
افزایش هزین��ه تولید نقش  در 

بسیار مهمی دارد. 
وی دولتی بودن صنعت خودرو 
را مان��ع کاه��ش هزین��ه تولید 
دانس��ت و اف��زود: متأسفان��ه به 

جهت سیستم دولتی در صنعت 
خودرو اصالح این ش��رایط بسیار 
سخت اس��ت، از ای��ن رو باید به 
سمت��ی برویم که ش��رکت های 
خودروس��از خصوصی ش��وند در 
غی��ر  این صورت هزین��ه تولید و 
قیم��ت خودرو ب��ه همین منوال 

خواهد بود. 
وی با اش��اره به اینکه صنعت 
خ��ودروی ای��ران نس��بت ب��ه 
کش��ورهای اط��راف نتوانس��ته 
ب��ه نح��وی عم��ل کن��د ک��ه 
رضایتمن��دی مصرف کنن��ده را 
حاصل کند، تأکی��د کرد: البته 
بخشی از این شرایط به بانک ها 
و بخشی نیز به خود شرکت های 
خودروسازی بازمی گردد، از این 
رو تا زمانی  ک��ه صنعت خودرو 
دولتی است، همین شرایط بوده 
و اصالحاتی در این بخش ایجاد 

نخواهد شد. 

ب��ا توجه ب��ه مصوب��ه افزای��ش تعداد 
استاندارده��ای خودروی��ی از ۵۱ به ۸۳ 
مورد، احتمال توقف خط تولید ۲۰ مدل 
خ��ودرو از پنج گروه خودرویی در دی ماه 

سال ۱۳۹۷ وجود دارد. 
به گزارش ایس��نا، پس از ابالغ مصوبه 
استانداردهای خودرویی  تع��داد  افزایش 
ب��ه ۸۳ مورد ک��ه ۸۱ م��ورد آن مربوط 
ب��ه استاندارده��ای ایمن��ی و کاربری و 
دو م��ورد آن مرب��وط ب��ه استانداردهای 
زیس��ت محیطی است، تصمیم بر این شد 
خودروهای��ی که نتوانند ت��ا دی ماه سال 

۱۳۹۷ تع��داد استاندارده��ای خودرویی 
خ��ود را ب��ه ۸۳ م��ورد ارتق��ا دهن��د با 
توقف خ��ط تولید مواجه ش��وند. این در 
حالی است ک��ه افزای��ش استانداردهای 
خودروی��ی از ۵۲ مورد ب��ه ۸۳ مورد در 
ست��اد سیاست گذاری خ��ودرو با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب و در 
خصوص چگونگی اجرای این استانداردها 

تصمیم گیری شد. 
الزم ب��ه ذکر است در راست��ای افزایش 
استاندارده��ای خودروی��ی از ۵۲ مورد به 
۸۳ مورد تفاهم نام��ه ای بین سازمان ملی 

استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مدنظر ق��رار گرفته ت��ا استانداردها از نظر 
تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش 
از نیم��ی از ۸۳ مورد استان��دارد مدنظر از 
ابتدای سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد 
آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد 
آن از ابت��دای دی ماه س��ال ۱۳۹۷ اجرایی 

می شود. 
یک مقام مس��ئول زیرمجموعه وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در گفت وگو 
با ایس��نا، اعالم ک��رد: ۲۰ مدل خودروی 
س��واری و ب��اری سب��ک از پن��ج گروه 

خودروی��ی با احتمال توقف خط تولید تا 
دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند. 

به گفته وی، برخی مدل های خودرویی 
س��واری و باری سبک در گروه خودرویی 
»پرای��د، پ��ژو ۴۰۵، پرش��یا، زامی��اد و 
س��ری اولی��ه سمن��د« ک��ه ش��امل ۲۰ 
مدل می ش��وند، در لیس��ت خودروهایی 
ق��رار دارند ک��ه در صورت ع��دم رعایت 
استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد 
استانداردهای آنه��ا به ۸۳ مورد با توقف 
خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبه رو 

می شوند. 

توقف تولید ۲۰مدل خودرو در سال آینده؟!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

تصمیمبانکمرکزیموجبرونقبازارخودرومیشود
اخبار

بنز صنعت خودروی ایران را 
متحول می کند

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت برنامه ریزی صورت گرفته برای همکاری مشترک 
با خودروسازان مطرح جهان به ویژه مرسدس بنز باعث 

متحول شدن صنعت خودروی ایران خواهد شد. 
ش��هرام آزادی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظه��ار کرد: 
مرسدس بنز در رده چند خودروساز تراز اول جهان قرار 
دارد که توانس��ته باکیفیت ترین خودروها را با باالترین 

سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند. 
وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در ش��رایط 
فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح 
جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنش��ان کرد: 
متأسفان��ه در دهه ۸۰ در ط��ول دولت های نهم و دهم 
صنع��ت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این 
صنعت نیفتاد.  این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: 
صنعت خودرو در دوران دولت های نهم و دهم یک دهه 
طالیی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در 
شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای 
در ح��ال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیش��رفت 
زی��ادی در صنعت خودرو داش��تند.  وی افزود: در آن 
۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه 
زیرساخت ه��ای فیزیکی و ایج��اد سایت های تولیدی 
جدید بود، اما از مس��ئله اصلی که انتقال تکنولوژی و 
توسعه محصوالت با استفاده از توان داخلی بود غفلت 
شد.  آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم 
آسیب ش��ناسی صنعت خودرو به درست��ی انجام و دو 
موضوع محوری ارتب��اط با خودروسازان مطرح جهانی 
و توسعه محصوالت با استفاده از توان داخلی در دستور 
کار قرار گرفت، خاطرنش��ان کرد: تحت تأثیر اقدامات 
انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران 
هم اکنون از انزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با 
برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان 
از جمله پژو و سیتروئن گام هایی در راستای دستیابی 
ب��ه تکنولوژی روز تولی��د خودرو در جه��ان و توسعه 

محصوالت داخلی بردارد. 
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن اقدام��ات بای��د در دولت 
دوازدهم نیز به همین ش��کل ادامه یافته و همکاری ها 
ب��ا خودروسازان مطرح جهان��ی توسعه یابد که در این 
زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز 
برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین 

دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است. 

 سایت »ثبتارش« تا هفته دیگر
 باز می شود

رئی��س کل سازم��ان توسع��ه تجارت در حاش��یه 
نشس��ت خبری این سازمان از تعیین تکلیف ش��دن 
واردات خودرو و باز ش��دن سای��ت ثبت سفارش در 

کمتر از یک هفته خبرداد. 
به گزارش پایگ��اه خبری عصرخودرو خس��روتاج 
همچنین افزود: بس��ته پیش��نهادی م��ا در ارتباط با 
واردات خودرو در اختی��ار وزیر است و قرار است به 

سرعت تعیین تکلیف شود. 
گفتنی است سایت ثبت سف��ارش واردات خودرو 
چن��د ماهی است که ب��ه روی واردکنندگان خودرو 
بسته شده و موجب نارضایتی واردکنندگان و ایجاد 

شرایط نامناسب برای خریداران شده است. 

رنو از خودروی مفهومی سال ۲۰۳۰ 
رونمایی کرد

در سال های اخیر و با پیشرفت فناوری شرکت های 
خودروس��ازی ایده های جذابی را برای بهبود کیفیت 
تولیدات خود و آسایش بیش��تر سرنش��ینان به کار 
گرفته ان��د.  ب��ه گ��زارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از 
نیواطل��س، رنو هم یکی از این ش��رکت هاست که به 
تازگی خودروی مفهومی خ��ود برای سال ۲۰۳۰ را 
در معرض دی��د عالقه مندان گذاش��ته است. از این 
طریق می توان دریاف��ت که بزرگ ترین کارخانه های 
تولی��د خ��ودروی دنی��ا برای ی��ک ده��ه آینده چه 
 Symbioz ایده هایی را در ذهن دارند.  این خودرو
نام دارد و خودرویی خودران و برقی است. مهم ترین 
جنب��ه متحول ش��ده در خ��ودروی یادش��ده نحوه 
چینش صندلی های آن است. سرنشینان این خودرو 
روبه روی هم و نه پش��ت به هم می نشینند و در واقع 
محیط داخلی این خودرو شبیه به اتاق نشیمن منزل 
یا محیط کار است که همه افراد تعامل مس��تقیمی 
با ه��م دارند.  رنو خود در توصی��ف این خودرو گفته 
اس��ت: از ای��ن پس ما خ��ودرو را مانند اتاق نش��یمن 
خواهیم دانس��ت که افراد می توانند در آن اوقات ش��ان 
را ب��ا هم بگذرانند و صحبت کنند. اتومبیل های آینده 
فضایی بسته برای استراحت و کار کردن خواهند بود و 
افراد می توانند در آن وقت شان را برای انجام باقیمانده 
ام��ور منزل بگذرانند.  درازای خودروی یادش��ده ۴.۷ 
مت��ر اس��ت و فضایی حدود ۵۰ متر مربع را اش��غال 
خواهد کرد. ش��ارژ کردن این خودرو به سادگی و از 
طریق ش��بکه برق منزل ه��م ممکن است.  از جمله 
لوازم جانبی که همراه با این خودرو عرضه می ش��ود، 
هدست واقعیت مجازی است تا در زمانی  که خودرو 
در حال رانندگی خودکار است باعث نش��اط و تفریح 
سرنشینان ش��ود. مش��اهده فیلم هم از جمله دیگر 

امکانات چنین خودرویی است. 

اخبار

به معاون امور صنایع ابالغ شد 
دستور شریعتمداری برای بررسی 

نقش خودروسازان در تلفات جاده ای
وزیر صنعت به معاون امور صنایع خود دستور داد 
تا هرچه زودتر کمیته بررسی تلفات جاده ای مرکب 
از دستگاه های مس��ئول را برای بررسی سهم مراکز 

صنعتی در تلفات جاده ای تشکیل دهد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نق��ل از وزارت 
صنعت، در نامه ش��ریعتمداری آمده است: باتوجه به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب مبنی بر تعیین سهم 
هر ی��ک از مراکز صنعتی و نیروی انتظامی و وزارت 
راه در تلفات جاده ای، فوراً کمیته مش��ترکی مرکب 
از خودروسازان، قطعه سازان، سازمان ملی استاندارد 
و نیروی انتظامی و آن معاونت تش��کیل و در تعیین 
همه علل مربوط به مراکز صنعتی در افزایش تلفات 
و معلولیت های جاده و برنامه زمانبندی روشن برای 
رفع کامل نواقص مربوط اقدام شود و گزارش برنامه 

عملیاتی مذکور را به اینجانب ارائه کنید. 

خیز پژو برای استقالل در ایران
مدی��ران پژویی مس��تقر در ایران ط��ی هفته های 
گذش��ته از سایت های ایران خودرو در خارج از تهران 
بازدید کرده اند و به نظر می رسد در تدارک مهاجرت 
از جاده مخصوص به سایت تولیدی جدیدی هستند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، »عصر خ��ودرو« ب��ا این مقدمه 
نوش��ت: ق��رارداد رنویی ها فعاالن بزرگ ب��ازار ایران را 
بر آن داش��ته تا مستقل تر از ش��رکای قدیمی خود در 
بازار ایران فعالیت کنند و بر این اساس مدیران ارش��د 
پ��ژو در ایران ب��ه تازگی و طی هفته های گذش��ته از 
سایت های ایران خودرو در کرمانش��اه، تبریز، بابل و نیز 
امکاناتی در منطقه سلفچگان دیدن کرده اند و به نظر 
می رس��د که در تدارک سایت تولیدی اختصاصی خود 
در ایران هس��تند.  پیچیدگی های میزبانی ایران خودرو 
در هم��ه بخش ها از جمل��ه فروش، خدم��ات پس از 
فروش، بازاریابی، تبلیغات، تولید و تأمین باعث ش��ده 
پژویی ها خواهان استقالل بیشتری در بازار ایران شوند. 
خدمت رسانی همزمان به شرکای مختلف و محصوالت 
تولیدی داخلی ایران خودرو و ترس پژویی ها از استقالل 
رقیب هموطن خود یعنی رنو باعث ش��ده پژویی ها با 
وجود شراکت ۵۰-۵۰ با ایران خودرو در شرکت ایکاپ 
حداقل در جست وجوی استقالل فیزیکی خود باشند. 

مدیریت ارشد ایران خودرو هم همواره عالقه مند بوده 
پژویی ها کمی دست به جیب ش��وند. آیا این دست به 
جیب شدن با استقالل یعنی با تغییرات میزان سهام در 
ایکاپ همراه خواهد بود یا فقط استقالل فیزیکی اتفاق 
می افتد؟ باید منتظر ماند و دید ابتدا وزیر جدید صنعت 
تکلیف جاده مخصوص نشینان را روشن خواهد کرد یا 
خیر. تا امروز وزی��ر از دیدارهای خودرویی با داخلی ها 
و خارجی ه��ا به جز یکی دو مورد خاص اجتناب کرده 
اس��ت و در حال رایزنی برای تعیین تکلیف اداره چهار 
سال آینده این صنعت است. از سوی دیگر خبر می رسد 
معاون اول رئیس جمهور در حال رایزنی برای واگذاری 
مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. سکوت 
ای��ن روزها نش��ان می دهد که ش��اید انقالبی در جاده 

مخصوص حادث شود. 

وقتی خودروهای سنگین ریپ می زنند
مردادماه امسال تولید چند مدل خودروی سنگین 
ش��امل کامیونت، کامیون و کشنده در خودروسازان 
داخلی متوقف ش��د.  به گزارش ایسنا، در این مدت 
تولید کامیونت آرنا شرکت ایران خودرو دیزل متوقف 
ش��ده و از ۲۴ دستگاه در مردادماه سال گذش��ته به 
 LK1924 صفر رسید.  تولید کامیون کمپرسی بنز
دیگر محصول ایران خودرو دیزل نیز از ۱۰۷ دستگاه 

در مردادماه سال ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. 
تولید کامی��ون باری بن��ز L1924 دیگر محصول 
ایران خ��ودرو دیزل هم از ۵۱ دستگ��اه در مردادماه 
سال گذش��ته به صفر رسید.  همچنین تولید کامیون 
کش��نده بنز AXOR1843 محص��ول ایران خودرو 
دی��زل از ۸۵ دستگ��اه در مردادماه سال گذش��ته به 
 1083KR صفر کاهش یافت.  تولید کامیونت کاماز
ش��رکت رخش خ��ودرو دی��زل متوقف ش��ده و از ۹ 
دستگاه در مردادماه سال ۱۳۹۵ به صفر رسیده است.  
تولید کامیون کش��نده AS440/AT440 محصول 
زامی��اد نیز ب��ا کاهش ۱۰۰درصدی هم��راه بوده و از 
سه دستگاه در مردادماه سال گذشته به صفر کاهش 
 )AUMARK  )AT یافت.  تولید کامی��ون فوتون
ش��رکت سایپا دیزل نیز از ۱۴۴ دستگاه در مردادماه 
س��ال ۱۳۹۵ به صف��ر رسید.  تولی��د کامیون فوتون 
AUMARK  )6T( دیگر محصول سایپا دیزل نیز 
ب��ه صفر رسی��ده و از ۹۰ دستگ��اه در مردادماه سال 
گذش��ته به صفر کاهش یافت.  تولید کامیون ۱۸ تن 
ایسوزو FVR محصول شرکت بهمن دیزل نیز از ۱۲ 
دستگاه در مردادماه سال ۱۳۹۵ به صفر رسید.  تولید 
کامیونت فاو تایگر شرکت سیباموتور هم متوقف شده 
و از چهار دستگاه در مردادماه سال گذش��ته به صفر 
کاه��ش یافته است.  در این مدت تولید سه کش��نده 
اسکانیا R460، R440 و P310 محصوالت ماموت 
دی��زل نیز متوقف ش��د و به ترتی��ب از ۹، ۱۶ و ۱۸ 

دستگاه در مردادماه سال گذشته به صفر رسید. 

تازه های خودرو

فورد از مدل رپتور شلبی ۲۰۱۸ رونمایی کرد که اعالم شده است با قیمت پایه  ۱۱7 هزار دالر، به عنوان گران ترین وانت دنیا وارد بازار می شود.



بعد از محبوبیت و موفقیت فروشگاه های اینترنتی، بسیاری از جوانان صاحب 
کس��ب و کار یا سرمایه گذاران بزرگ وارد حوزه فروش آنالین ش��ده اند. شور و 
هیجان فروشگاه های اینترنتی به حدی است که طبق آمار پایگاه اطالع رسانی 

دول��ت، تا پای��ان سال ۱۳۹۵ بی��ش از ۲۵ هزار 
فروشگاه اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک��ی وزارت صنعت کرده اند. این 
آمار نش��ان دهنده بهره گیری م��ردم از امکانات 
و ابزاره��ای فناوری اطالع��ات است که می تواند 
شکوفایی اقتصادی را رقم بزند. بهتر است بدانیم 
آم��ار مورد بحث در حالی اعالم می ش��ود که در 
آن فروشگاه های اینترنتی در بستر فضای مجازی 
چون اینس��تاگرام و کانال ه��ای تلگرامی لحاظ 

نشده اند. 
رشد بیش از ۳برابر تعداد فروشگاه های 
اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی

درآمد این تعداد فروشگاه های اینترنتی فقط 
از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتس��اب گزینه پرداخت در محل که 
برای بسیاری از آنها فعال است، تا پایان سال گذشته )۱۳۹۵( بیش از ۷۰هزار 
میلیارد تومان برآورده شده است. این آمار و ارقام نشان می دهد که گروه های 

بسیاری از مردم راه کسب درآمد و ایجاد شغل را از طریق اینترنت فرا گرفته اند. 
همچنین باید گفت که نقش رشد سه برابری خدمات دولت الکترونیکی در این 

چند سال اخیر برای رسیدن به این آمار بی تأثیر نبوده است. 
ساخت اپلیکیشن های با محتوای بومی 

از جمله برنامه های دولت جدید است
آم��ار دیگر ای��ن پایگاه اطالع رسانی نش��ان 
می دهد که در دوره دولت یازدهم بیش از ۱۰۰ 
هزار اپلیکیشن اندرویدی توسط ۲۲ هزار گروه 
توسعه دهنده ساخته و عرضه ش��ده است. باید 
توجه داشت که بسیاری از این اپلیکیشن ها هم 
برای سازندگان آنها و حتی برای کاربران ش��ان 

درآمدزا هستند. 
گفتنی است دولت در برنامه شش��م توسعه 
ب��ه دنبال ایجاد ساالنه ۹۵۰ هزار ش��غل است 
ک��ه ۱۶۰ هزار از این تع��داد در حوزه فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات تعیی��ن ش��ده است؛ 
ماموریتی که با رسیدن به آمار دو دهم درصد، فاصله بس��یار زیادی تا رسیدن 
به رقم مطلوب جهانی یعنی ۱٫۸۷درصد دارد و هنوز به مرحله رضایت بخشی 

نرسیده است. 

یاماها موتور با تولید رده ای جدید از دوچرخه های برقی مجهز به پیشران 
کمکی، به بازار این بخش در ایاالت متحده قدم می گذارد. 

