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ارقام مهم بودجه 97
بودجه ساالنه مهمترین سند سیاستگذاری دولت ها است و لذا تصمیم گیری درباره آن، از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اینکه در حال حاضر، الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دست تهیه است، 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در گزارش��ی، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم گیری 
درباره الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ می پردازد.  در این گزارش آمده اس��ت: توجه به حجم منابع عمومی قابل 
تصمیم گی��ری و لزوم کنترل هزینه های دولت و اس��تفاده صحیح از مفه��وم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، 
توج��ه ب��ه وضعیت بدهی های دولت و بازار بده��ی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه شش��م برای 

بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است...

وزیر ارتباطات با تاکید بر جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای اعالم کرد

 نظام جدید تعرفه ها
در راستای توسعه شبکه ملی است

3

1

4

3 ماه از دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده گذشت

فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

عوامل مؤثر در اعتمادسازی درون سازمانی
چگونه در محل کار مورد احترام واقع شویم

CRM  3 دیدگاه درباره
5 نکته تأثیرگذار در داستان سرایی برای ساخت نام تجاری

زبان بدن در تبلیغات 
مادران بدون ترس به استقبال تجربه های جدید می روند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  درآمد 1۷ میلیارد دالری
 توسعه دهندگان از اپ استور چین

۷
از بازار خودرو خبر می رسـد برخـی واردکنندگان خودرو با 

هدف تحت فشـار قرار دادن دولت برای بازگشایی 
ثبت سفارش واردات خودرو،  عرضه این...

عرضه خودروهای وارداتی 
متوقف شد! 

یادداشت
رشد هزار درصدی صادرات 

ایران در طول 15 سال

ام��روزه چال��ش اصل��ی م��ا 
توسعه بازار نیست، بلکه رقابت 
می��ان امید و ناامیدی اس��ت و 
باید بیش از ه��ر زمان دیگری 
به فعاالن اقتصادی کش��ورمان 
امی��دواری بدهی��م و هیچ کس 
ح��ق ن��دارد ب��ا کارش��کنی یا 
بوروکراس��ی بی دلیل این امید 
را ناامی��د کن��د. به رغ��م اینکه 
کش��ورمان رتبه ه��ای مطلوبی 
ش��اخص های  زمین��ه  در  را 
اقتص��ادی در جه��ان ن��دارد و 
ب��ه عنوان نمون��ه در بین ۱86 
کش��ور دنیا در شاخص آزادی 
در  و   ۱۷۱ رتب��ه  اقتص��ادی، 
بین ۱۳8 کش��ور در ش��اخص 
رقابت پذی��ری رتب��ه ۷6 و در 
شاخص پیشرفته بودن بنگاه ها 
در بین ۱۳8 کش��ور رتبه ۱0۹ 
را دارد، ام��ا ایران در ش��اخص 
اندازه بازار در دنیا در بین ۱۳8 
کشور دنیا رتبه نوزدهم را دارد 
که این مساله هم یک فرصت و 
هم یک تهدید تلقی می  ش��ود. 
فرص��ت از آن رو ک��ه حج��م 
واردات رس��می و غیررس��می 
نش��ان می ده��د هنوز  ای��ران 

برای  باالی��ی  ظرفیت 
3تولید و...

محمدرضا 
مودودی

معاون توسعه صادرات 
کاال و خدمات سازمان 

توسعه تجارت ایران

نایب رئیس کمیس��یون تسهیل کس��ب و کار اتاق 
ته��ران می گوید دولت در تدوین بودجه س��ال آینده 
بخ��ش صنعت بای��د از برنامه های بودجه س��ال های 
گذش��ته درس بگیرد و بودجه سال ۹۷ را عملیاتی تر 
از قبل تدوین کند.  احمد کیمیایی اس��دی می گوید: 
»متأسفانه یکی از مشکالت اصلی بودجه های ساالنه 
در کشور ما این است که تحقق پذیر نیستند،  بسیاری 
از ردیف ه��ای بودجه ای، درآمده��ا و تخصیص هایی 
که در ردیف ه��ای بودجه دیده می ش��وند، عملیاتی 
نمی شوند و همین ضربه های زیادی به اقتصاد کشور 

وارد می کند.« 
او در ادامه با اش��اره به اینک��ه دولت الیحه بودجه 
س��ال آین��ده را واقعی و براس��اس منابعی ک��ه واقعاً 
تحق��ق پی��دا می کنن��د،  تدوی��ن کن��د،  می گوید: 
»متأس��فانه وقت��ی دولت ب��ا کمبود بودج��ه مواجه 
می شود همیش��ه شاهدیم که از ردیف هایی می زند و 
ی��ا آنها را کاهش می ده��د و اصاًل تخصیص نمی دهد 
ک��ه به بخش خصوصی مرتبط اس��ت یا ب��ه مطالبات 
این بخش باز می گ��ردد، یا به حمایت هایی که اعالم 
ش��ده بود از تولید و بخش خصوص��ی صورت خواهد 
گرف��ت.  همچنی��ن در ای��ن زمان ه��ا ش��اهدیم که 