به گزارش زومیت، این دوچرخه قرار است در نمایشگاه تجاری اینتربایک 
امسال رونمایی ش��ود و کلید ورود این شرکت 

بزرگ ژاپنی به بازار ایاالت متحده خواهد بود. 
تِری اٌکاوا، رئیس یاماها موتور می گوید: برای 
بی��ش از دو ده��ه، یاماها در ح��وزه طراحی و 
ساخت دوچرخه های برقی، پیشگام، مخترع و 

نوآور بوده است. 
این ش��رکت، نخس��تین دوچرخه مجهز به 
پیش��رانه برقی جهان را در سال ۱۹۹۳ عرضه 
کرد و از آن زمان تاکنون حدود 4میلیون قطعه 
حرکتی تولید کرده و ۲میلیون دوچرخه از این 
ن��وع فروخته است. یاماه��ا در راستای انتخاب 
شرکای سازنده تجهیزات اصل، در حوزه تهیه و 
 )e-Bike( تدارک سیستم های برقی دوچرخه

که در کالس خود بی نظیر است هم فعالیت می کند. 
راب تِرست��ر، مدیر بخ��ش توسعه تجاری یاماها ک��ه دوچرخه های برقی 
ای��ن برند را عرضه می کن��د، می گوید: هم��ه اعضای یاماها ب��رای ورود به 

بازار دوچرخه های برقی ایاالت متحده که رش��د و گس��ترش سریعی دارد، 
هیجان زده هستند؛ چراکه فرصت نقش آفرینی در تولید و ارائه محصوالتی با 
طراح��ی بدیع، عملکرد فوق العاده، کیفیت و ماندگاری باال را برای مخاطبان 
و عالقه مندان روبه رش��د دوچرخه های برقی 

دارند. 
حتی ترکیب »رشد و گسترش سریع« هم 
برای توصیف و بیان حقیقت رونق و رشد بازار 
دوچرخه های برقی کافی نیست و طبق شواهد 
و عالئم بسیار، گروه موتورسیکلت ها و اسکوتر 
هم به زودی با این سیستم هماهنگ می شوند. 
بس��یاری از فروش��ندگان بزرگ دوچرخه در 
ح��ال حاضر حداقل یک آپش��ن برق��ی ارائه 
می دهند و باید طیف وسیعی از مش��تریان با 
توجه به مش��خصات آنها در نظر گرفته شوند. 
به عنوان مثال افراد کهنس��الی که می خواهند 
از طری��ق تحرک، اندام مناسب و بدن سالمی 
داش��ته باش��ند و در عین حال کمی هم کمک نیاز دارند و نگران مشکالتی 
مثل افزایش ترافیک شهری و مسائل زیست محیطی هستند، حتماً در بازار 

این بخش دیده می شوند. 

 مش��اور جوان استاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت که در 
نخس��تین رویداد تخصص��ی کارآفرینی و کس��ب و کار در حوزه 
گردش��گری استان به میزبانی پارک عل��م و فناوری و اداره کل 

ورزش و جوان��ان در زاه��دان برگ��زار 
می شود. 

صدیق حس��ین زاده روز دوش��نبه در 
گفت وگ��و با ایرن��ا، اظهار داش��ت: این 
دوره کارآفرین��ی ۲۹تا۳۱ ش��هریور در 
مح��ل پارک علم و فناوری سیس��تان و 

بلوچستان در زاهدان برگزار می شود. 
وی اف��زود: از طری��ق فرمانداری ه��ا 
هماهنگی الزم انجام ش��ده ت��ا جوانان 
عالقه من��د از سراسر استان ب��ا اولویت 
مش��اوران و فعاالن جوان، صاحبان ایده 
و همچنین دهیاران ج��وان روستاهای 
روی��داد  ای��ن  در  گردش��گری  ه��دف 

کارآفرینی مشارکت داشته باشند. 
وی نح��وه مش��ارکت جوان��ان و عالقه من��دان در ای��ن دوره 

کارآفرینی را از طریق استارت آپ ویکند ذکر کرد. 

وی بیان کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان به عنوان 
مقص��د گردش��گری ناش��ناخته ایرانیان معرفی ش��ده این دوره 

کارآفرینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
وی تصریح کرد: استاندار سیس��تان 
و بلوچس��تان بر توج��ه دادن جوانان 
ب��ه مباح��ث کارآفرین��ی و حمایت از 
ایده ه��ای آن��ان با تقوی��ت پارک های 
علم و فناوری و فعال سازی آنان تأکید 
فراوانی دارند.  مش��اور جوان استاندار 
سیستان و بلوچس��تان گفت: با توجه 
ب��ه نگاه��ی ک��ه در دولت نس��بت به 
جوانان وج��ود دارد، اقدامات خوبی در 
قال��ب پارک علم و فناوری استان برای 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در 

حال انجام است. 
حس��ین زاده اظهار امی��دواری کرد: 
ب��ا استفاده از ظرفی��ت پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د 
سیس��تان و بلوچس��تان، بتوانی��م اقدام��ی موث��ر در حمایت از 

ایده های کارآفرینی و اشتغال جوانان استان داشته باشیم. 

در حالی که اپل با عرضه گوشی آیفون چشم ها را خیره کرده، 
سامس��ونگ در حال آماده سازی گوشی پرچمدار تازه خود به نام 

گلکسی اس ۹ برای رقابت با رقباست. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از ولیوواک، 
اطالعاتی که در این زمینه به سایت های 
خبری درز کرده حاکی  است این گوشی 
هم دارای نمایشگر بزرگ و فراگیر است. 
هرچن��د دکم��ه Home از آن ح��ذف 

نشده است. 
اسکنر اثرانگشت، جک ۳.۵ میلی متری 
 هدفون و پ��ورت USB Type-C هم

 از جمله امکانات این گوشی است. 
دق��ت ب��ا   OLED  نمایش��گر 

 Quad HD+ و نسبت تصویری ۱۸:۹ 
تماش��ای فیلم با این گوش��ی را به یک 

تجربه دلپذیر مبدل خواهد کرد.
 سیستم عامل این گوشی Android 8.1 Oreo و میزان رم 

آن ۶ گیگابایت خواهد بود.
 همچنی��ن ۱۲۸ گیگابای��ت حافظه داخلی ب��رای آن در نظر 

گرفته شده است. 
 Snapdragon 845 SoC در این گوشی از پردازنده جدید
کوالکوم استفاده خواهد ش��د و سیس��تم دوربین دوگانه آن در 
پشت متشکل از دو دوربین با دقت ۱۸ 

مگاپیکسل خواهد بود.
 در جل��و نیز ب��رای تهیه عکس های 
باکیفی��ت سلفی از دوربین های دوگانه 
باکیفی��ت ۱۳ مگاپیکس��ل استف��اده 

می شود. 
گوشی گلکسی اس ۹ دارای نمایشگر 
۵.۷ اینچی است، اما مدل بزرگ تری از 
آن موسوم به اس ۹ پالس با نمایشگر 
بزرگ ت��ر ۶.۲ اینچی روانه بازار خواهد 
شد. مدل های ساده تر هر دو گوشی 4 
گیگابای��ت رم و ۶4 گیگابایت حافظه 

داخلی خواهند داشت.
 البت��ه افزایش حافظه با افزودن ک��ارت حافظه میکرو اس دی 

ممکن خواهد بود.
 زمان عرضه نهایی و قیمت این گوشی هنوز اعالم نشده است. 

محبوبیت و موفقیت فروشگاه های اینترنتی در ایران
 

یاماها به بازار دوچرخه های برقی آمریکا وارد می شود گلکسی اس ۹ با دوربین دوگانه ۱۳ مگاپیکسلی سلفی می آیدبرگزاری نخستین رویداد کارآفرینی و کسب و کار در حوزه گردشگری  

مربی��ان و رهبران کس��ب وکار باید ب��ا راهنمایی های خ��ود نقاط قوت و 
توانایی های کارمندان را ارتقا دهند و در عین  حال از تالش های غیر ضروری 

که اثری در بهره وری ندارند، اجتناب کنند. 
به گزارش زومیت، گرچه این روزها با بمباران تبلیغاتی در مورد راه حل های 
جدیدی که برای حل مشکالت اطالعات و داده ها ارائه می شوند مواجهیم و 
مدام ابزارهای آنالین و اپلیکیش��ن های نوینی برای تسهیل پروسه ها عرضه 
می شوند، ولی واقعیت این است که بهره وری در کسب وکار تا حدود زیادی 
به عوامل و نیروهای خوب بس��تگی دارد. به  بیان  دیگر، موفقیت و پیشرفت 
مس��تلزم این امر است که عملیات درست، در زمان مناسب صورت بگیرد و 
این امر، به رهبری و مربیگری دقیق نیاز دارد، اما مربیگری ها و راهنمایی ها، 

همیشه همانطور که انتظار می رود، عمل نمی کنند. 
بسیاری از مدیران به سختی تالش می کنند با راهنمایی های خود، به جای 
تقویت افرادش��ان، نقاط ضعف آنها را بپوشانند. اکثر شرکت ها هنوز بر مدار 
باوره��ای سنتی مربیگری و رهبری پیش می روند که ترور ترونس در کتاب 
»قدرت مهارت های انسانی« شرح داده است. ترور ترونس یک مربی مجرب 
و باسابق��ه است که تاکن��ون به صدها کارآفرین، سازمان ها و ش��رکت های 
مختل��ف کمک کرده و به نوع��ی می داند این باورها در چ��ه زمانی در عالم 
واقعیت به نتایج مثبت می انجامند و چه زمانی بی فایده و بی ثمر هس��تند. 
به عنوان  مثال او می گوید تاکنون کس��ی را ندیده است که صرفاً با شناخت 

دقیق ضعف هایش، به موفقیت چشمگیری رسیده باشد. 
در ادامه مطلب، برخی از مهم ترین باورهای نادرست مربیگری کسب وکار 

را شرح می دهیم.
هدف یک مربی این است که به افراد کمک کند نقاط ضعف شان 

را مدیریت کنند
هم��ه مردم ضعف هایی دارند، حتی برترین کارمندان ش��ما نیز در بعضی 
زمینه ها ضعیف هستند. مش��اوره و راهنمایی باید روی تقویت مهارت های 

افراد متمرکز باشد، نه کنار آمدن با ضعف های آنها. 
مربی باید ب��ه کارمندان کمک کند تا خودآگاهی ش��ان را افزایش دهند 
و نقش ش��ان را به ش��یوه ای تعدیل کنند که بتوانند از بهترین و عالی ترین 

توانایی های شان بیشترین استفاده را ببرند.
 

می توان ضعف های بنیادی و پایه ای افراد را با هدایت و ارشاد 
برطرف کرد

واقعیت این است که اگر شما خصوصیات نهادین کارمندتان را بپسندید، 
می توانی��د ب��ا آموزش و مربیگ��ری او را ارتق��ا دهید، ولی اگ��ر کارمندتان 
ویژگی هایی دارد که از دید شما غیر قابل  پذیرش هستند، با استفاده از تمام 
پول و زمان و تالش��ی که در توان دارید هم نمی توانید او را به فرد دیگری 
تبدیل کنید. انسان ها می توانند خودشان را تغییر دهند، ولی شما نمی توانید 

این کار را برای آنها انجام دهید. 
رفتارهایی مثل لجبازی، ستیزه جویی و اجرای ضعیف را 

می توان با آموزش و راهنمایی برطرف کرد
می توانی��د کارمن��دی را که عملکرد ضعیف��ی دارد، امتح��ان کنید. اگر 
زمانی که می خواهید به او آموزش دهید و کمک کنید تا رفتار و اجرای خود 
را بهبود دهد، او را عالقه مند و مشتاق بیابید؛ شاید هنوز امیدی برای اصالح 
او وجود داشته باشد، ولی اگر او هیچ شور و اشتیاقی برای یادگیری از خود 
نش��ان نمی دهد، بهتر است وقت خود را با تالش های مستمر و آموزش های 

مداوم برای باال بردن سطح مهارت های او هدر ندهید. 

گفت وگوهای صریح و سخت به روابط آسیب می رسانند
اگر مکالماتی که بین مربی و کارمند صورت می گیرد بدون کنایه و طعنه 
پیش برود، گفت وگوهای مس��تقیم و صریح اثرات ناگواری نخواهند داشت. 
رهبران خوب می توانند بدون دشمن تراشی، مکالمات دشوار را هدایت کنند. 
از  آنج��ا که آنها پیش داوری یا قض��اوت ندارند، می توانند اعتماد و وفاداری 

مخاطبان خود را به دست آورند.
 

مربی موفق می تواند به سرعت تغییرات فوق العاده ای در زندگی 
دیگران به وجود بیاورد

معم��وال تغییرات سریع و آنی، کوتاه مدت هس��تند. تغییرات واقعی اغلب 
به تدریج و با تالش های مس��تمر و طوالنی حاصل می شوند. مربیگری موفق 
در واقع ش��بیه دوی ماراتن است نه دوی سرعت. باید با مداومت و مقاومت 

از زمان به خوبی استفاده کرد و مسابقه را به پایان برد. 

تمام نسل ها را می توان به یک شیوه آموزش داد
اگ��ر ب��رای آموزش همگان از ی��ک سبک ثابت استف��اده کنید، هرگز به 
مقصودتان نخواهید رسید؛ این ایده کاماًل اش��تباه است؛ چراکه نس��ل های 

مختلف، نگاه های متفاوتی به محیط کار خود دارند. 
بهترین شرکت ها و رهبران شان سعی می کنند نقش ها و آموزش های آنها 
را با کارمندان شان مطابقت بدهند، نه اینکه انتظار داشته باشند افرادشان با 

نقش های از قبل تعیین شده سازگار شوند. 
همیشه افرادی که بیشترین صالحیت را دارند، برنده خواهند بود

درست است که مهارت و کاردانی افراد برای پیش��رفت ش��رکت ضروری 
است، ولی اگر ناچار باشید بین مهارت افراد و سالمت فرهنگی آنها یکی را 
انتخاب کنید، حتماً فرهنگ را در اولویت خود قرار دهید. افرادی را استخدام 
کنید که با فرهنگ ش��ما همسو هس��تند؛ چراکه تخصص ها و مهارت های 

بیشتر را بعدا می توانید به آنها آموزش دهید. 
افراد سالم و مس��تعد مشتاق یادگیری و رش��د هستند. در جست وجوی 
کارمندانی باش��ید که می توانند در آینده رهبران خوبی باش��ند؛ افرادی که 

بینش خوبی دارند، هدفمند هستند و مشتریان را درک می کنند. 
تغییرات زندگی شخصی نباید بر کار تأثیر بگذارد

در نهایت زندگی ش��خصی و حرفه ای ش��ما با هم تلفیق می ش��وند. اگر 
زندگی کاری بدی داشته باش��ید، عزیزان تان را هم تحت تأثیر قرار خواهد 

داد. 
رهبران خوب از زیر بار مش��کالت ش��خصی شانه خالی نمی کنند، ولی از 
مربیگری و راهنمایی های الزم استفاده می کنند تا اثرات آن را بر شغل شان 
ب��ه حداقل برسانند و تا جایی که ممکن است حرفه خود را با شرایط ش��ان 

تطبیق می دهند. 
رهبری مؤثر از نقطه ای ش��روع می شود که شما با تک تک اعضای تیم تان 
صحب��ت کنید، نقاط قوت آنها را بش��ناسید و ذهن آنها را برای به کارگیری 

تمام پتانسیل های مثبت شان آماده کنید. 
رهبر خوب وقتش را برای افرادی از بین نمی برد که مش��تاق به رش��د و 
پیشرفت نیستند، مش��تریان را راضی نگه نمی دارند یا نمی خواهند به جلو 

حرکت کنند. 
به عن��وان یک رهبر، خودتان را بر هدای��ت و آموزش افراد متمرکز کنید. 

ابزارها مابقی کار را انجام خواهند داد. 
INC :منبع

بی مقدمه می رویم سر اصل مطلب! در اینجا ما شما را با ۱۰ مهارتی آشنا 
می کنیم که داشتن آن برای صاحب هر کارآفرینی الزم است. این ۱۰ مهارت، 
هر کدام از زبان یک کارآفرین بیان شده اند و اظهار داشته اند که باعث افزایش 
بهره وری خودشان شده است. با ۱۰ مهارت برای افزایش بازدهی کارآفرینان 

به نقل از modir. tv همراه باشید. 
۱- هدف روزانه خود را مشخص کنید 

برای هر روز خود یک هدف مشخص کنید. روزتان را با جمله »امروز من 
قرار است … را انجام دهم« ش��روع کنید و آخر ش��ب جمله »امروز به …
رسیدم و انجامش دادم« را تکمیل کنید. با این کار شما طی روز می دانید که 

باید چه کاری را با چه کیفیتی انجام دهید. 
Lee Barnes, president of Family Fare

2- برنامه ریزی دقیق زمانی داشته باشید 
بسیاری از افراد صرف اینکه کاری را به اتمام برسانند، فکر می کنند که با 
برنامه عمل می کنند و موفق خواهند شد! اما موفقیت کمی پیچیده تر است! 
برای خودتان برنامه زمانی مشخص و دقیق بچینید. به این صورت که بدانید 
ه��ر کاری چقدر زمان می برد و دقیقا در همان زمان کار را به پایان برسانید. 

نسبت به خودتان دقیق و منظم و سختگیر باشید.
Heather Kauffman, co-founder of Full Circle Home

۳- کارهای روزانه خود را بنویسید 
نوش��تن کارهای روزان��ه، ذهن ش��ما را وادار به اتمام و انج��ام دادن آنها 
می کن��د. در حالی که اگر کارها را فق��ط در خاطر و حافظه خود نگه دارید، 
از ذهن تان پاک می ش��وند، برای همین پیش��نهاد من به شما این است که 
همواره کارهای تان را روی برگه کاغذی یادداشت و خودتان را مقید به انجام 

آنها کنید. 
Marc Abrams, president of Stretch Zone

4- اولویت بندی کردن کارهای تان 
اشتباه نکنید! منظور من عددگذاری برای ترتیب انجام کارها نیست، درست 
اس��ت که کارهای مهم ت��ر را باید سریع تر و بهتر انجام داد، اما منظور من در 
این متن از اولویت بندی کردن، در نظر گرفتن زمان و موقعیت های غیرقابل 

پیش بینی ا ست. 
موقعیت هایی که خواه ناخواه در ش��رکت با آنها روبه رو هستید و نیازمند 
یک واکنش سریع و دقیق از طرف ش��ما هس��تند! خودت��ان را برای چنین 

موقعیت هایی، در کنار فعالیت های منسجم روزانه خود آماده کنید! 
Mark Werpney, owner of a Window Genie franchise

5- نگذارید ایمیل ها و پیام ها وقت تان را بخورند 
به عنوان یک مدیر یا حتی یک کارمند عالی رتبه، شما شب و روز با هزاران 
ایمیل سر و کار خواهید داش��ت؛ ایمیل هایی که شامل تبلیغات و همه چیز 

هستند.
برای سر و سامان دادن به این وضعیت، بهتر است زمان مشخص و معین 

و ثابتی را برای خواندن ایمیل های خود در نظر بگیرید. 
Lina Hu, founder and CEO of Clipper Corporation

6- ذهن تان را تازه نگه دارید 
شما همیشه به گوشی موبایل یا لپ تاپ تان متصلید! این خوب نیست و به 
مرور زمان بازده شما را پایین می آورد. حتما شب ها را به کاری که عالقه دارید 
اختصاص دهید؛ کاری که بی ارتباط با شغل شماست. مانند مرتب کردن میز 

کار، آش��پزی کردن و… چون این کارها نیازمند تمرکز باال هستند و باعث 
می ش��وند که ش��ما به طور کامل از فکر کارتان جدا شوید و ذهن تان را برای 

فردا تازه تر و آماده تر کنید.
Mike Rotondo, CEO of Tropical Smoothie Café

7- از آشفتگی جلوگیری کنید 
جمله مشهور »میز آشفته و به هم ریخته، میز یک آدم خالق است« را رد 
نمی کنم! اما در دنیای امروز و با توجه به اینکه شما ذهن تان به اندازه کافی 
درگیر است، ش��اید یک میز کار شلوغ، چندان به خالقیت شما منجر نشود! 
حتی شاید به شما کلی استرس و نگرانی هم بدهد و بازدهی شما را کاهش 
بدهد. سعی کنید چیزهایی را که واقعا ضروری هستند، دِم دست تان بگذارید 
و بقیه کاغذها، ابزارها، پوشه ها و فایل ها را، مرتب و دسته بندی شده نگهداری 
کنید. مرتب کردن روزانه میز کارتان چندان زمانبر نخواهد بود، اما به بهبود 

کار شما کمک بسیاری می کند. 
 Jennifer Adams, CEO and founder of Jennifer Adams

Worldwide
8- قرارهای مالقاتی خود را دفن کنید! 

طی روز من همواره سعی دارم که با پشت گوش انداختن و کنسل کردن 
جلس��ات برای خودم زمان بخرم. گاهی جلسات و سخنرانی ها را می توان با 

کمک چند مکالمه کوتاه، به نتیجه مورد نظر رساند. 
پس به جای آنکه زمان خود را با رفتن به جلس��ات مختلف تلف کنید، تا 
می توانید سعی کنید با تماس های تلفنی، ایمیل، تلگرام و هر ابزار دیگر، به آن 

نتیجه ای که می خواهید از قرار حضوری به دست آورید، برسید. 
Mike Del Ponte, founder and CEO of Soma 

۹- با شغل تان خوش بگذرانید 
به عنوان یک مدیر و کارمند الزم است که ش��غل تان را جدی بگیرید و به 
بهتری��ن نحو ممکن انجامش دهید، اما این به معنی غمگین بودن نیس��ت! 
ج��دی بودن یعنی اینکه کار را در بهترین ش��کل ممکن به اتمام برسانید و 
همزمان نیز می توانید با خوش��حال بودن، خوش گذران��دن و لذت بردن از 

شغل تان، بازده کاری تان را بهبود ببخشید. 
 .Joe Schumacher, CEO of Goddard Systems, Inc

گاهی اوقات می شود که عصبانی و کالفه می شوم و این باعث می شود که 
نتوانم کارم را آنطور که باید و شاید انجام دهم. این جور وقت ها به مزیت ها و 

موقعیت های خوبی که انجام کارهایم برایم رقم می زند، فکر می کنم. 
به اینکه می توانم پس از دریافت سود کارم چه کارهایی بکنم و تعطیالت 
را چگونه بگذرانم. پس از چندی دیگر خبری از آن فرد پریشان و عصبانی در 

محیط کار نبود. به جای او فردی پرانرژی و با انگیزه حضور داشت. 
 Lance Jensen, CEO of Global Garage Flooring and

Design
۱0- از شکست های تان چشم پوشی کرده و به موفقیت های بعدی 

فکر کنید 
شکس��ت برای هر کسی پیش می آید و اصاًل شکست الزمه پیروزی است. 
بدون شکست خوردن، پیروزی معنی نخواهد داشت. شکست خوردن، اتفاقی 
کامال طبیعی ا ست! فرق یک آدم موفق و یک آدم ناموفق از واکنش شان در 

برابر شکست ها مشخص می شود.
هر دو شکس��ت می خورند اما فرد موفق از شکست ها درس می گیرد و به 
راهش ادامه می دهد و فرد ناموفق خودش را می بازد و برای از دست رفته هایش 

عزاداری می کند. 

شرکت خودروسازی بی ام و )BMW( آلمان قصد دارد برنامه و اپلیکیشن هایی را که روی 
گوشی های هوشمند رانندگان خودرو نصب می شوند، جایگزین سوئیچ خودرو کند. 

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این خودروساز آلمانی استفاده از سوئیچ خودرو به منظور 
باز و بسته کردن درهای خودرو را روشی قدیمی و منسوخ می داند و به گفته یان رابرتسون، 

عضو هیأت مدیره شرکت بی ام و، این خودروساز هم اکنون در حال بررسی ضرورت یا عدم 
ضرورت استفاده از سوئیچ در خودروهای تولیدی این شرکت در آینده است. 

وی در نمایشگاه خودروی فرانکفورت در این باره اظهار کرده است: »از آنجا که تمام 
دارندگان خودروهای بی ام و، گوشی همراه هوشمند داشته و آن را در سفرهای شهری و برون 

شهری با خود به همراه دارند، می توان گفت که در اصل گوشی همراه الزمه زندگی امروزی 
است. بنابراین جایگزین کردن سوئیچ، با برنامه و اپلیکیشن هایی که روی گوشی هوشمند 

رانندگان نصب می شود، امکان پذیر خواهد بود.«  او در ادامه افزود: »البته الزم به ذکر است 
که شرکت بی ام و در حال حاضر روی این مسئله کار می کند و درحال بررسی همه جوانب این 

جایگزینی است.« 
رابرتسون همچنین اظهار امیدواری کرده است که این خودروساز آلمانی در آینده ای 

نزدیک به دنبال جایگزینی سوئیچ خودروهای تولیدی خود بوده و خاطرنشان کرد که شرکت 
بی ام و، تنها شرکتی نیست که به این فکر افتاده است. خودروسازان بزرگ دیگری که در 

ژاپن، آمریکا و آلمان فعالیت می کنند نیز طرح های مشابهی را در سر دارند.  اینطور که پیش 
می رود می توان انتظار داشت که به زودی باید با سوئیچ های خودرو خداحافظی کرده و به ازای 

آن برنامه های خاص خودرو را روی گوشی های هوشمند خود نصب کنیم. 
 

باورهای رایج نادرست در مورد مربیگری در کسب و کار ۱0مهارتی که باعث افزایش بازدهی کارآفرینان می شود

برنامه های گوشی همراه
جایگزین سوئیچ خودرو؟ 
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نگاهدریچه

نخستین فستیوال نوآوری صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی ۱۵ مهرماه 
برگزار می شود و تاکنون ۱۷۰ طرح فناورانه به این فستیوال ارائه شده است. 
به گزارش مهر، نخس��تین فس��تیوال بازار دارایی فک��ری در حوزه ایده ها، 
نوآوری ها و اختراعات صنعت تجهیزات ورزش��ی و توانبخش��ی مهرماه برگزار 
می ش��ود. ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رش��ته های ورزشی، بیومکانیک، 
مهندسی و فناوری ورزش��ی، تجهیزات آزمایش��گاهی علوم ورزشی، تجهیزات 
توانبخش��ی ورزشی، ش��بیه سازهای ورزشی و مهندسی پزش��کی محورهای 

طرح های فناورانه این فستیوال هستند. 
تاکن��ون بیش از ۱۷۰ اختراع و نوآوری توسط دبیرخانه جش��نواره دریافت 

شده است. 

نخستین فستیوال نوآوری تجهیزات 
ورزشی برگزار می شود

به گزارش »بیزینس استاندارد« دولت هند به دنبال ایجاد یک پول مجازی 
دولت��ی به نام »الکش��می«  )الهه ثروت و دارایی هندوه��ا( است. اوایل هفته 
جاری »سودارش��ان سن« مدیرعامل بانک مرکزی هند )RBI( اعالم کرد که 

پول مجازی می تواند جایگزین مناسبی برای روپیه باشد. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، پیش از هند کش��ورهای دیگری نیز ب��رای راه اندازی 
پول مج��ازی داخلی اقدام کرده اند؛ برای مثال در خردادماه سال جاری بانک 
مرک��زی روسیه از قص��د خود برای طراح��ی یک پول مج��ازی روسی پرده 
برداش��ت. چین هم در کنار وضع قوانین سختگیران��ه برای پول های مجازی 

خارجی مثل بیت کوین، به دنبال راه اندازی پول مجازی داخلی است. 

هند به دنبال راه اندازی پول مجازی 
داخلی است

teddy shalon، ceo of htinoptics



همه جا هس��تند، هر جا که باش��ی به 
سراغ��ت می آیند؛ توی حی��اط، الی در، 
هنگ��ام عب��ور از پی��اده رو، در بزرگ��راه، 
الی صفحه ه��ای روزنام��ه، مجل��ه و در 
تم��ام وسایل دیداری و ش��نیداری رنگ 
و وارنگ، ب��زرگ و کوچک، هر روز و هر 
ساعت، وقت و بی وقت، تمام نشدنی و گره 

خورده در تمام تار و پود زندگی! 
 ،learn-marketingگ��زارش ب��ه 
ام��روزه م��ا در عص��ر ارتباط��ات به سر 
می بری��م. دوران��ی که مش��خصه بارز آن 
باوره��ای همگان��ی است.  تالش ب��رای 
زمانی که با حضور ش��بکه های ماهواره ای 
و کامپیوت��ری فاصل��ه نقاط ک��ره زمین 
نامفهوم ش��ده است، به طوری که در هر 
دقیق��ه ه��زاران کاالی جدی��د در سطح 
جهان وارد بازار می ش��ود ک��ه تکمیل تر 
و کارآمد ت��ر از قبل بوده و تولیدکنندگان 
می کوش��ند تا بازارهایی برای محصوالت 
خود پیدا کنند. همچنین تخصصی شدن 
مش��اغل، شهروندان را بیش از گذشته به 
دریافت انواع خدمات از سوی مجموعه ای 
از مؤسسه های متنوع، وابسته کرده است. 
این روزها کمتر کس��ی ممکن است یک 
مهن��دس ب��رای زندگی ش��خصی خود 
باش��د. مفهوم خودکفای��ی و خوداتکایی 
»همه ک��اره« هر روز بیش��تر از گذش��ته 

معنای واقعی خود را از دست می دهد. 
در واقع ل��زوم فراگی��ری آموزش های 
تخصص��ی ب��رای انجام تعهدات ش��غلی، 
نی��ازی است ک��ه روز ب��ه روز پیچیده تر 
می ش��ود و فرص��ت انجام امور ش��خصی 
و هرچن��د کم ارزش روزان��ه را از ساکنان 
شهرهای بزرگ سلب می کند. اینجاست 
ک��ه آگهی های تبلیغات��ی می آیند و آنها 
را برای انج��ام ساده ترین تا پیچیده ترین 
امور روزمره، مخاطب خود قرار می دهند. 
تبلیغات چیس��ت؟ اهداف و اهمیت آن 
چیس��ت؟ از چه زمانی آغاز ش��د؟ اکنون 
به چه ش��کل هایی ارائه می ش��ود؟ تبلیغ 
زیرحسی چیست؟ و یک تبلیغ موفق دارای 
چه ویژگی هایی است؟ مطالبی هستند که 

در این نوشته به آنها پرداخته شده است. 

 تبلیغات چیست؟ 
تبلیغ��ات جم��ع تبلی��غ و ب��ه معنای 
رسانندگ��ی اس��ت و در مفه��وم جام��ع 
رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری 
ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی 
در دانش، نگرش و و رفتار مخاطب است. 
هارولد السول، جامعه شناس ارتباطات، 
تبلیغ��ات را اینچنی��ن تعری��ف می کند: 
تبلیغات در معنای گسترده آن، فن تحت 
تأثیر ق��رار دادن عمل انس��ان، از طریق 
دستکاری تصورات است. به گفته ادوارد 
برنیز، پدر روابط عمومی؛ تبلیغات نوین، 
تالش��ی است پیوسته در جهت ایجاد یا 
ش��کل دادن رخدادها ب��رای تحت تأثیر 
ق��رار دادن عامه مردم، با ک��ار فکری یا 
گروهی و لئونارد دوب، مش��اور مؤسس��ه 
تحلی��ل تبلیغات چنی��ن توصیفی درباره 
تبلیغات ارائ��ه می دهد: اقدامات منظمی 
که فرد یا افراد ذی نفع از راه تلقین، برای 
نظارت بر حاالت روانی گروه هایی از افراد 
و در نتیجه نظارت بر اعمال آنها به عمل 
می آورند و یونگ روان پزش��ک سوییسی، 
تبلیغ��ات را چنین تعریف می کند: نش��ر 
افکار، عقاید و حاالت رفتاری که موضوع 
واقع��ی را برای ش��نونده ی��ا خواننده به 
روش��نی بیان نمی کن��د. در هر حال، هر 
نوع ارتباط ب��ه منظور نش��اندن داده ها، 
ایده ها یا انگاره ها در اذهان بش��ری برای 
تأثیرگذاری بر افکار، عواطف یا کنش های 

فردی یا گروهی را تبلیغ می گویند. 
اهداف و اهمیت تبلیغ

اه��داف تبلیغات را می ت��وان براساس 
نیت و غ��رض از انجام تبلیغات، به موارد 

زیر تقسیم بندی کرد. 
نظی��ر  اطالع دهن��ده:  آگه��ی   -  1

اطالع رسانی درباره محصولی جدید. 
2 - آگهی متقاعد کنن��ده: نظیر ایجاد 

ترجیحات برای مارک مشخص. 
نظی��ر  یادآوری کنن��ده:  آگه��ی   -  3
ی��ادآوری ای��ن موضوع به مش��تریان که 
محص��ول ممکن اس��ت در آینده نزدیک 
مورد نیاز باشد، مانند شرکت های بیمه. 

تبلیغ��ات در تح��والت عمومی جهان، 

در همه فعالیت های بشری اعم از علمی، 
فرهنگی، اجتماع��ی، اقتصادی، سیاسی، 
ش��خصی و جمعی، تأثی��ر عمد ه ای دارد. 
ساالنه میلیارده��ا دالر در سراسر جهان 
به ط��ور رسم��ی و علنی ص��رف تبلیغات 
می ش��ود. ام��روزه یکی از ش��اخص های 
تضمی��ن سوددهی واحده��ای تولیدی و 
بنگاه های تج��اری، ارائه طرح های موفق 
تبلیغات است. در میان همهمه و غوغای 
مبادالت و معامالت تجاری، تصور فروش 
کاالی��ی بدون در نظ��ر گرفتن امکانات و 
تس��هیالت تبلیغاتی، بیش��تر به افس��انه 

می ماند تا حقیقت. 
گرچ��ه از پیدای��ش انس��ان اجتماعی، 
تبلیغات نیز به صورت ساده و ابتدایی به 
وجود آمده و رش��د کرده است، اما نفوذ 
بسیار با اهمیت و دگرگون ساز و حساس 
تبلیغ��ات در دنی��ای معاص��ر، حکایت از 

اهمیت سرشار آن دارد. 

تاریخچه تبلیغات
از برخ��ی تصاوی��ر روی دی��وار غارها 
گرفته تا بنرهای امروزی، تبلیغ مقوله ای 
نیس��ت که چن��دان جدی��د و مربوط به 
سال ه��ای اخیر باش��د، بلکه ریش��ه در 
زندگی اجتماعی انسان ها داشته است. با 
این همه، آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو 
و جدید می شناسیم، ریشه در اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات 
به ش��کل امروزی مانند بسیاری از رسوم 
دیگ��ر وارد تجارت و کس��ب و کار ش��د و 
رفت��ه رفته توسعه یافت، چرا که لزوم آن 
احساس می ش��د. بعد از انقالب صنعتی، 
به دلیل باال رفت��ن حجم تولیدات، دیگر 
ف��روش، مقوله راحتی نبود زی��را اوال به 
دلیل تولید انب��وه، تمایز بین محصوالت 
تولیدی از میان رفت و بیشتر محصوالت، 
استان��دارد و یک ش��کل ش��دند. ثانیا به 
علت زیاد ش��دن فاصله بین تولید کننده 
و مصرف کنن��ده، اطالع��ات محص��والت 
و خدمات مانند گذش��ته ب��ه سهولت در 
اختی��ار مصرف کنندگان قرار نمی گرفت، 
از ای��ن رو نیاز به کانال ارتباطی جدیدی 

احساس شد. 
با اختراع ماش��ین چاپ و سپس رادیو، 
تلویزی��ون، اینترنت و دیگ��ر رسانه های 
جمعی، تبلیغات رش��د بیش��تری یافت. 
رشد صنعت تبلیغات تا آن حد بوده است 
ک��ه امروزه بخش مهم��ی از فعالیت های 
سازمان ه��ا را در برگرفت��ه و از تبلیغات 
به عنوان یک��ی از عوامل کلیدی موفقیت 
و  تولی��دی  ش��رکت های  و  سازمان ه��ا 

خدماتی نام برده می شود.

 تبلیغات نوین
تبلیغات طی گذر زمان تغییرات زیادی 
داش��ته و متناس��ب با پیش��رفت های هر 
دوره ویژگی ه��ای خاص خود را دارا بوده 
است. امروزه با پیش��رفت های شگرف در 
عرص��ه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی، 
شاهد به وجود آمدن شکل های جدیدی 
از تبلیغات هس��تیم که طی��ف متنوعی 
از اش��کال گوناگون تبلیغات، از تبلیغات 
روی تابلوه��ای کامپیوت��ری گرفت��ه ت��ا 
تبلیغ��ات از طریق گوش��ی های موبایل، 
تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در ش��بکه 

جهانی اینترنت را شامل می شود. 

ویژگی های تبلیغات نوین
1 - بی اعتق��ادی تبلیغ کنندگ��ان ب��ه 
گفته ه��ای خودش��ان و تبعی��ت نکردن 
تبلیغات از ایدئول��وژی، برخالف مبلغان 

مذهبی یا مسیونرهای گذشته. 
2 - پنهان ک��اری تبلیغ��ات در عص��ر 
جدید؛ به معن��ای پخش استنتاج ها یا از 

منابع پنهان یا با اهداف نهان. 
3 - حکومت نامرئی تبلیغ کنندگان در 
عصر جدید؛ در این عصر، تبلیغ کنندگان 
جدید، ذهن ما را شکل می دهند و ذائقه 
م��ا را تعیی��ن می کنند و بدی��ن گونه ما 
تحت سلطه کس��انی ق��رار گرفته ایم که 

شناختی از آنها نداریم. 
4 - علمی بودن تبلیغات جدید؛ تبلیغات 
نوین، تالش��ی اس��ت در راستای مفهومی 

اجتماعی برای ساختن الگوهای رفتاری. 
ادامه دارد. . . 

همه چیز در مورد تبلیغات )قسمت اول(
کلید

5پرسش مهم درباره مشتریان تان، 
که باید قبل از هر فعالیت تبلیغاتی 

از خودتان بپرسید

کاف��ی ا ست سری به چند وب سایت معروف مانند 
ورزش سه، خبرگزاری فارس و… بزنید و تا دل تان 
بخواهد بنرهای تبلیغات��ی برندهای مختلف را برای 

کمپین های تبلیغاتی شان ببینید. 
چند تای شان را باز کنید و ببینید از چه ترکیبی از 
صدا، تصویر، انیمیش��ن، ویدئو، لحن متن ها، شعارها 

و… استفاده کرده اند. 
به گ��زارش modir.tv هر کدام از آنها )البته اگر 
اصولی کار کرده باش��ند!(، متناسب با مخاطبان شان  
)و البته ش��خصیت برندی که دارند( از این المان ها  

)لحن متون، عکس، ویدئو و…( استفاده کرده  اند. 
حاال برگردید به کمی عقب تر! 

چ��را از آن وب سای��ت ب��رای تبلیغ��ات استف��اده 
کرده اند؟ چرا مثال از اینستاگرام استفاده نکردند؟ 

اصال چرا بودجه اطالع رسانی از کمپین ش��ان را در 
اینترنت خ��رج کرده اند؟ چرا در تلویزیون یا رادیو یا 

هر رسانه دیگر این کار را نکرد ه اند؟ 
باید قبل از آنکه بخواهید کمپینی را شروع کنید، 
ای��ن پنج سوال را در مورد مش��تریان تان از خودتان 
بپرسی��د تا بتوانید بیش��ترین بازدهی را از بودجه ای 

که درنظر گرفته اید، داشته باشید. 

س�وال 1: عکس؟ متن؟ ویدئو؟ مقاله؟ بروشور؟ 
کدام روش را می پسندند؟ 

مش��تری ایده آل ش��ما، کدام روش را می پسندد؟ 
ویدئ��و، پوست��ر مفهوم��ی، بروش��ور توضیح��ات یا 
 جم��الت کوت��اه و تأثیرگذار؟ ج��واب را نزد خریدار 
جس��ت و جو کنید؛ ببینید ک��دام را ترجیح می دهد 
و مطمئن ش��وید که بیشترین مخاطب و شنونده را 

دربر خواهد گرفت. 

سوال 2: از چه لحنی برای بیان استفاده کنیم؟ 
وقتی ک��ه محتوا و مفهوم��ی را طراحی می کنید، 
با چه لحن��ی مناسب تر است که بیان ش��ود؟ طنز؟ 

جدی؟ مرموز؟ مستقیم؟ پیچیده و… . 

سوال 3: از کدام رسانه ها استفاده خواهید کرد؟ 
مش��تری شما کدام راه را می پسندد؟ اطالع رسانی 
از طریق شبکه های اجتماعی؟ خواندن در وبالگ ها؟ 

تبلیغات آنالین؟ یا پست مستقیم؟ 

سوال 4: از چه نوع پیام تبلیغاتی استفاده کنیم؟ 
مخاط��ب مدنظر ش��ما، جزو ک��دام دسته است؟ 
ظاهربی��ن؟ کیفیت گرا؟ ش��یک و Luxury دوست 
دارد؟ ارزان پس��ند اس��ت؟ خدمات پ��س از فروش 
برای��ش مهم است ی��ا فقط به دنبال ک��االی جدید 

است؟ 
هرک��دام از این طیف ها و دیگ��ر طیف ها، محتوا، 

ادبیات و سبک بیان خاص خود را می طلبند. 
مخاطب یا مشتری شما، در کدام دسته است؟ 

سوال 5: از چه نوع مشوقی برای خرید استفاده 
کنم؟ 

تخفیف ها، خدمات پ��س از فروش، حمل و نصب 
رایگان و... .

مش��وق های خرید، آخرین مرحل��ه در سفر خرید 
هستند. همگی باید متناسب با مخاطب شما طراحی 

شوند. پس بهترین شان را انتخاب کنید. 
روش��ن اس��ت که س��واالت دیگری نی��ز می تواند 

پرسیده شود. 
دفعه بعد ک��ه به خرید رفتید، خودتان را به عنوان 

خریدار یک محصول بگذارید. 
چه نکات��ی در خری��د و ارائه و بس��ته بندی و… 

برای تان مهم است؟ 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 شعارهای تبلیغاتی نامفهوم
در کسب وکار

ش��عارهای تبلیغاتی نامناسب و بی مفهوم عالوه بر 
اینکه باعث خدش��ه دار کردن اعتبار یک ش��رکت و 
کس��ب وکار شما می ش��ود حتی تأثیر معکوسی روی 
جذب مش��تری ه��م خواهد گذاش��ت. ب��ه گزارش 
هورموند، مطمئنا وقتی پیامی را بارها شنیده باشید، 
تکراری ش��ده و دیگر نمی تواند توجه شما را به خود 
جلب کند. در ادامه به بیان برخی از این ش��عارهای 
تبلیغاتی نامفهوم می پردازیم که امروزه کارکرد خود 

را ازدست  داده اند.
 

باالترین کیفیت را ارائه می دهیم
همه کس��ب وکارها مدعی هس��تند ک��ه باالترین 
کیفی��ت را ارائه می دهند و مش��تریان  هم می دانند 
ک��ه در 99درص��د م��وارد، ای��ن عب��ارت صرفا یک 
ادع��ای محض است. ضمن اینکه منظور از »باالترین 
کیفیت« مفهوم مشخصی نیست و معلوم نیست این 
کیفیت برتر در مقایس��ه با چ��ه محصولی و براساس 

چه استانداردی تعیین شده است. 
 

بهترین خدمات را از ما بخواهید
تقریبا می توان گفت که تمام شرکت ها ادعای ارائه 
بهترین خدمات را دارند و تمام مشتریان  هم می دانند 
که این ادعا در مورد تمام آنها صدق نمی کند. ضمن 
اینکه تجربه ثابت کرده است ش��رکت هایی که روی 
این قضیه ادعای بیشتری دارند، خدمات قابل قبولی 
هم ارائه نمی دهند. به خاطر داشته باشید این قاعده 
معکوس همواره برقرار است؛ »همیش��ه روی موردی 
تأکید بیش��تری دارید که کمتر ب��ه فکر انجام دادن 

آن هستید.«
 

پیشرو در این عرصه هستیم
واژه های این عبارت قبل از اینکه به گوش برسند، 
اث��ر خود را ازدس��ت  داده ان��د، چراکه بیش��تر ما از 
شنیدن این پیام خسته ش��ده ایم. عالوه بر این، این 
سوال همیشه پیش می آید که »صنعت پیشرو« چه 
معنایی دارد؟ یعنی ش��ما بهتر از هر شرکت دیگری 
این کار را انجام می دهید؟ آیا رقبا از وجود پدیده ای 
چون شما ش��گفت زده شده اند؟ بدیهی است که این 

عبارت هم جز ادعای پوچ، مفهوم دیگری ندارد. 
 

مشتری مداری هدف اصلی ما است
اگ��ر هدف اصلی ش��ما مش��تری مداری است پس 
تمرکز چندانی روی کیفیت محصول، سرمایه گذاری 
ی��ا کارکنان خ��ود ندارید. چرا یک مش��تری باید به 

چنین شرکتی اعتماد کند؟ 
 

مجهز به آخرین فناوری هستیم
درواق��ع معنای ضمنی ک��ه از این پی��ام می توان 
برداش��ت کرد این است که »ما معمولی هس��تیم« 
چراکه اگر پیشرفت فناوری به سطح معینی محدود 
باشد، همه به آن دسترسی دارند. آخرین باری را که 
شرکتی توانست محصولی فراتر از فناوری موجود در 
بازار ارائه کن��د، به خاطر دارید؟ بله. محصول آیفون 

اپل بود که آن هم مربوط به 1۰ سال پیش بود. 
 

محصول ما نسل جدیدی از… است
هم��ان اعت��راض م��ورد قب��ل در اینجا ه��م وارد 
است. طبیعتا وقتی فن��اوری حرکتی روبه جلو دارد، 
ش��رکت های دیگر هم در یک نقطه ثابت نمی مانند. 
اصطالح »نس��ل« به یک جریان اشاره دارد. ازاین رو، 
روی کار آمدن »نس��ل جدی��د« را می توان به دیگر 

شرکت ها نیز تعمیم داد. 
 

در این زمینه به عنوان یک رهبر فکری 
شناخته شده هستیم

این ش��عار در ذهن خواننده ای��ن مفهوم را تداعی 
می کند که ایده های دیگر افراد متعلق به این کمپانی 
است. حتی در مثبت ترین حالت، این طور برداش��ت 
می ش��ود که ایده های خوب نخس��ت متعلق به این 
ش��رکت است و بقیه در حال استفاده از آن هستند. 
در کل »رهبر فکری« معنای معقولی ندارد و مفهوم 

قابل قبولی را منتقل نمی کند. 
 

اعضای گروه کاری ما گروهی مجرب هستند
یک��ی از راه ه��ای تش��خیص پوچ ب��ودن یک پیام 
تبلیغاتی آن است که از عب��ارت متضاد آن استفاده 
کنی��م. برای مثال در مورد ای��ن پیام می توان گفت:  
»اعضای گروه ما گروهی بی تجربه هستند.« این نوع 
پیام ه��ا در حالتی کاربرد دارند که پاسخی متقابل به 
پیام تبلیغاتی گروه رقیب باش��ند، در غیر این صورت 

ادعایی خسته کننده و بی معنا هستند. 
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بودجه بازاریابی؛ وجود برنامه مشخص 
در بازاریابی ش��رکت ش��ما ه��دف ایجاد 
می کند، بودجه بازاریابی به ش��ما کمک 
می کن��د قدم های عملی ب��رای دستیابی 
ب��ه این اهداف برداری��د. حال چقدر باید 
برای بازاریابی هزینه کنید و در کجا باید 
هزینه ها صورت پذی��رد؟ چه مواردی در 

بودجه بندی بازاریابی وجود دارد؟ 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، بودجه 
بازاریابی به طور عام هزینه های تبلیغات، 
ترفیع��ات و روابط عمومی ها را پوش��ش 
می دهد. میزان بودجه بازاریابی نسبت به 
اندازه کس��ب و کار، فروش ساالنه و میزان 
رقابت متفاوت است. بسته به نوع صنعت 
و ب��ازار، بودجه بازاریابی می تواند حداقل 
یک درصد از فروش تا حداکثر ۳۰ درصد 
متغیر باش��د. ش��رکت های تازه تاسیس 
ممکن است تا ۵۰ درصد از فروش ش��ان 
را ب��ه برنامه های بازاریاب��ی مقدماتی در 
س��ال اول فعالیت ش��ان اختصاص دهند. 
مدیر یک کسب و کار کوچک ممکن است 
تالش کند این هزینه را فقط برای رقابت 

با رقبای مشخص خود صرف کند. 
عناوی�ن بودج�ه بازاریابی ش�امل 

موارد زیر است. 
1- طراح��ی و هزینه ه��ای چاپ برای 
تمام م��وارد چاپی از قبی��ل خبرنامه ها، 
روزنامه ه��ا، مجالت و منتش��ر ش��ده در 

مطبوعات، هزینه های پست مستقیم
2- چاپ و پخش تبلیغات

۳- روابط عمومی
-4 تدوین وب سایت

۵- معرفی شرکت
6- هر روش خاص مورد نیاز دیگر.

در نظر داشته باشید معموال ساده ترین 

روش آن است که با یک مقدار پایه برای 
بودجه بازاریابی آغاز کرده و سپس آن را 
به زیرشاخه های مشخصی تقسیم کنید. 
بودجه بازاریابی برای هر شرکتی متفاوت 
اس��ت. در زیر چه��ار روش معمول مورد 
استفاده ب��رای تخصیص بودجه بازاریابی 

معرفی می شود. 

 1- درصد از فروش
ای��ن روش ب��رای زمانی که ف��روش به 
صورت سیستماتیک درآمده است، کاربرد 
دارد. اختص��اص ی��ک درصد مش��خص 
از درآمد ف��روش یک��ی از محبوب ترین 
روش ه��ا برای بودجه بن��دی در بازاریابی 
است. این می��زان به طور متوسط معموال 
بین 9 تا 12درصد از بودجه ساالنه است 
و در کس��ب و کار های کوچک به کمتر از 
2درص��د ه��م می رسد. اگر ش��رکتی در 
حال راه اندازی ی��ک محصول یا خدمت 
جدید باش��د، به تبلیغات بیش��تری نیاز 
دارد، بنابرای��ن این درصد افزایش خواهد 
یافت. مزیت اصلی استفاده از یک درصد 
از فروش این است که بودجه بازاریابی با 
درآمد فروش ش��رکت، افزایش یا کاهش 

خواهد یافت. 

2- روش پولی
اغلب ش��رکت ها به سادگ��ی مقداری 
پول ب��ه منظ��ور بودج��ه بازاریابی خود 
اختص��اص می دهند. این روش مخصوصا 
برای ش��رکت های کوچ��ک مفید است. 
ش��رکت های کوچک نظر ب��ه این دارند 
ک��ه از عهده چه مقدار هزین��ه بازاریابی 
می توانن��د برآین��د. اختص��اص یک نرخ 
ثاب��ت معم��وال ب��رای ش��رکت ها و آن 

قس��مت هایی ک��ه به دنب��ال هزینه یک 
ب��اره هس��تند، از قبیل رواب��ط عمومی، 
بازاریاب��ی یا نش��ان تج��اری مؤثر است، 
ولی برای ی��ک برنامه بازاریابی بلندمدت 
مؤثر نیست. تعریف یک مقدار مشخصی 
هزینه برای بودجه بازاریابی در سال اول 
مدیران یک ش��رکت ممک��ن است آن را 
به چالش بکش��د، زیرا هی��چ سابقه ای از 
فروش و هزینه های بازاریابی وجود ندارد. 
برخ��ی از صاحبان و مدیران ش��رکت ها 
در س��ال اول تأسیس خود، ب��ه افرادی 
که در این صنعت فعال هس��تند مراجعه 
می کنند و در مورد پروژه های بازاریابی و 
فروش آنها پرس و جو می کنند و به این 
وسیله هزینه های بازاریابی خود را برآورد 

می کنند.  

 3- تطبیق با رقبا 
راه دیگر به منظ��ور تدوین یک برنامه 
بودجه بازاریابی این است که به تجزیه و 
تحلیل و برآورد آنچه رقبا برای بازاریابی 
خ��ود هزینه می کنن��د، بپردازند و آن را 
ب��رای خود کپی کنند ک��ه البته با توجه 
ب��ه اینک��ه اکثر ش��رکت ها در ای��ران به 
صورت سنتی عمل می کنند، مورد تأیید 
کارشناسان نیس��ت زیرا شرایط محیطی 
ممکن است برای ش��رکت های مختلف، 
ش��رایط متفاوتی را رقم بزند. به هر حال 
این روش یکی دیگر از راه های ساده برای 
تنظیم بودج��ه است که با تطبیق هزینه 
بازاریابی خود با هزینه رقبا به نوعی خود 
را در صف رقابت ب��ا رقیب نگه می دارد. 
ب��ه هرح��ال ای��ن روش ف��رض می کند 
ک��ه رقب��ا مبل��غ مناسبی را ب��ه این امر 
اختصاص می دهند و دارای یک ش��رکت 

برابر هستند. اگر شما مدیر یک مؤسسه 
مالی و اعتباری کوچک باش��ید و رقبای 
قدرتمندی مانند بانک ها داش��ته باشید، 
بدیهی است که شما نمی توانید از بودجه 
بازاریاب��ی بانک کپی برداری کنید. هنگام 
استف��اده از این روش، درآمد و سایز یک 

شرکت هم باید در نظر گرفته شود. 
 

4- اهداف برنامه بازاریابی                      
به اعتقاد کارشناسان، این روش اغلب 
به عن��وان مؤثرتری��ن روش بودجه بندی 
در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود. در این روش 
از اه��داف برنامه بازاریابی ب��رای تعیین 
بودج��ه بازاریابی استفاده می ش��ود. این 
بودجه، برآورد هزینه های مورد نیاز برای 
دستیاب��ی به اه��داف بازاریاب��ی مطلوب 
و مدنظ��ر اس��ت. اگ��ر چه ای��ن روش از 
بودجه بن��دی، بس��یار واقع بینانه است و 
اغل��ب محدود به سرمای��ه موجود است، 
البته گاه��ی بودجه مطل��وب مورد نظر 
ممکن است از پول��ی که برای یک سال 
کنار گذاش��ته ش��ده است، تج��اوز کند. 
به هر حال، بس��یاری بر ای��ن باورند که 
این روش��ی منطقی ب��رای تعیین بودجه 
بازاریاب��ی اس��ت. با این ح��ال اختصاص 
یک بودجه بازاریابی دقیق قبل از ش��روع 
ه��ر سال مالی و ساالن��ه ممکن است به 
موازات رشد یا افت ش��رکت تغییر کند. 
نظارت ب��ر هزینه ه��ای بازاریابی و نتایج 
در ط��ول س��ال باع��ث اثربخش��ی بهتر 

بودجه تان می شود. 
در نظر داشته باشید که مدیریت خوب 
بازاریابی یک شرکت، خود باعث می شود 
که کس��ب و کارتان در محیط دلخواه قرار 

گرفته و به درآمد باال دست یابید. 

بودجه بندی امور بازاریابی
چرا کسب و کار شما به یک آژانس 

بازاریابی احتیاج دارد؟ 
اگر یک استارت آپ باشید، برای شما این دغدغه 
به وجود آمده است؛ فعالیت های بازاریابی شرکت را 
برون سپاری کنم یا افرادی را برایش استخدام کنم؟ 
ما در این مقال��ه به نقل از modir.tv  سه دلیل 
برای ش��ما می آوریم که فعالیت ه��ای بازاریابی خود 
را حتی االمک��ان ب��ه یک آژانس بازاریاب��ی یا آژانس 
بازاریابی آنالین بس��پارید تا متوجه ش��وید که چرا 
کسب و کار شما به یک آژانس بازاریابی احتیاج دارد؟ 

1- عدم نیاز به آموزش دادن و مدیریت کردن
بدترین اتفاقاتی ک��ه در فرآیند استخدام یک فرد 

برای شرکت می افتد این چند مورد است: 
- آموزش: فرد جدید باید آموزش ببیند. 

- هماهنگی با کس�ب و کار شما: اگر به آموزش 
احتیاج نداش��ته باش��د )یعنی کاربلد باشد(، باز هم 
آموزش می خواهد! )باالخره شرایط هر کسب و کاری 
با کس��ب و کار دیگری متفاوت است و شما هر کسی 
را ه��م که به مجموعه خود اضافه کنید، باید او را با 
مفاهیمی جدید از حوزه کسب و کارتان آشنا کنید.(

- آشنایی با جو شرکت: به مدت زمانی طوالنی 
احتی��اج دارید ک��ه فرد را با ش��رایط و جو حاکم بر 

شرکت و کارکنان آن آشنا کنید. 
- مدیریت وظایف او: اضافه شدن نیروی جدید 
از ش��ما یک انرژی مضاعف برای مدیریت کردن این 

نیرو و وظایفی که به عهده اوست، می گیرد. 
اما با قرارداد بستن با یک آژانس بازاریابی: 

- ش��ما دیگ��ر نیازی به صرف ان��رژی اضافه برای 
آموزش و مدیریت نخواهید داشت. 

- فضایی از شرکت تان اشغال نمی شود. 
- آژانس ها به صورت اتوماتیک شما را به هدف تان 
نزدیک می کنند و شما می توانید بر دیگر اهداف تان 

تمرکز کنید. 
2- مقرون به صرفه بودن

بدون ش��ک تا اینجا که ای��ن مقاله را می خواندید 
برای ش��ما این مس��ئله پیش آمده که برون سپاری 
کارهای ش��رکتم به ی��ک آژانس بازاریاب��ی، هزینه 
زیادی برای من در پی خواهد داشت. خب در ظاهر 
ک��ه نگاه می کنیم، این حرف قبول، ولی اجازه دهید 

کمی موشکافانه تر به این قضیه نگاه کنیم. 
- مالیات و هزینه های جانبی: ش��ما دیگر نیاز 
ب��ه پرداخت مالی��ات، بیمه و دیگ��ر خدمات جانبی 

نخواهید داشت. 
- عیدی و هزینه ه�ای متفرقه: دیگر نیازی به 
پرداخت هزینه های تش��ویقی، اضافه کاری، عیدی و 
اینچنین هزینه هایی که ب��ازده کارمندان را افزایش 

می دهد؛ نخواهید داشت. 
- تعطیلی ه�ای زیاد: تقویم ایرانی را باز کنید و 

ببینید که چند روز سال تعطیل است؟! 
سخت پیش می آید یک نیروی کار قانع ش��ود که 
روز تعطی��ل کار کند و اگر هم این کار را انجام دهد 
یا حقوق بیش��تر می گیرد یا به ازای هر یک روز کار، 

باید دو روز به او مرخصی بدهید! 
اما با سپردن کارهای خود به یک آژانس بازاریابی، 
ش��ما فق��ط Deadline تعیین می کنی��د و دیگر 
خودش��ان می دانن��د که روز تعطیل بای��د کار کنند 
یا نه. ش��ما فق��ط نتیجه را در زم��ان مقرر خودتان 

بخواهید. 
- تحقیق�ات بازاریابی: تحقیق��ات بازاریابی به 
تجرب��ه، دانش و امکانات بس��یار هزینه بری نیازمند 
است. هزینه های جانبی تحقیقات بازار به حدی زیاد 
است که اگر کارکش��ته نباش��ید، می تواند شما را تا 

ورشکستگی پیش ببرد. 
با قرارداد بس��تن ب��ا یک آژان��س بازاریابی، دیگر 

چنین دغدغه هایی ندارید. 
3- دستیابی به یک تیم با تجربه 

بازاریاب��ی حقوق های  کارش��ناسان و مدی��ران 
هنگفت��ی دریاف��ت می کنند و ش��رکت های دیگر 
هم��واره در کمی��ن نشس��ته اند که اگ��ر مدیران 
بازاریابی شما بتوانند خوب عمل کنند، با حقوقی 
باالتر یا وعده و وعیدهای مختلف، آنها را به سمت 
خودش��ان بکش��انند و ش��ما می مانید و حسرتی 
ک��ه به خاطر آموزش و همگام سازی او با ش��رکت 

می خورید. 
برای نگه��داری مدیران و کارش��ناسان بازاریابی، 
شما باید بودجه هنگفتی را صرفا برای یک فرد کنار 
بگذاری��د. اما در صورتی که ب��ا یک آژانس همکاری 
کنی��د، می توانی��د هر زمانی ک��ه خواستی��د، موقتا 
پروژه ها را متوقف کنید و هر زمان که نیاز داش��تید، 

هزینه کردن را دوباره شروع کنید. 
از طرفی با همکاری با یک آژانس بازاریابی، نه تنها 
ی��ک فرد، بلکه تیمی باتجرب��ه را در اختیار خواهید 
داش��ت. افرادی که پیش از شما با شرکت های دیگر 
کار کرده اند، کمپین ه��ای دیگری برگزار کرده اند و 
می دانند که چطور باید یک فرآیند بازاریابی را انجام 

دهند. 

۵ دلیل برای به کار بردن نام افراد 
در عنوان ایمیل

  آیا کتاب »آیی��ن دوست یابی« دیل کارنگی را 
خوانده ای��د؟ این کتاب یکی از بهترین کتاب ها در 
زمینه برقراری ارتباط ب��ا افراد و روش های یافتن 
دوس��ت است. در این کتاب دیل کارنگی می گوید 
که نام ف��رد برای هر کس مهم تری��ن و زیباترین 
صدایی است که می تواند بشنود، بنابراین نام افراد 
را ب��ه خاطر بس��پارید و آنها را با نام ش��ان خطاب 

کنید. 
آیا این موضوع می توان��د در بازاریابی ایمیلی یا 

ایمیل مارکتینگ نیز مورد استفاده قرار گیرد؟ 
تحقیق��ات نش��ان داده است که به ک��ار بردن نام 
اف��راد در عن��وان ایمی��ل یک تکنیک خ��وب برای 
ش��خصی سازی در ایمیل مارکتین��گ است. در این 
مقال��ه به نق��ل ازlearn-marketing ، پنج دلیل 
ب��رای به کار بردن نام اف��راد در عنوان ایمیل را ذکر 

می کنیم. 
1- افزایش نرخ باز شدن ایمیل ها 

وب سای��ت Retention Science با بررسی 
26۰میلی��ون ایمی��ل و ۵4۰ کمپی��ن بازاریاب��ی 
ایمیل��ی به ای��ن نتیجه رسید که ش��خصی سازی 
نرخ باز ش��دن ایمیل ها)OpenRate( را افزایش 

می دهد. 
ایمیل های��ی ک��ه در بخ��ش عن��وان آنه��ا، نام 
دریافت کننده ذک��ر ش��ده است، 16.۵درصد نرخ 

بازشدن بیشتری داشتند. 
می��زان افزایش در نرخ باز ش��دن ایمیل بس��ته 
به صنع��ت متفاوت است. بیش��ترین افزایش نرخ 
باز ش��دن ایمیل پ��س از ش��خصی سازی، مربوط 
به ش��رکت های مسافرتی و گردشگری بوده است. 
)نرخ باز شدن ایمیل در حالت شخصی سازی 2۸.۵ 
درصد بوده است و در حالت معمول 1۷.۳درصد(

2- افزایش نرخ کلیک ایمیل ها 
در تحقیق دیگری مش��خص شد که استفاده از 
ن��ام افراد در عنوان ایمیل ه��م باعث افزایش نرخ 

بازشدن و هم باعث افزایش نرخ کلیک می شود. 
در این تحقیق مش��خص ش��د ک��ه ایمیل های 
شخصی سازی ش��ده، 1۳/۰۵درصد دارای نرخ باز 
ش��دن بیشتر و ۳6/1۷ درصد نرخ کلیک بیشتری 

دارند. 
3- اسپم به نظر نمی رسید

زمانی ک��ه ش��ما از ن��ام اف��راد در عن��وان ایمیل 
خود استفاده می کنید، نش��ان می دهی��د که آنها را 
می شناسید و آنها خودشان با عالقه و تمایل آدرس 
ایمیل شان را در اختیار شما قرار داده اند. استفاده از 
این روش شخصی سازی در ایمیل مارکتینگ باعث 
می ش��ود که در ذهن مخاط��ب به عنوان اسپم جای 

نگیرید. 
خیلی از اوقات ممکن است افراد فراموش کنند 
ک��ه ایمیل خود را در سایت��ی وارد کرده اند و اگر 
ش��ما این موضوع را به آنها ی��ادآوری نکنید، این 
احتم��ال وجود دارد که به عن��وان اسپمر و ارسال 

کننده اسپم شناخته شوید. 
ی��ک لحظه به ای��ن موضوع فکر کنی��د که این 

اتفاق چه قدر بد است! 
فردی با تمای��ل آدرس ایمیل خود را در سایت 
ش��ما ثبت کرده ولی اسم ش��ما را فراموش کرده 
اس��ت و به خاطر ندارد. با ارس��ال ایمیل از سمت 
ش��ما، فرد فکر می کند که شما و شرکت تان بدون 

اجازه و به صورت اسپم ایمیل ارسال می کنید. 
بنابرای��ن برن��د ش��ما در ذه��ن او به عنوان یک 
اسپم��ر ثبت خواهد ش��د و خیل��ی بعید است که 
او از مجموع��ه ش��ما خری��دی انجام ده��د. برای 
جلوگیری از این مش��کل، حتما از عنوان اسم فرد 
در ایمیل خود استفاده کنید. حداقل برای چندین 
ایمی��ل اول ارسالی، نام افراد را به کار برید تا اسم 

مجموعه و سایت شما در ذهنش ثبت شود. 
4- امکان خرید بیشتر در ایمیل های 

شخصی سازی شده
سای��ت در  ش��ده  انج��ام  نظرسنج��ی    

داد  نش��ان    digitalcommerce360  
ک��ه ۷۷درص��د از اف��راد ب��ه خری��د از برندی که 
ایمیل هایش ش��خصی سازی ش��ده باش��د تمایل 
بیشتری دارند. بنابراین با شخصی سازی در ایمیل 
مارکتینگ و ق��رار دادن نام افراد در عنوان ایمیل 

می توانید احتمال فروش خود را افزایش دهید. 
۵- خیلی از افراد و سازمان ها از این موضوع 

استفاده نمی کنند 
چق��در عالی. حاال ک��ه تعداد زی��ادی از افراد و 
مجموعه ه��ا از نام افراد در عن��وان ایمیل استفاده 
نمی کنند، ش��ما به راحتی می توانید با اجرای این 
اصل ساده نس��بت به رقبای تان متمایز ش��وید و 

متفاوت تر از آنها عمل کنید. 
چط�ور نام اف�راد را در عنوان ایمیل ارس�ال 

کنیم؟ 
معموال سیستم های ایمیل مارکتینگ این امکان را 
به شما می دهند که با استفاده از نام افراد، ایمیل خود 

را شخصی سازی کنید. 
 ب��رای استف��اده از ای��ن ویژگ��ی به دنب��ال بخش

 Personalization  در سیس��تم ایمیل مارکتینگ 
خ��ود بگردی��د. از هر سیس��تم ایمی��ل مارکتینگ 
که برای ارس��ال ایمیل استف��اده می کنید، حتما 
استف��اده از ن��ام افراد و ش��خصی سازی در ایمیل 

مارکتینگ را در برنامه خود بگنجانید. 

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



 5راه برای افزایش
بازدهی کارمندان 

این صحن��ه را تصور کنید؛ کارمن��دی که باوجود 
تعهدش، اما روند بازدهی اش پایین می آید؛ کارمندی 
که در جلسه با شما از نگاه کردن به چشمان تان فرار 
می کن��د و حتی بدتر از اینها کارمندی که به خود و 
تأثیرش در پیش��رفت شرکت ش��ما و کسب و کارتان 

هنوز ایمان ندارد. 
چگونه با چنین کارمندانی رفتار کنید؟ این مقاله 
ب��ه نق��ل از modir.tv از سری مق��االت »رهبری 
تیم«، به ش��ما کمک می کند. در مطلب زیر با  پنج 

راه برای افزایش بازدهی کارمندان تان آشنا شوید. 
1 - یک هدف و دوربرد واضح

مرحل��ه اول ب��رای انرژی دادن ب��ه کارمندان این 
اس��ت که ب��ه آنها نش��ان بدهید که چ��ه چیزی در 
انتظارشان است. اگر به کارهای شان به درستی عمل 
کنند چه هدفی نصیب شان می شود؟ هدف و دوربرد 

شرکت چیست؟ 
برخ��اف یک دستور کار، ک��ه درکمال بی روحی، 
صرفا کارهایی را که باید برای ش��رکت انجام ش��ود 
گوش��زد می کن��د، یک دیدگ��اه و دوربرد، ب��ا ایجاد 
عاقه و ش��وق و هیجان، به کارمندان اشتیاق عمل 

می بخشد. 
دوربرد می گوید که ش��رکت اکنون کجاست، کجا 
قرار است برسد و چگونه باید این مسیر را طی کند. 

2 - همه در یک جهت
مطمئن ش��وید که اهداف کوچک و جزیی هر یک 
از افراد در راستای هدف بزرگ ش��رکت قرار بگیرد. 
کارمن��دان باش��وق و ذوق می توانند تصمیم بگیرند، 
آنها می توانند تصمیماتی کوچک و مهم برای ش��ما 
بگیرند؛ تصمیماتی که می تواند ش��رکت را از کشتی 

در گل نشسته ای به یک ناو قاره پیما بدل کند. 
کارمندان اگر تشویق شوند، اهداف کوچک شان را 
در راستای موردنظر ش��ما ق��رار می دهند، پس بهتر 
است به جای اینکه یک شرکت پر از اجساد متحرک 

تهیه کنید، به کارمندان روحیه بدهید. 
3 - تالش و نتیجه تالش

اگ��ر می خواهید کارمندانی داش��ته باش��ید که به 
تنهایی و بدون حضور شما، بخشی از کارهای شرکت 
را آنطور که می خواهید پیش ببرند، به افرادی که تا 

حدودی موفق به این کار بوده اند، جایزه دهید. 
بگذارید همه بتوانند ثمره تاش و کوش��ش خود 
را در ش��رکت تان ببینن��د. با اینکار، ش��ما عاوه بر 
تش��ویق کارمندتان برای ادامه کار، دیگر کارمندان 
را نیز به ش��رکت ک��ردن در فعالیت های مطلوب تان 

سوق می دهید. 
4 - دست اندازها

از هرچی��ز که باعث سردرگم��ی در کارمندان تان 
می شود، چشم پوشی کنید. قوانین سخت، عادت های 

شغلی طاقت فرسا و...
سعی کنید یک فرهنگ کلی و همه پسند در عین 
ح��ال قانون م��دار و فعالیت محور را در ش��رکت جا 
بیندازی��د و هرچ��ه را که با آن فرهن��گ، که مقبول 

همه اعضاست، تناقض دارد رفع کنید. 
حتی برای تش��ویق و انرژی دادن ب��ه کارمندان، 
تس��هیات و ابزار مورد نیاز برای موفق ش��دن را در 

اختیار شان قرار دهید. 
به ط��ور خاصه هرچیزی را ک��ه به انرژی دادن به 
کارمندان تان منجر می شود، در دسترس قرار داده و 
مهیا کرده و از قوانین و اتفاقات و روندها و ابزارآالت 
دلس��رد کننده دوری کنید. یادتان باش��د که شرکت 

شما، با کارمندانش معنا می یابد. 
5 - نپلکید! 

برخ��ی کارفرمایان فکر می کنند ک��ه باید همواره 
تمام حرکات کارمندان را تحت نظر بگیرند، درحالی 
که بهت��ر است پس از اطمینان از روش کار کارمند، 
او را ب��ه حال خود بگذارید و اجازه دهید تا به روش 

خود و با ذهن خود کار را انجام دهد. 
مانند روح سرگردان شرکت نباشید؛ گاهی حضور 
ش��ما باعث ایجاد است��رس و نگران��ی در کارمندان 
می ش��ود. به آنه��ا فضای مورد نیازش��ان را بدهید و 
باور کنید که آنها هم انسان هایی باهوش و بااستعداد 

هستند. 
گاه��ی بهترین روش ب��رای ایجاد انگی��زه، انتقال 
ق��درت و آزادی به خ��ود کارمندان اس��ت. بگذارید 
تاحدودی خودش��ان کارها را پیش ببرند. با این کار 
ش��ما عاوه بر داشتن شرکتی پویاتر، به ایجاد حس 

اطمینان در روابط کاری کمک کرده اید. 
بیل گیت��س همواره می گوید: »در آینده، رهبران، 
کس��انی هس��تند که ب��ه دیگ��ران انگی��زه و انرژی 

می دهند.«
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و  ییت��س، مؤسس  ش��ایرین 
 ،Nima ش��رکت  مدیرعام��ل 
معتق��د است استارت آپ ش��ما 
زمانی به موفقی��ت می رسد که 
ت��ا درک تمام نک��ات، از سوال 

پرسیدن دست نکشید. 
بس��یاری  به گزارش زومیت، 
از گفت وگوهای��ی ک��ه به ایجاد 
روابط می انجامن��د، مثل روابط 
دوستی و آموزشی و پیدا کردن 
یک  اط��راف  تجاری،  ش��رکای 
میز ش��ام اتفاق می افتند. تاش 
برای اینکه تأثیر اولیه خوبی در 
ذهن دیگران به جای بگذاریم به 
ح��د کافی است��رس زا است، اما 
آلرژی ه��ا و حس��اسیت افراد به 
مواد غذایی، الیه ای دیگر  برخی 
به این است��رس اضافه می کند؛ 
بای��د منتظ��ر ماند و نگ��اه کرد 
که آیا غذای سفارش داده ش��ده 
نم��ی آورد؟  وجود  به  مش��کلی 
حتی اگر از قب��ل تمام نکات را 
توضیح داده باشید. اصوال وقتی 
نگران سامتی خودتان هستید 
چط��ور می توانید هم��ان خود 

همیشگی تان باشید؟ 
به عن��وان  ییت��س،  ش��ایرین 
کس��ی ک��ه در تم��ام عم��ر با 
و  غذای��ی  حس��اسیت های 
درنتیج��ه رژیم ه��ای مخصوص 
ب��ه آن دست به گریب��ان ب��وده 
است، ای��ن نگرانی ه��ا را خوب 
درک می کند. همین مس��ائل او 
را ب��ه تأسیس ش��رکت »نیما« 
هدای��ت کرده اس��ت. نیما، یک 
شرکت فناوری است که ییتس 
با یکی از همکاسی های دوران 
تحصیل��ش در MIT، اسک��ات 
ساندور در سال ۲۰۱۳ تأسیس 
ک��رد. این ش��رکت تولیدکننده 
یک سنس��ور قاب��ل  حمل است 
که مواد آل��رژی زای موجود در 
غذاها را تشخیص می دهد. آنها 
ب��ا موفقیت تس��ت گلوتن را به 
ب��ازار عرضه کردند و اخیرا روی 
مواردی مثل بادام زمینی، فندق 

و لبنیات کار می کنند. 
برای رسیدن به یک محصول 
نهایی ایمن و مؤثر، آزمایش های 
علم��ی دقیق و زیادی مورد نیاز 
ب��ود. پ��س از راه ان��دازی ای��ن 
کسب وکار، باوجود اینکه ییتس 
ب��ه لطف ک��ار در ش��رکت های 
بزرگی مثل فیس بوک و گوگل، 
می دانس��ت چط��ور مش��تریان 
بالق��وه  را پی��دا کن��د، ولی علم 
تغذیه در ح��وزه دانش او نبود. 
بااین وج��ود او اجازه ن��داد این 
مس��ئله مانع از توسعه حرفه او 

شود. 
او می گوید: من هیچ دانش��ی 
در زمین��ه مهندسی ش��یمی و 
توسع��ه محصول نداش��تم. من 
همیش��ه خودم را ی��ک ستاره 
و  کارب��ری  کمپین ه��ای  در 
با م��ردم می دیدم، ولی  ارتباط 

همی��ن موض��وع را ب��ه رهب��ر 
متخصصان م��ان گفت��م. من به 
او گفتم »ای��ن چیزی است که 
مصرف کنندگ��ان ما نیاز دارند« 
و او رف��ت و مش��خصات علمی 
محصولی را که ما می خواستیم، 

پیدا کرد. 
مؤس��س و مدیرعام��ل ی��ک 
برای  آن ه��م  ب��ودن،  ش��رکت 
نخس��تین بار، اصا کار ساده ای 
نیست، ولی او برای تمام افرادی 
کس��ب وکار  می خواهن��د  ک��ه 
خودش��ان را داش��ته باش��ند و 
باش��ند، یک  رئیس خودش��ان 
توصی��ه دارد؛ تا زمانی که فکر و 
ذهن ت��ان آرام بگیرد و مطمئن 
ش��وید، به سوال پرسیدن ادامه 
دهی��د. البته موان��ع زیادی در 
این راه وج��ود دارد. افرادی که 
فکر می کنید متخصص یک امر 
هستند به ش��ما خواهند گفت 
که »اجرای ایده شما غیر ممکن 
است« ی��ا »ت��و نمی توانی این 
کار را انجام بدهی«، ولی ش��ما 
باید همچنان به پرسیدن ادامه 
بدهی��د ت��ا وقتی ک��ه همه چیز 

برای تان معنی پیدا کند. 
در  مصاحب��ه ای،  در  ییت��س 
مورد این پرسش که چرا تجربه 
بدتری��ن سناریویی که در ذهن 
داری��د می تواند به ش��ما قدرت 
بیش��تری ببخش��د و از ط��رف 
دیگ��ر، اهمیت دف��اع از ایده ها 
چیست، باورهای خود را به این 

شرح توضیح داد: 
وقتی در ش��روع کار هستید 
تأسی��س  را  ش��رکت تان  و 
می کنی��د، معموال فقط خودتان 
و شریک تان و یک تیم کوچک 
هس��تید. به تدریج تی��م خود را 
ناگهان  و  گس��ترش می دهی��د 
متوجه می شوید کارهایی را که 
قبا خودتان انجام می دادید، در 
حال حاضر یک گروه فوق العاده 
انجام می دهن��د. در این مرحله 
مه��م اس��ت ک��ه ی��اد بگیرید 
مسئولیت ها را از دوش خودتان 

برداری��د و به دیگ��ران قدرت و 
مس��ئولیت ببخشید. این انتقال 
کار آسانی نیست و درواقع یکی 
از چالش ها و زمینه های رش��د 
م��ن به عنوان یک رهبر بود. من 
زمانی توانستم رشد کنم که به 
تی��م خود قدرت و انتخاب دادم 
تا حس کنن��د آنها هم مالک و 
مسئول هدف شرکت هستند و 
حرکت ش��ان در راستای هدف، 

پیشرفت خودشان است. 
یک مث��ال برای ای��ن ماجرا، 
وقتی بود که ما برای نخس��تین 
بار استرات��ژی بازاریابی خود را 
تنظی��م کردیم. من در بازاریابی 
داشتم  ش��خصی  تجربه  آناین 
و ب��ه همین دلی��ل یک کمپین 
بعده��ا که  راه ان��دازی ک��ردم. 
را  بازاریابی مان  م��ا سرپرس��ت 
استخدام کردیم، واقعا یک گام 
ب��ه عق��ب برداش��تیم و متوجه 
ش��دیم ای��ده کمپی��ن، ش��اید 
اصا ایده درست��ی نبوده است. 
ای��ن تغیی��ر باعث ش��د برخی 
استراتژی ه��ای ما بهب��ود پیدا 
توانس��تیم  ما  به طوری که  کند، 
در نقاطی محصوالت مان را ارائه 
دهیم ک��ه من هیچ وقت فکرش 

را هم نمی کردم. 
باید بدانید ک��ه به عنوان یک 
رهبر، تجربیات ش��ما می توانند 
برای ت��ان بس��یار محدودکننده 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  و  باش��ند 
اف��راد متخصص در  استخ��دام 
ه��ر زمینه، امری ضروری است. 
ش��ما با همکاری کارش��ناسانی 
ک��ه تجربه های خ��اص خود را 
دارند، افق دیدتان را گس��ترش 
بای��د برای آنها  البته  می دهید. 
محدوده عملکردش��ان را روشن 
همی��ن  در  بگویی��د  و  کنی��د 
کار  تعیین ش��ده  مقیاس ه��ای 

کنند. 
ییت��س همچنین در پاسخ به 
این سوال که در دوران حرفه ای 
مرتکب  اش��تباهاتی  خود چ��ه 
شدید و چطور از این اشتباهات 

استفاده  ارتقای خودت��ان  برای 
کردید، گفت:

بخ��ش  در  م��ن  زمانی ک��ه 
آناین ک��ار می کردم،  ف��روش 
برای کس��ب وکارهای کوچک یا 
برنامه ری��زی می کردم.  متوسط 
برای ایده این ش��رکت بس��یار 
هیج��ان زده ش��ده ب��ودم، م��ا 
شرکت مان را تأسیس کردیم و 
کارها را پی��ش بردیم. همه چیز 
خوب به نظ��ر می رسید. تعداد 
مش��تریان بی��ش  از ح��د تصور 
بود و م��ن برنامه ای آموزش��ی 
ارائ��ه کردم ت��ا اهمیت و ارزش 
محصوالت م��ان روش��ن ش��ود. 
اش��تباه م��ا این بود ک��ه کمی 
سری��ع پیش رفتی��م و به همه 
مس��ائلی که س��ر راه م��ان قرار 
گرفت فکر نکردیم. یک ش��غل 
خ��وب زمانی می توان��د به یک 
شغل عالی تبدیل شود که شما 
وق��ت کافی بگذاری��د و به تمام 

جزییات پروسه فکر کنید. 
فک��ر می کنید در ای��ن مورد 
داش��ت  امک��ان  آی��ا  خ��اص 
این  از  محصوالت م��ان بیش��تر 
توسع��ه پیدا کنن��د؟ بله. درس 
بزرگ��ی که من ی��اد گرفتم این 
بود که هیجاناتم را کنترل کنم 
و به ج��ای اینک��ه سریع پیش 
ب��روم، ب��ه تمام طول مس��یر و 

اتفاقات آن فکر کنم. 
کارآفرین،  یک  به عنوان  البته 
اگر ش��ما بیش ازحد فکر کنید 
ممک��ن اس��ت هیچ وقت دست 
ب��ه ک��اری نزنید،زی��را دائم به 
ک��ه  می اندیش��ید  چیزهای��ی 
بالقوه اش��تباه  می توانند به طور 
باش��ند. حقیقت ای��ن است که 
من در استراتژی های خود برای 
آماده س��ازی و معرفی محصول، 
اشتباه کرده بودم. خوش شانس 
ب��ودم که مربی بزرگی داش��تم 
که همیش��ه افرادی را که تحت 
بودن��د، حمای��ت  او  مدیری��ت 

می کرد. 
یکی از توصیه های مربی  ام که 

هنوز مورد استفاده قرار می دهم 
این است:

شما همیشه هدفی دارید که 
می خواهید ب��ه آن برسید. ولی 
باید ای��ن کار را ب��ا همکاری و 
تکیه بر توانایی های همه اعضای 
تی��م انج��ام دهید. ب��ه اهداف 
دیگ��ران فک��ر کنی��د و در هر 
بحثی که پیش می آید، خودتان 
را به جای آنها بگذارید. در کنار 
اینک��ه به  پیش��برد اهداف خود 
فک��ر می کنی��د، درک کنید که 
آنها به چه چیزی بیشتر اهمیت 

می دهند. 
ای��ن روند به مکالم��ات واقعا 
منج��ر  سازن��ده ای  و  مفی��د 
می شود. همین موضوع من را به 
یک کارآفرین هوش��مند تبدیل 
کرد. پاسخ هایی که به دنبال آن 
هس��تیم همیشه روشن نیستند 
و ش��ما با همفکری دیگران دید 

بهتری خواهید داشت. 
او همچنین در پاسخ به اینکه 
آیا در طول زندگی حرفه ای تان، 
لحظات��ی داش��ته اید که مجبور 
ش��وید ب��ه دف��اع از خودت��ان 
بپردازی��د؟ چ��ه رویک��ردی در 

پیش گرفتید؟ اظهارداشت:
بل��ه. ب��ه خاط��ر م��ی آورم که 
زمانی ک��ه مش��غول به ک��ار بودم، 
درخواست ترفیع ک��ردم. من یک 
گفت وگوی بس��یار است��رس زا در 
پیش داشتم و هیچ کدام از مقامات 
مافوق خ��ودم را هم رأی و هم نظر 
نمی دیدم. درواقع یکی از همکارانم 
بود که مرا تش��ویق ک��رد. او کاما 
معتق��د بود بای��د در این جلس��ه 
ش��رکت کنم و هم��ه خدماتی را 
که انج��ام داده ام توضیح دهم. در 
آن زم��ان حس می کردم بس��یار 
آسیب پذیرم و شک و تردید زیادی 

در من رخنه کرده بود. 
من هنوز خیل��ی جوان بودم 
و به ج��ای تمرکز ب��ر توانایی ها 
داش��تم،  ک��ه  قابلیت های��ی  و 
می توانس��تم یک میلی��ون دلیل 
بیاورم که چرا آنها به من ترفیع 
نمی دهن��د. مهم نیس��ت که در 
نهایت ترفیع نگرفتم. قضیه این 
است که وقتی بدترین سناریو را 
در ذهن تان مرور کنید، قوی تر 

می شوید. 
اگ��ر در موقعیتی هس��تید که 
می خواهید ریس��ک پذیر باشید، 
ب��ه این فک��ر کنید ک��ه بدترین 
اتفاقی که ممکن است رخ بدهد 
چیست؟ آن لحظه را کاما تصور 
کنی��د، ح��س کنید ک��ه در آن 
موقعیت زندگی می کنید. بعد به 
خودتان بگویید:»خب، من از این 
ماجرا جان سالم به در بردم! حاال 
می توانیم حرکت را ادامه دهیم.« 
و پیش بروید. م��ن فکر می کنم 
ای��ن یک تمری��ن ذهن��ی واقعا 

قدرتمند و مفید است. 
 ENTREPRENEUR   منبع

 چرا کارآفرینان باید همه چیز و همه کس را
مورد سوال قرار دهند

ارتباط  کارتابل

مدیری معتمد باشید

معم��وال تصوری ک��ه در رابطه ب��ا مدیران صورت 
می گیرد، به این ش��کل است که آنان افرادی هستند 
که توانایی کنترل احساسات خود را دارند. این حرف 
اگرچه کمی اغراق آمیز به نظ��ر می رسد، اما درواقع 
حقیق��ت همین است. ای��ن دسته از اف��راد به علت 
موقعیت حس��اسی که دارند باید نس��بت به سایرین 
رفتارهای پخته تر و شایسته تری از خود نشان دهند. 
علت این امر هم به این خاطر است که مدیران برای 
رهبری نیاز به وجه��ه خوب و محکم دارند. واقعیت 
این است که افراد تنها به فردی اعتماد خواهند کرد 
و از وی حرف شنوی خواهند داشت که از کاریزمای 
مناسبی برخوردار باشد. به همین خاطر در بسیاری 
از موارد دیده شده است که رفتار مدیران در محیط 
کار بس��یار متفاوت است، به نحوی که افرادی که با 
وی در ارتباط هستند، با مشاهده او در محیط کاری 
ای��ن تصور در آنان ش��کل خواهد گرفت که با فردی 
جدید رو به رو هستند. البته این امر به معنای دورویی 
نیس��ت و فضای کاری نیاز به چنین رفتارهایی دارد. 
روی این امر ابدا نمی توان برچسب دورویی زد و بهتر 

است از آن به عنوان ماسک رهبری یاد کرد.
 دکت��ر جان س��ی مکس ول می گوی��د: »مقیاس 
واقعی رهبری و مدیری��ت، نفوذ است، نه کمتر و نه 
بیش��تر.« ش��ایان ذکر است که جان سی مکس ول، 
متخصص مدیریت و رهبری در دنیای تجارت است. 
هم��ه ما کس��انی را که از خود لیاقت فراوان نش��ان 
می دهن��د، تحس��ین می کنیم. مهم نیس��ت که این 
افراد در چ��ه زمینه هایی از صاحیت و شایس��تگی 
برخوردارند، مهم این است که آنها با جدیت زیاد به 
آنچ��ه می خواسته اند دست یافته اند. پس برای اینکه 
بتوانیم صاحیت خود را افزایش دهیم باید پیوسته 
در جس��ت وجوی راه های��ی برای یادگیری، رش��د و 
ترقی باش��یم و همواره به پیشرفت خود ادامه دهیم. 
همچنین در انجام کارها پیگیر، کوش��ا و جدی بوده 
و ت��ا رسیدن به نتیجه م��ورد نظر، کار خود را دنبال 
کنیم. دیگر اینکه همیش��ه یک قدم جلوتر از هدف 
نهایی خویش باشیم و بیش از حدی که از ما انتظار 
دارند ظاهر ش��ویم. زی��را از نظر اف��راد با صاحیت، 
»به اندازه کافی خوب« هیچگاه خوب نیس��ت، آنها 
همیش��ه می خواهند کارشان را به نحو احسن انجام 

دهند.
مفهوم ماسک رهبری به این معنا است که ش��ما 
باید حت��ی اگر در زندگی واقع��ی خود خصوصیات 
اخاق��ی یک مدیر محکم و قاب��ل اعتماد را ندارید، 
ب��ه نحوی خود را نش��ان دهید که سایرین ش��ما را 
واجد ش��رایط تصور کنند. این امر از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است زیرا شما در مقام مدیر وظیفه 
رهب��ری را برعه��ده داری��د و قلب تپنده ش��رکت 
محسوب می شوید و این یک واقعیت است که چشم 
امید چندین کارگر به ش��ما و تصمیم های تان است. 
بدون ش��ک دیدن مدیری ک��ه در سختی ها دست 
و پ��ای خ��ود را گم می کن��د و صاب��ت الزم را در 
تصمیمات خ��ود ندارد، برای هر کارمندی عذاب آور 
است و وجهه وی به ش��دت خراب خواهد ش��د. به 
همین خاط��ر الزم است مانند ی��ک بازیگر همواره 
ف��ردی پرقدرت را از خود به نمایش درآورید. با این 
ک��ار مقدمات اطمین��ان سایرین به خ��ود را فراهم 

آورده اید.

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
 - ای��ن نکته را هرگز فراموش نکنید که  هیچکس 
ذات��ا رهبر به دنی��ا نمی آید. با این ح��ال  باید بین 
رهبران��ی که فقط ای��ن مقام را یدک می کش��ند و 
رهب��ران واقع��ی تمایز قائل ش��د. درواق��ع رهبران 
پ��رورش داده ش��ده و تعلیم می یابند ن��ه اینکه ذاتا 

رهبر به دنیا بیایند.
- یک��ی ار راهکارهایی که می��زان اعتماد افراد را 
به طرز چش��مگیری افزایش می دهد این است که با 
اقت��دار صحبت کنید. استفاده از کلمات مقتدرانه به 
شما کمک می کند تا در هدایت و رهبری کارمندان 
خود موفق ت��ر عمل کنید. این گون��ه کلمات حاکی 
از ط��رز فکر و نگرش قاطعانه هس��تند. از کارمندان 
خ��ود بخواهید کار خود را با قدرت و اش��تیاق و در 
اسرع وقت انجام بدهند. همیشه با جدیت و قاطعیت 

صحبت کنید.
- احس��اسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید 
احساسات بر شما غلبه کند. اگر احساس عصبانیت، 
پوچ��ی و ناامی��دی می کنی��د، ب��ا انج��ام تمرینات 
مدیتیش��ن یا یک پیاده روی ساده از شر آن خاص 

شوید.
- تعام��ل و ارتباط خ��ود را با سایری��ن در سطح 
باالیی نگه دارید. پرقدرت و قابل اعتماد بودن ابدا به 
این معنا نیست که خودرای باشید و فراموش نکنید 
که مش��ورت ب��ا سایرین از رموز موفقیت محس��وب 

می شود.
- فراموش نکنید که تنها در صورتی موفق خواهید 
بود که بتوانید اعتماد سایرین را به خود جلب کنید. 
در این راستا الزم است تا مهارت های الزم برای این 
ام��ر را در خ��ود تقویت کنید و فرام��وش نکنید که 
اعتماد یکی از الزامات موفقیت در هر کس��ب و کاری 
است. به همین خاطر باید نهایت تاش خود را برای 

به دست آوردن آن انجام دهید. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

خدمات دستیار خانه - امروزه دستیاران و خدمتکاران بسیار مورد نیاز هستند. آدم ها حاضرند برای دریافت دستیاران خوب هزینه 
کنند. می توانید با راه اندازی شرکتی در زمینه ارائه  خدمات دستیار خانه کارتان را شروع کنید.
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اخبار

ارومی�ه - خبرنگار فرصت امروز- علی الریجانی در جلس��ه 
شورای اداری آذربایجان غربی اظهار داشت: سخنانی که در این جلسه 
در ارتباط با مس��ائل این منطقه ایراد می ش��ود نشان دهنده دغدغه 
مس��ئوالن است. وی تصریح کرد: اما من از دید دیگری ارزیابی کلی 
از کشورمان بیان می کنم که در وضعیت استان ها نیز اثر می گذارد و 
استان های دیگر نیز همین دغدغه ها را دارند و نقطه قوت آذربایجان 
غربی تمرکز کردن شاخک مس��ئوالن در مورد اقتصاد کشور است. 
رئیس مجلس گفت: اگرچه مس��ائل دیگر مطرح ش��ده موضوعات 
حاشیه ای نیستند اما در نگاه کلی ارزیابی من از کشور این است که 
در مسیری حرکت می کند که از هر نظری رفتار سنجیده ای دارد و 
این موضوع نقطه قوت جمهوری اسالمی است. وی افزود: باید به این 
وجه از موضوع ارزش داد و در مسائل اساسی موضوعات سنجیده در 
نظر گرفته می ش��ود چراکه آورده خوبی برایمان است و در این میان 
برخی از کش��ورها که ظرفیتش��ان از ما کمتر نیست دچار آشفتگی 
هستند که خوشبختانه در بسیاری از امور این موضوع در کشورمان 

اصال وجود ندارد. رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه مسائل 
منطقه ای رفتار ایران اسالمی بسیار داهیانه است درحالی که زمانی در 
منطقه تنها بودیم و در دفاع از برخی از کشورها و مبارزه با تروریسم 
تک بودیم اما امروز ش��رایط تغییر کرده است و تمامی کش��ورها راه 
درست را در مبارزه با تروریسم بیان می کنند گرچه ممکن است چند 
کشور این موضوع را علنا قبول نکنند ولی اقداماتشان این موضوع را 
نشان می دهد چراکه تصمیم ایران برای مقابله با تروریست ها استقامت 

جبهه مقاومت را پایدارتر کرد. وی با اش��اره به تحوالت اخیر درباره 
مس��ائل مرتبط با برجام اظهار داشت: تصمیم ایران اسالمی در مورد 
انرژی هس��ته ای نیز داهیانه است اگر چه عده ای به دنبال فرافکنی 
هس��تند ولی ای��ران اسالمی به خوبی پیش می رود و روش��ن است 
که دش��منان در همه حال به دنبال ضربه زدن هس��تند. وی گفت: 
تصمیمی که اخیراً مجلس نمایندگان آمریکا گرفته که برجام را لغو 
کرده اند بنابراین نباید از روح برجام سخنی بگویند و باید بدانند اگر 
برجام بهم زده شود به ضرر خودشان است و اگر برجام برهم زده شود 
ایران قادر است بیش از زمان پیش بینی شده به حال نخست خود و 
حتی قدرتمند تر از قبل برمی گردد.   الریجانی افزود: دولت های غربی 
هیچ نگاه خوبی به مواضع ایران ندارند اما در مس��ائل منطقه ای که 
ایران راه درست را انتخاب کرد و آنها دیدند که مسائل کارشکنانه شان 
به خطر می افتد بنابراین ایران را حامی تروریس��ت نامیدند اما این را 
می گوییم که غربی ها بدانند ایران به دنبال امپراتوری در هیچ یک از 

خاک کشورهای اسالمی نیست.

تبریز - اسد فالح- نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر تبریز توسعه ناوگان اتوبوسرانی 
و مترو تبریز را اولویت شورای پنجم شهر تبریز دانست. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، عبداله تقی پور در حاش��یه مجمع عمومی 
عادی ساالنه شرکت واحد منتهی به سال 95، زحمات این شرکت 
را بی بدیل خواند و افزود: قدر و شرافت و جایگاه واقعی این شرکت 
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. وی اظهار داشت: اولویت 
ش��ورای پنجم در حوزه حمل و نقل عمومی توسعه همه جانبه 
ناوگان اتوبوسرانی و مترو بوده که در چهار سال آینده مورد توجه 
و تاکید قرار خواهد گرفت. نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل 

و نقل و ترافیک شورای کالنشهر تبریز افزود: برای اتمام خط یک 
پروژه مترو 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این خط به بهره 

برداری کامل برسد. تقی پور، تقویت کمیته های کارشناسی و فنی 
در اتوبوسرانی را م��ورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد پاره خط در 
ش��هرک های اقماری اجتناب ناپذیر بوده و بایستی این روش در 
شهرک های اقماری با مطالعه مورد اجرا قرار گیرد. وی ادامه داد: 
باید سر فاصله زمانی خطوط اتوبوسرانی مورد بازبینی و تابلوهای 
اطالع رسانی جهت آگاهی ش��هروندان نصب گردد. وی در پایان 
افزود: پیش��نهاد می کنم که با بهره گیری از تجربه مثبت شهر 
لندن ناوگان اتوبوسرانی تبریز از یک رنگ واحد برخوردار شده و 
استمرار آن می تواند برندسازی در حوزه حمل و نقل عمومی را 

به دنبال داشته باشد.

اصفهان – قاس�م اس�د - مهندس احمد صادقي در جلسه 
معارفه منصور یزدي زاده مدیرعامل جدید شرکت ملي فوالد ایران 
 ،  گفت : هم اکنون نیم قرن از تولید فوالد به شیوه مدرن در ایران

 مي گذرد و این مهم با تاسیس  ذوب آهن اصفهان حاصل شد .  وي 
افزود :  امسال بزرگداشت پنجاهمین سال شکل گیري این صنعت 
 مهم در کش��ور در ذوب آهن برگزار مي ش��ود و همچنین تالش

 مي کنیم با موافقت دولت روزي به نام روز فوالد در تقویم رسمي 
کشور ثبت شود   .  مهندس صادقي با اشاره به اینکه شکل گیري 
ش��رکت ملي فوالد با تاسیس ذوب آهن پایه گذاري شد ،  تصریح 
کرد : فوالد در کشور ما از قدمت خوبي برخوردار است اما به دالیل 
مختلف دانش و تکنولوژي این صنعت استراتژیک در کشور رشد 
مناسبي نیافته است . با این حال ذوب آهن نقش خود را در صنعتي 

نمودن کشور به خوبي ایفا نمود و تا به امروز این نقش ادامه یافته 
اس��ت .  وي اف��زود : صنعت فوالد در جه��ان یک صنعت اساسي 
محسوب مي شود و کشورهاي صنعتي جهان اهمیت ویزاي براي 
آن قائل هستند . ما نیز با توجه به مزیت هاي رقابتي که در صنعت 

فوالد داریم از جمله معادن ،  منابع انساني مناسب و ... باید به رشد 
آن توجه بیشتري داشته باشیم . مهندس صادقي ضمن تبریک به 
مهندس یزدي زاده و تقدیر از مهندس شریفي مدیرعامل پیشین 
شرکت ملي فوالد ، گفت  : ذوب آهن اصفهان با آموزش نیرو ، در 
صنعتي نمودن کشور نقش ایفا نمود و امروز انتصاب مهندس یزدي 
زاده به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملي فوالد در همین راستاست . 
وي با اشاره به اینکه مدیران بسیاري از ذوب آهن در صنایع فوالدي 
کشور منشا خدمات شدند ، افزود : مهندس یزدي زاده بسیار توانمند 
، بردبار و خوشرو است و از تجربه و تخصص الزم برخوردار مي باشد 
. امید است ک��ه این مدیر الیق ذوب آهن در جایگاه جدید موفق 
باشد ضمن اینکه حضور یک ذوب آهني در شرکت ملي فوالد مي 

تواند تعامالت این دو سازمان را افزایش دهد .

س�اری - دهق�ان -  داودی نژاد مدیر منطقه خبر داد به دنبال 
مشکالت ایجاد شده در سیستم کنترلی ژنراتورتاسیسات رامسر عدم 
سرویس دهی مناسب از طرف شرکت سازنده و نمایندگی آن با هدف 
افزایش پای��داری انتقال گازموضوع دردست��ور کار معاونت عملیات 
ایس��تگاهها قرار گرفت. سیس��تم کنترل ژنراتور گاز سوز تاسیسات 
تقویت فش��ار گاز رامس��ر بومی سازی گردید. به گ��زارش خبرنگار 
مازندران ؛  داودی نژاد مدیر منطقه خبر داد به دنبال مشکالت ایجاد 
شده در سیستم کنترلی ژنراتورتاسیسات رامسر عدم سرویس دهی 
مناسب از طرف  ش��رکت سازنده و نمایندگ��ی آن با هدف افزایش 
پایداری انتقال گازموضوع دردستور کار معاونت عملیات ایستگاهها 
قرار گرفت و با پیگیری کارشناسان و با توجه به اقدام صورت گرفته در 

منطقه4عملیات انتقال گاز با تامین قطعات مورد نیاز فرآیند انتقال گاز 
تجربه بعمل آمده در منطقه 4 به کمک کارشناس ایشان و همکاری 

پرسنل تعمیرات اساسی منطقه 9 وایستگاه رامسر سیستم کنترلی 
ژنراتورگازسوز mwm  درش��هریور 96 و در کمترین مدت زمان به 
طور کامل تعویض و بومی سازی گردید. وابس��تگی سخت افزاری و 
نرم افزاری  به ش��رکت سازنده و نماینده ایش��ان را بطور کامل قطع 
و نگهداری آن توسط پرسنل منطقه صورت پذیرفت. مدیر منطقه9 
خاطر نشان کرد: عالوه بر حل مشکل ژنراتور تاسیسات تقویت فشار 
گاز رامس��راین پروژه باعث  روحیه همکاری بس��یار خوب و انتقال 
تجربی��ات بین مناط��ق به نحو مطلوبی در پی داش��ته است. صرفه 
 جویی صورت گرفته این کاردر صورت تامین از منابع خارجی حداقل
 ده میلیارد ریال و در صورت تامین از منابع داخلی حداقل دو میلیارد 

ریال بوده است.

تبریز – اس�د فالح- دومی��ن دوره طرح آموزش اعضای هیئت 
مدیره ش��رکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه به میزبانی شرکت 
گاز استان آذربایجان ش��رقی در مرکز آموزش و پژوهش این شرکت 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرتوسعه منابع انسانی 
ش��رکت ملی گاز ایران در حاشیه برگزاری دومین دوره طرح آموزش 
اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه گفت: 
یکی از چالش های دنیای امروزی کشف و هدایت استعدادهای نیروی 
انسانی است که در صورت کشف و شکوفایی این استعدادها تغییرات 
ش��گرفی در ش��رکت رخ خواهد داد که باید فضا برای شکوفایی این 
استعدادها آماده تا افراد نقش خود را ایفا نمایند. جعفر حیدراصفهانی 
افزود: مدیریت توسعه منابع انسانی در جهت توسعه مدیریت و نقش 
آفرینی مدیران، با برنامه ریزی دقیق و تدوین مفاد دروس آموزش��ی، 
 الزم است دوره هایی برای اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران و 
ش��رکت های تابعه با همکاری و همفکری آموزش شرکت های گاز 

تابعه اجرا نماید. وی تصریح نمود: در این راستا دوره هایی با موضوعات 
مختل��ف طراحی و چندین دوره درمراکز آموزش های ش��رکت های 
تابعه ملی گاز از جمله در مرکز آموزش شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی برگزار گردیده است . وی اظهار امیدواری کرد این دوره ها بتواند 
در تحقق اهداف و اعتالی شرکت ملی گاز ایران مثمر ثمر واقع گردد. 
وی همچنین در بازدید از امکانات و تجهیزات مرکز آموزش ش��رکت 

گاز استان آذربایجان شرقی گفت: مرکز آموزش شرکت گاز استان از 
ظرفیت های آموزشی باالیی برخوردار بوده و بدون شک نقش بسزایی 
در افزایش سطح کیفی برنامه های آموزشی- تخصصی شرکت ملی 
گاز ایران خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه این دوره در مرکز آموزش 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی دکتر توحیدی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان ضمن خیرمقدم گویی و ارائه گزارش در خصوص دوره های 
برگزار شده در این مرکز گفت: آرزو و همه تالش ما در جهت ایجاد یک 
موقعیت مفید علمی و مهیا کردن شرایط اقامتی به یادماندنی و خاطره 
انگیز برای کلیه میهمانان عزیز است. در این طرح آموزشی دو روزه که 
به میزبانی ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد حدود 40 
نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه 
ب��ا مباحث » روش تأمین مالی پروژه های نفت و گاز « و » مدیریت 
مالی برای مدیران غیرمالی « آشنا شدند و این طرح برای گروه های 

مدیریتی دیگر در ماه های مهر و آبان تداوم خواهد داشت.

رئیس مجلس در ارومیه :

درکنارکشاورزیبایدبهصنعتآذربایجانغربیتوجهویژهایشود

نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر عنوان کرد

با بهره گیری از تجربه مثبت شهر لندن ناوگان اتوبوسرانی تبریز از یک رنگ واحد برخوردار شوند

مهندس صادقي در مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت ملي فوالد:

ذوب آهن اصفهان با مدیران و کارکنان توانمند خود ، صنعتي شدن ایران را رقم زد

بومی سازی سیستم کنترل ژنراتور گاز سوز تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر 

مدیرتوسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در تبریز:

مرکز آموزش شرکت گاز آذربایجان شرقی از ظرفیت های آموزشی باالیی برخوردار است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- شرکت گاز استان 
بوشهر با افتخارآفرینی در جشنواره شهید رجایی ، موفق 
به کس��ب رتبه نخس��ت این جش��نواره گردی��د. در این 
جش��نواره که بر اساس شاخص های قابل سنجش مورد 
بررس��ی قرارگرفت ، از اداراتی که در رتبه یک تا ده قرار 
می گیرند تجلیل به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز استان بوشهر، بیستمین دوره این جشنواره 
در حالی برگزار ش��د که تمامی دستگ��اه ها و نهادهای 
اجرای��ی با آمادگ��ی کامل جهت موفقیت در جش��نواره 
حاضر ش��ده بودند. بر همین اساس ش��رکت گاز استان 
بوش��هر مطابق با بررسی های ص��ورت گرفته در جایگاه 

نخس��ت قرار گرفته و تقدیرنامه و تندیس جش��نواره را 
از آن خ��ود کرد. همچنین در مراس��م تقدیر از کارکنان 
موثر دستگاه های اجرایی که در حاش��یه این جش��نواره 

انجام شد ، از میان کارکنان شرکت گاز ، آقایان هنرمند، 
حیدری نژاد ، بیرمی زاده و بهشتی مآل مورد تقدیر قرار 
گرفتن��د. رئیس سازمان مدیری��ت و برنامه ریزی استان 
بوش��هر در حاشیه این مراسم با اش��اره به روند برگزاری 
جش��نواره ش��هید رجایی در است��ان گفت: ب��ه منظور 
برگ��زاری این جش��نواره 2 هزار نفر ساع��ت کار صورت 
گرفت��ه و کارکنان این سازمان، مس��تندات دستگاه های 
اجرای��ی را با دقت م��ورد بررسی قرار دادن��د. آقای رضا 
عوض پور در ادام��ه افزود: 82 دستگاه اجرایی در فرآیند 
بررسی دستگاه های اجرایی برتر ش��رکت کردند و از این 

بین 10 دستگاه اجرایی انتخاب شدند. 

افتخارآفرینی شرکت گاز استان بوشهر در بیستمین جشنواره شهید رجائی

تلفیق تجربه ، علم و دانش در شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- نشست تخصصی شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان و سایت ویزیت کارگروه 
تخصصی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف افزایش سطح همکاری با دانشگاه های استان برگزار شد. در این نشست که 
با موضوع رفع عیب از مشکالت ارتعاشی End winding شین های )سیم پیچ ( استاتورهای نیروگاه مسجدسلیمان برگزار شد، 
"محمدرضا سامی پور" دبیر کمیته پژوهش و فناوری های نوین شرکت تعمیرات، با تشریح شرایط و وضعیت نیروگاه مسجدسلیمان 
اظهار داشت: امروز پرسنل ما در شرکت تعمیرات به این باور رسیده اند که در بخش دانش و تجارب فنی، از توانمندی تخصصی و فنی 
باالیی برخوردار هستند و تلفیق این تجربه با علم و دانش روز و همراهی با اساتید ارزشمند دانشگاهی می تواند مسیر ما را در رسیدن 
به اهدافمان هموارتر سازد . سامی پور تصریح کرد: هدف ما از عقد تفاهمنامه این است دانشگاه ها بتوانند از پروژه های پژوهشی 
سازمان آب و برق خوزستان بهره مند شوند و با یک همکاری دو سویه فعالیتهای گسترده ای در فیلد های کاری مرتبط با صنعت آب 
و برق ایجاد شود. وی گفت: در این مسیر شرکت تعمیرات با تمام توان آماده همکاری می باشد .در ادامه این نشست تخصصی "علی 
نصیری" و "مسعود ورناصری" کارمندان دفتر فنی شرکت تعمیرات ناحیه مسجدسلیمان، گزارش و توضیحات خود را درخصوص 
مشکالت فنی در سیم پیچ های استاتورهای نیروگاه ارائه و پس از اتمام جلسه، کارگروه دانشگاه شهید چمران به همراه تعدادی از 

پرسنل شرکت تعمیرات با هدف آشنایی و مطالعه بیشتر شرایط و مشکالت موجود، از بخش های مختلف نیروگاه  بازدید کردند . 

معاون شبکه مخابرات منطقه گلستان:
 بازسازی و نوسازی زیرساخت های ارتباطی دردستور کار مخابرات منطقه گلستان می باشد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  ارتقاء زیرساختهای ارتباطی استان گلستان درراستای اهداف برنامه تحول مخابرات ایران انجام 
می گیرد.مهندس حمید ذبیحی معاونت شبکه مخابرات منطقه گلستان با اعالم این مطلب از اجرای پروژه های مختلف در راستای 
تامین ارتباطات مخابراتی مناسب و به روز برای مشتریان خبر داد .وی گفت : با بازسازی ، نوسازی و ارتقاء زیرساختهای ارتباطی در 
استان گلستان می توانیم نسبت به ارائه خدمات به روز و با کیفیت به هم استانی ها اطمینان داشته باشیم . مهندس حمید ذبیحی 
با اش��اره به اجرای پروژه IPNI افزود: این پروژه با تامین IP مورد نیاز، بس��تری مناسب برای شبکه انتقال به وجود خواهد آورد و 
زمینه الزم برای انتقال هرگونه اطالعات اعم از VOICE، DATA و MEDIA را تامین می نماید.وی گفت : برای داشتن شبکه 
دسترسی سریع در استان نیازمند امکانات و تجهیزاتی هستیم که در قالب این پروژه تامین شده و درحال اجرا است.معاون شبکه 
مخابرات منطقه گلستان این نوید را به هم استانی ها داده است که با اجرای این طرح شهروندان گلستان می توانند خدمات بهترو 
باکیفیت تری را دریافت نمایند.وی از اتمام فاز اول  این پروژه سخن گفت و افزود: با پایان یافتن فاز دوم آن ، انشاءاهلل تا پایان سال 
 می توانیم از آن بطور کامل بهره برداری نماییم.مهندس ذبیحی همچنین از اجرای طرح OTN نیز سخن گفت و اضافه کرد : با

 راه اندازی آن پهنای باند مورد نیاز مسیر انتقال ، سه نقطه اصلی استان فراهم می شود و عالوه برآن پهنای باند مورد نیاز FCP ها و 
اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل نیز کامال در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.وی درخصوص اجرای پروژه FTTH نیز توضیحاتی 
ارائه و گفت: در راستای نیل به اهداف  " ره نگاشت " و تبدیل به یک شرکت تمام IP ، جایگزینی فیبرنوری به جای سیم مسی و 
استفاده از تکنولوژی فیبر جهت انتقال داده در نقاط شهری در دستور کار مخابرات منطقه گلستان قرار گرفته است که درسال گذشته 
با سرمایه گذاری 800  میلیون تومان این پروژه آغاز به کار کرده است و در برخی از نقاط شهرستانهای گرگان و گنبد قابل واگذاری 
می باشد و در جهت ارتقاء و بسط این تکنولوژی در سراسر استان نقاطی از شهرستانهای دیگر نیز شناسایی شده که بتوانیم برای 
هرشهرستان مسیری برای واگذاری FTTH )اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری (  به مشتریان داشته باشیم.وی گفت: با راه اندازی 
کامل این پروژه در استان محدودیت دریافت پهنای باند برطرف شده و متقاضیان می توانند با سرعت باال از اینترنت استفاده نمایند.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان خبر داد
پیاده سازی نرم افزار سیستم جامع منابع انسان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از پیاده سازی نرم افزار سیستم 
جامع منابع انسانی در قالب زمانبندی های تعیین شده و برنامه محوری با قابلیتهای متمایز و بسیار باال، از پاییز امسال خبر داد.
ابوالفضل اکبری اظهار کرد: ضرورت این سیستم به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید در راستای خدمات دهی به موقع و مناسب به 
همکاران به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد، که این ضرورت را ضمن برگزاری چندین جلسه کارشناسی و تخصصی و طی 
بازدید از شرکتهایی که در حوز ه منابع انسانی پیشرو بوده اند، شناسایی و در قالب شرح خدمات به شرکت پیمانکار جهت اجرا اعالم 
خواهد شد.وی افزود: به یاری خداوند متعال در آینده نزدیک شاهد تحولی بسیار بزرگ و چشمگیر در حوزه منابع انسانی شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان به عنوان شرکت توزیع نیروی برق پویا و چابک در سطح کشور خواهیم بود.اکبری خاطرنشان کرد: 
در راستای دستیابی به این هدف مهم، ضمن سینرژی ایجاد شده، به دقت و سرعت تمام، به سوی هدف نهایی که رضایت همکاران 

و مقامات عالی سازمان می باشد، پیش خواهیم رفت.

حضور کنسرسیوم صادراتي خوشه فرآوري انگور قزوین ) تکوین ( در 
نمایشگاه مواد غذایي مسکو

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت: با 
هدف توسعه بازار صادراتي کشمش استان کنسرسیوم صادراتي خوشه فرآوري انگور ) تکوین ( در 
نمایشگاه مواد غذایي مسکو حضور پیدا کرد. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
قزوین ، " حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب افزود: در پي اولین حضور موفق کنسرسیوم صادراتي 
تکوین قزوین در نمایشگاه مواد غذایي مسکو در سال گذشته و با هدف توسعه بازار صادراتي کشمش 
استان که منجر به تأسیس دفتر فروش در مسکو گردیده بود خوشبختانه در یکسال گذشته موفق 
به صادرات 700 تن کشمش به روسیه شدیم. وي ابراز امیدواري کرد با مشارکت کلیه اعضا خوشه 
صنعتي فرآوري انگور در این کنسرسیوم و انجام چنین فعالیتهاي گروهي در سایر بازارها روز به روز 
بر رونق بازار کشمش استان افزوده شود. مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان از برگزاري همایش فرصت هاي تجاري ایران و 
روسیه با حضور تجار و مقامات بازرگاني ایران و روسیه جهت طرح مشکالت و ارائه راهکارهاي حل محدودیتهاي صادرات به روسیه  
و بازدید " مهدي سنایي" سفیر ایران در روسیه از غرفه کنسرسیوم صادراتي فرآوري خوشه انگور قزوین )تکوین ( در حاشیه برگزاري 

نمایشگاه  world food مسکو خبر داد.

نصب و راه اندازی کنتور آلتراسونیک بر روی خط انتقال آب انزلی
رش�ت-زینب قلیپور- مدیر امور آبفای بندرانزلی از نصب و راه اندازی کنتور آلتراسونیک روی خط انتقال آب ش��رب این 
شهرستان به منظور ثبت و کنترل آب ورودی انزلی خبر داد .محمود امیری مدیر امور آبفای بندرانزلی با اعالم این خبر افزود: 
برای نخستین بار طی چند دهه گذشته یک دستگاه کنتور الکترونیکی آلتراسونیک )دبی سنج( روی خط انتقال آب شهرستان در 
دروازه ورود به شهر واقع در جنب پل طالب آباد نصب و راه اندازی شد.وی افزود: این دستگاه با دقت بسیار زیاد و از طریق شرکت 
فناوریهای نوین سلیمان و با صرف هزینه 80میلیون ریال و از اعتبارات تملک دارایی خریداری و توسط کارشناس ابزار دقیق امور 
، نصب و راه اندازی شد.امیری همچنین یادآور شد: با انجام این عملیات امکان ثبت لحظه ای میزان آب ورودی به شهر، برنامه 

ریزی و کنترل تولید میسر خواهد شد.

سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
عملیات احداث باند دوم محور ازنا � شازند با سرعت مطلوب در حال انجام است

اراک - مینو رستمی - سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: عملیات احداث 
باند دوم محور ازنا � ش��ازند که از ابتدای سال جاری کلید خورده با پیش��رفت فیزیکی 25 درصد در حال اجرا است. احمد مرزبان 
اظهار کرد: عملیات احداث باند دوم این محور 74 کیلومتری که 39 کیلومتر آن در حوزه استان مرکزی است، سرعت گرفته و در 
 13  کیلومتر ابتدای این محور 300 هزار مترمکعب خاکبرداری و 180 هزار مترمکعب خاکریزی، 56 هزار مترمکعب زیراساس و
  44 دستگاه پل تا مرحله زیراساس در حال انجام است. وی خاطر نشان ساخت: در هفته دوم شهریور سال جاری در کیلومتر چهار 
این محور عملیات انفجار در بخشی از مسیر )مقابل نیروگاه حرارتی شازند( اجرا شده که با این انفجار 20 هزار متر مکعب خاکبرداری 
سنگی انجام خواهد شد. سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار کرد: این عملیات 
در طول 300 متر، عرض 30 متر و ارتفاع 3 تا 16 متر و در شش مرحله صورت می پذیرد.  مرزبان توضیح داد: محور مذکور نیاز به 

چهار تقاطع غیرهمسطح دارد که در صورت تامین اعتبارات مربوطه در قراردادهای بعدی انجام خواهد پذیرفت.



حقیقت همیش��ه راهی برای آش��کار ش��دن پیدا می کند، 
بنابراین اگر می خواهید دیگران نیز با شما صادق باشند، باید 

ابتدا از خودتان آغاز کنید. 
به گزارش زومیت، صداقت دو جنبه اصلی دارد. نخس��تین 
جنبه آن زمانی است که ما در مورد موضوعات کاری با دیگران 
با صداقت صحبت می کنیم. دومین جنبه آن زمانی است که 
دیگران با صداقت با ما صحبت می کنند. دروغ گفتن، زمان و 
انرژی زیادی از ش��ما می گی��رد. همچنین فراموش نکنید که 
حقیقت همیش��ه خودش را آش��کار می کند. بنابراین به جای 
سرزن��ش کردن دیگ��ران و دروغ گفتن، بهتر است همیش��ه 
حقیقت را بگوییم. حتی اگر حقیقت به نفع دیگران تمام شود، 

همیشه انرژی خوبی از خودش به جای می گذارد. 
شنیدن حقیقت از دیگران

روح و نف��س ما نیازهای زیادی دارد. حتی گاهی اوقات آزار 
رسان��دن به دیگران نیز از جمله نیازه��ای روحی برخی افراد 

تلقی می شود. همه ما توقع داریم که دیگران با صداقت کامل با 
ما صحبت کنند، اما فراموش می کنیم که خودمان نیز باید این 
موض��وع را در کالم و رفتارمان رعایت کنیم. صحبت کردن از 
حقیقت نیز به اندازه شنیدن آن خوشایند است. زمانی که دروغ 
می گوییم فرصت رشد کردن را از خودمان می گیریم. در واقع 
هم��ه ما باید افرادی را دور خودمان جمع کنیم که صداقت را 
در کالم شان رعایت می کنند. افرادی که شنیدن حقیقت تلخ 

را به دروغ شیرین ترجیح بدهند. 
چرا صداقت قدرت زیادی دارد؟ 

صداقت، قدرت بس��یار زیادی دارد؛ زی��را نمی توان قیمتی 
روی آن گذاشت. ۹۰درصد چیزهایی که در دنیا وجود دارند از 
جمله خدمات درمانی، آموزش و تفریح با پول خریده می شوند، 
اما صداقت یکی از چیزهایی است که نمی توان با مبلغ زیاد هم 
آن را خریداری کرد. ما باید متوجه شویم که اشتباهات بخش 
طبیعی زندگی ما هستند و این موضوع را بپذیریم. تنها در این 

صورت می توانیم خودمان را ببخشیم و رشد کنیم. 
نسبت به حقیقت مسئولیت پذیر باشیم

همه انس��ان ها سزاوار شنیدن حقیقت هستند. این موضوع 
اهمیت بیشتری در رابطه با کسب و کار پیدا می کند. زمانی که 
ش��ما صداقت را در محیط کار خود رعایت کنید، این موضوع 
بر زندگی ش��خصی تان نیز تأثیر می گ��ذارد، بنابراین صداقت 
داشتن باید تبدیل به بخشی از زندگی ما شود. علت بروز همه 
اتفاق های ناخوش��ایند زندگی تان را جویا شوید. سپس از آن 
اتف��اق چیزهای جدیدی یاد بگیرید، خودتان را تغییر دهید و 
رشد کنید. با خودتان صادق باشید تا به حقیقت عادت کنید. 
افرادی که چنین عادتی داشته باشند، می توانند صداقت را در 
گفت��ار خود نیز رعایت کنند. پس اگر می خواهید که دیگران 
نیز با شما صادق باشند، از خودتان شروع کنید. مطمئن باشید 

که انرژی آن به خودتان بازخواهد گشت. 
ENTREPRENEUR :منبع

اهمیت صداقت در کسب و کار
نوشدارو 

مغز و اینترنت به هم متصل شدند! 

 توصیه هایی برای تقویت 
ذهن و روحیه کودکان

والدین با بازی کردن نقش منجی، توانایی های بالقوه 
و اعتمادبه نفس واقعی کودکان ش��ان را از بین می برند و 

نمی گذارند آنها برای مسائل زندگی واقعی آماده شوند. 
زندگ��ی  در  ناکامی ه��ا  و  سختی ه��ا  چالش ه��ا، 
اجتناب ناپذیرن��د. اگر می خواهیم فرزندان مان روحیه ای 
قوی داش��ته باش��ند، باید به آنه��ا انعطاف پذیری را یاد 
بدهی��م. به این ترتیب به آنها کمک می کنیم بیش��ترین 
پتانس��یل های خود را ب��ه واقعیت تبدی��ل کنند، ولی 
متأسفانه ممک��ن است بین مش��غله های روزمره نظیر 
رسیدن به تکالیف مدرسه و تمرین ورزش بچه ها، وظایف 
مهم ت��ر و اصلی خود را به عن��وان والدین از یاد ببرید. به 
همین دلیل بس��یاری از کودکان به لحاظ روحی آن قدر 
قوی نمی شوند که بعدها به بزرگساالنی مسئولیت پذیر 

تبدیل شوند. 
به گزارش زومی��ت، برای اینکه بتوانید کودکان تان را 
به بهترین و قوی ترین خودشان تبدیل کنید، به این سه 

نکته توجه کنید. 

به فرزندان تان یاد بدهید واقع گرایانه فکر کنند
طرز تفکر فرزند ش��ما، روی رفتار و احس��اسش تأثیر 
می گذارد، بنابراین ضروری است به او یاد بدهید با افکار 

بیش ازحد منفی، مقابله کند. 
کودکان هم بس��یاری از افکاری را که بزرگس��االن با 
آنها درگیرند، تجربه می کنن��د؛ توهم در مورد فجایعی 
ک��ه در پیش است، تردیدها و دودلی ها، عدم خودباوری 
و انتق��ادات سخت از خود. خیلی اوق��ات والدین سریعا 
واکنش نشان می دهند و به آنها می گویند  »اصال نگران 

نباش« یا  »مشکلی نیست، حل می شود.«
بیشتر والدین هرگز به فرزندان شان یاد نمی دهند که 
چطور به شیوه ای سالم با خودشان به گفت وگو بنشینند. 
راه حل این مشکل به سادگی فقط »تفکر مثبت« نیست. 
بچه هایی که فک��ر می کنند همه مش��کالت در نهایت 
حل می ش��وند و همه چیز به خوبی پی��ش می رود، برای 

چالش های زندگی واقعی آماده نمی شوند. 
کودکی ک��ه ابتدا فکر می کند »م��ن هرگز در درس 
ریاضی نمره قبولی نمی آورم«، می تواند یاد بگیرد که با 
گفتن این جمله به خودش، افکار منفی  را تغییر دهد: من 
می توانم با بیشتر درس خواندن، کمک گرفتن از دیگران 

و انجام تکالیفم، نمره ریاضی ام را بهتر کنم.  
بچه های��ی ک��ه واقع گرایانه فکر می کنند، نس��بت به 

خودشان احساس بهتری دارند و بهبودپذیر تر هستند. 
چگونه به کودکان آموزش دهید: به آنها یاد بدهید 
ش��واهدی که مفروض��ات و خیاالت آنه��ا را تأیید یا رد 
می کند، ارزیابی کنند. وقت��ی فرزندتان جمله ای منفی 
به زبان می آورد، از او بپرسید چه چیزی باعث می ش��ود 
او فکر کند این ماج��را درست است؟ به فرزندان تان یاد 
بدهید افکار خود را به چالش بکشند و به خودشان ثابت 

کنند که اشتباه می کنند. 

به فرزندان تان یاد بدهید احساسات شان را 
کنترل و مدیریت کنند

اخیرا یک نظرسنجی علمی از دانشجویان نشان داده 
است که بیش از ۶۰درصد جوانان، به لحاظ احس��اسی 
برای واقعیت های زندگی آماده نیستند. آنها برای مقابله با 
احساسات ناراحت کننده ای مانند تنهایی، غم و اضطراب، 

مهارت کافی ندارند. 
بیشتر والدین عادت دارند خیلی زود به فرزندان شان 
بگویند »نترس« یا »اصال مسئله ای نیست«. به این ترتیب 
به آنها یاد می دهند که احساسات ش��ان اشتباه است یا 

اینکه از عهده کنترل احساس شان برنمی آیند. 
ض��روری است ب��ه بچه ها در مورد احساسات ش��ان و 
اینکه چطور این احساسات بر آنها اثر می گذارند، آموزش 
دهید. کودکی که می تواند بگوید »من احساس اضطراب 
می کن��م و این اضطراب باعث می ش��ود من به کارهای 
خطرناک دست نزنم«، برای روبه رو شدن با ترس هایش 
آمادگ��ی بیش��تری دارد. او همچنین ب��ا درک بهتری 
احس��اسات خود را کنترل می کند و در مورد توانایی اش 
در اداره لحظ��ات سخ��ت و ناخوش��ایند، اعتمادبه نفس 

بیشتری خواهد داشت. 
چگونه به کودکان آموزش دهید: به آنها یاد بدهید 
احس��اسات خود را بشناسند و تشخیص دهند. شناخت 
احس��اسات نخستین قدمی است که باعث می شود آنها 
بفهمند  این احس��اسات چگونه بر تصمیمات شان تأثیر 
می گذارد. پس از اینکه احساسات فرزندان تان را تصدیق 
کردی��د، به آنها نش��ان دهی��د که برای مواجه��ه با این 

احساسات، گزینه های مختلفی پیش رو دارند. 

به آنها یاد بدهید اقدامات مثبتی انجام دهند
تفکر واقع گرایانه و احس��اس خوب، تنها نیمی از نبرد 

است. بچه ها به اقدامات مثبت نیز نیاز دارند. 
متأسفانه بس��یاری از والدین وقتی کودک ش��ان وارد 
کشمکش و درگیری می شود، سریعا او را نجات می دهند 
ی��ا فعالیت های روزانه آنها را با دقت و جزییات مدیریت 
می کنند، درنتیج��ه کودکان یاد نمی گیرند انتخاب های 

سالمی برای خود داشته باشند. 
اقدام مثبت به این معنی است که آنها با ترس های شان 
مواجه شوند، وقتی خسته اند بازهم استقامت کنند و حتی 
زمانی که مسئله ای مهم و مشهود در میان نیست، باز هم 
با توجه به ارزش های خود دست به عمل بزنند. کودکانی 
که باور دارند می توانند عملی مغایر با احساس شان داشته 
باش��ند و قادرند ناراحتی ها و نامالیمات را تاب بیاورند، 
در تمام امور رقابتی زندگی آینده، دارای مزیت هستند. 

چگونه به کودکان آموزش دهید: به آنها مهارت های 
حل مسئله را بیاموزید. به آنها نشان بدهید که می توانند 
زندگی خودشان و دیگران را تغییر بدهند. به آنها کمک 
کنید ببینند که با قدم های کوچک و تالش های پیوسته، 

می توانند به بهترین ضمیر خود دست یابند. 
INC :منبع

مدرسه کسب وکار

نام استارت آپ: سایت ساز سی فایو
see5. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۴
موضوع: سایت ساز

توضیح بیشتر: 
س�ی فایو یک سایت س�از حرفه ای 
اس�ت ک�ه ب�ه کس�ب و کارها کمک 
می کن�د ت�ا در کمتری�ن زم�ان ب�ا 
دسترس�ی به ۱۰۰ قالب متنوع، یک 
وب س�ایت م�درن و گوگل دوس�ت 
را ب�دون دان�ش فن�ی، طراح�ی و 

راه اندازی کنند. 

سایت ساز حرفه ای

معرفی استارت آپ

محققان در آفریقای جنوبی توانسته اند مغز و اینترنت را به 
ه��م متصل کنند. با کمک این روش امواج مغزی به طور زنده 

در فضایWWW منتشر می شود. 
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از اینترنش��نال بیزین��س تایمز، 
محققان دانش��کدهWits مهندسی الکترونی��ک و اطالعات 
در آفریقای جنوبی روش��ی برای متصل کردن مغز انسان به 
اینترنت یافته اند. این روش که Brainternet نامیده ش��ده 
ام��واج مغزی را به طور واقعی در اینترنت منتش��ر می کند. به 
 WWWاین ترتیب مغز را به یک نود اینترنت اشیا در فضای

تبدیل می کند. 

 Emotive EEG فرآیند ارتباط مغز و اینترن��ت با کمک
انج��ام می ش��ود که یک دستگ��اه مجهز ب��ه اینترنت است و 
سیگنال ه��ای EEG )یا امواج مغزی( را به طور زنده منتش��ر 
می کن��د. هنگامی که کاربری دستگاه را روی سرش قرار دهد، 
سیگنال ه��ا به یک رایانهRaspberry Pi متصل می ش��ود و 
اطالعات جمع آوری ش��ده پس از انتقال به یک برنامه تداخل 
روی وب سایت باز منتشر می شود و همه افراد می توانند به آن 

دسترسی یابند. 
به هرحال متصل کردن اینترنت و مغز انسان در مراحل اولیه 
است. محققان تصمیم دارند در آینده این اتصال را بهبود دهند. 

همچنین آنها معتقدند با ارتقای روش Brainternetمی توان 
اطالعات ثبت شده را از طریق یک اپلیکیشن طبقه بندی کرد. 
این اطالعات در الگوریتم های ماشین یادگیری به کار می روند. 
در آین��ده نیز می توان اطالع��ات را در دوجهت  )میان مغز و 
رایانه( نیز انتقال داد. همچنین اطالعات جمع آوری ش��ده از 
فرآیند رصد فعالیت مغز به توسعه BCIها )تقابل مغز و رایانه( 

و فناوری های عصبی دیگر منجر می شود. 
 این درحالی است که شرکت Neuralink متعلق به الون 
ماسک نیز در پی دستیابی و توسعه فناوری است که مغز انسان 

را به رایانه متصل می کند. 

برای مطالعه 78۹ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: معموال در سازمان ها و شرکت ها برای 
انگیزه دادن یا حفظ انگیزه به کارکنان پاداش داده می شود، 
درحالی ک��ه پاداش دادن باید برای انجام بهینه کار و عملکرد 

باشد تا بتواند موجب تغییر رفتار و بهبود عملکرد شود. 
بی تردید پاداش ها تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد کارکنان 
دارند و به آنان کم��ک می کنkد تا در یک رقابت سالم قرار 
گیرند. پاداش در نفس خود امری پس��ندیده است، اما شیوه 
انتخاب و نح��وه پرداخت می تواند تأثیر زی��ادی بر کارکنان 
داش��ته باشد. شما باید براساس شناخت دقیق بدانید به چه 

کس��ی، در چه زمان��ی، به چه انگیزه ای و چ��ه مقدار پاداش 
می دهید و آیا پاداش می تواند در ثمربخشی فعالیت کارکنان 

شما مؤثر باشد؟ 
زمانی که کارکنان عملکرد بهتر و دقیقی داش��ته باشند و 
براساس آن پاداش ارائه ش��ود، این پ��اداش می تواند موجب 
خالقیت کارکنان و بهبود کیفیت آنان  شود و آنان می توانند 
روش ه��ا خالقانه تری را در مورد اهداف سازمانی ش��رکت به 
ک��ار گیرند. کارکنان ش��ما باید دقیقا با م��الک و معیارهای 
پاداش دهی ش��ما طبق سیس��تم از قبل طراحی شده آشنا 
باشند. گاه انضباط فردی برای یک مدیر خیلی مهم است، اما 
مدیری دیگر نوآوری و خالقیت را عامل مهمی برای سازمان 

خود می داند. 

پس از تعیین مالک های پرداخت باید نوع پاداش را تعیین 
کنید. گاه پ��اداش مالی بهتر از بقیه پاداش هاست، اما زمانی 
دادن مرخصی یا بلیت سفر به مناطق دیدنی به عنوان پاداش 
می تواند تأثیر گذار باشد. نکته دیگر اینکه شما دقیقا به افرادی 
که شایسته دریافت پاداش هستند پاداش دهید، وگرنه پاداش 
تأثی��ر مثبت خود را از دست می دهد. برای کار های جمعی و 
تیمی ب��ه کل تیم پاداش دهید، زی��را در غیر این صورت در 
بین افراد تیم، به جای فضای همکاری، رقابت غیر سالم شکل 
خواهد گرفت. بنابراین شما برای بهبود عملکرد سازمان خود 
نیاز به طراحی سیس��تم پاداش دهی دارید تا بتوانید دقیق و 
براساس اصول و قاعده پاداش دهید تا در بین کارکنان ضمن 

ایجاد انگیزه امکان عملکرد بهتر فراهم شود. 

کلینیک پاداش 

پرسش: مدیر یک شرکت خصوصی هستم و مایلم بدانم پاداش تا چه مقدار در بهبود عملکرد کارکنان و موفقیت شرکت 
مؤثر است؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )2۰(
تو متفاوت باش 

در ش��ماره های قب��ل راج��ع ب��ه راه ان��دازی انواع 
کسب و کار و اهمیت بازاریابی براتون 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. 
یکی از دوستان سال قبل ما رو دعوت کرد به یکی 
از شهرهای چهارمحال وبختیاری. منطقه بسیار خوش 
آب و هوا و مردمی بس��یار مهربان و دوست داش��تنی. 
ای��ن دوستمون هم که یه دنیا صفا و خاطره هس��ت 
دوست داش��ت برای پس��رش یه ک��اری راه بندازه و 
بیشتر نظرش فروش��گاه بزرگ مواد غذایی بود، یعنی 
می خواس��ت به اتفاق هم یه همچ��ی کارایی بکنن. با 
من مشورت کردن و خب من هم مسائل مالی و کاری 
رو گفتم، بعد به مس��ئله بازاریابی که رسیدم با توجه 
به ش��رایط اقلیمی پیشنهاد دادم که ش��ما بیاین یه 
ک��ار ت��ازه بکنین و با اسب و درش��که به درب منازل 
مردم سرویس دهی بکنین. اولش همشون خندیدن و 
گفتن  ای بابا این چه پیش��نهادیه مردم ما رو مسخره 
می کنن. ما با درش��که بریم دم خونه مردم. گفتم آره 
چه اش��کالی داره. شما می تونین کامال با دیگران فرق 
داش��ته باش��ین. خالصه تو این زمینه همه آقایون و 
خانما وارد بحث شدن و در نهایت قبول کردن که این 
کار رو بکنن. اما خودش��ون سوار درشکه نشن و چند 
تا ش��اگرد بگیرن تا این کارو بکنن. باور نمی کنید که 
کمتر از یک ماه تو ش��هر پیچید که فالنی با درش��که 
اونم رایگان هر چی بخواین میاره دم خونه زیر قیمت 
مغازه دار تحویل می ده. یک سال نشده 8 نفر دارن تو 
ای��ن مغازه کار می کنن و ن��ون می خورن و دوست ما 

هم خیلی راضیه. 
بعض��ی وقتا ش��ما نیاز دارین یه کار ت��ازه بکنین و 
نوآوری داشته باشین. االن همه دارن مثل هم زندگی 
می کن��ن، مث��ل هم مس��افرت می رن، مث��ل هم کار 
می کنن��د. خب ت��و متفاوت باش. یه کم��ی به دور و 
ب��رت نگاه کن ببین چرا بعضی ها که تعدادش��ون هم 
خیلی کم نیس��ت تونس��تند تو کاسبی موفق باشن. 
فالن��ی 2۰س��ال آزگار می ره تو مغ��ازه و میاد و هیچ 
تغیی��ری نکرده. خ��ب یه تکونی به خ��ودت بده. اگه 
می خ��وای دیده بش��ی در ارائه خدمات، ن��وع تولید، 
ش��یوه سرویس دهی به مش��تری و نحوه بازاریابی یه 

تغییراتی بده و اون وقت نتیجه شو ببین. 
یک��ی از دوستام به یه ش��رکت ب��زرگ ساختمانی 
مش��اوره م��ی داد. در تبلیغات اینا دنب��ال یه کار تازه 
ب��ودن. دوستم یه طرحی داد که مربوط به لیوان های 
تبلیغات��ی است. بهش��ون گفت ش��ما می تونید طرح 
مجتمع ت��ون رو، روی لی��وان طراحی کنین. ش��کل 
اج��راش این جوری بود که وقتی لیوان سرد بود فقط 
یه دیواره سیاه بود، اما وقتی آب جوش یا چایی توش 
می ریختی آروم آروم طرح روی لیوان که همون طرح 
مجتمع بود خودشو نش��ون می داد. شاید باور نکنین 
همه با شوق و حیرت نگاه می کردن. این یه خالقیت 
تو تبلیغاته و تو برای اینکه موفق و پولدار بش��ی باید 

در خیلی زمینه ها از فکر خالق استفاده بکنی. 
اگ��ر در روزه��ا و ماه ه��ای اول کس��ب و کار فک��ر 
خالقانه ای به ذهنت نرسید اش��کالی نداره، مشاوران 
بازاریابی و فروش کسانی اند که می تونن در این زمینه 
به تو کمک کن��ن تا تو کم کم با نوع خالقیت و نحوه 

استفاده اون در کاسبی آشنا بشی. 
ای��ن نکت��ه رو دوس��ت دارم ب��ه همه کس��انی که 
می خ��وان ک��ار و کاسب��ی راه بندازن بگ��م که پول 
درآوردن کار آسونی نیست، اما اگه راهشو یاد بگیری 
مث��ل برگ درخ��ت برات پول میاره. بای��د بدونی اگر 
ت��و کاسبی پول درآوردن راحت ب��ود که همه پولدار 
می شدن. اونایی در کسب و کارشون موفقن و می تونن 
پول و پله ای به دست بیارن که یه کار متفاوتی بکنن. 
تو برای کس��ب و کارت فکر کن که در محله، منطقه، 
شهر و استان خودت چه کار می تونی بکنی که ممتاز 

بشی. 
برای خالقیت و ایده های ن��و باید آمادگی ذهنی و 
روانی داشته باشی و محیط هم آماده پذیرش تو باشه. 
خالقی��ت فقط برای تو که می خوای کار تازه ای راه 
بندازی نیس��ت. ش��رکت های بزرگ هم برای ماندن 
و رقاب��ت نی��از به ن��وآوری و خالقی��ت دارن. یکی از 
علت های مهم ماندگاری ش��رکت کاله همین نوآوری 
اون در تولی��د محصول است. غالمعلی سلیمانی مدیر 
و موس��س کاله تعریف می کرد: یادم می آید روزی در 
شرکت داش��تیم ماست می خوردیم، ماست آن موقع 
2.5درص��د چربی بود که صنایع ش��یر تولید می کرد. 
روی میز مقداری خامه ب��ود. با ماست مخلوط کردم 
دیدم چیز جالب و خوش��مزه ای است، به مدیر تولید 
گفت��م فردا بای��د ماست خامه ای تولی��د کنی؟ گفت 
ماست خامه ای چیه؟ گفتم هیچی چربی ش��یر را باال 
می بری یک کمی هم خامه می ریزی می ش��ود ماست 

خامه ای.
چون ماست صنایع ش��یر )پگ��اه( 2.5درصد چربی 
داش��ت به بچه ها گفتم ماست کارخانه ما باید حداقل 
3درصد چربی داش��ته باش��د. م��ا باید فرق داش��ته 
باش��یم. در م��ورد ماس��ت چکیده هم همی��ن اتفاق 
افت��اد. فکرکردم چرا نباید ماس��ت سنتی خودمان را 
تولید کنیم. ش��اید بیش از یک سال طول کش��ید تا 
ما توانس��تیم تولید ماست چکیده را ماش��ینی کنیم. 
واقعیت این است که برایم مهم نبود بازار این را قبول 
می کن��د یا نه. م��ن تولید و ن��وآوری را دوست دارم. 
فکرم��ی کنم هرکس ذایقه ای دارد. هیچ دلیلی وجود 
ندارد همه از پنیر فتا خوش ش��ان بیاید. من عش��قم 

تولید و نوآوری است. 
ادامه دارد... 

تخته سیاه

پارسا  امیری
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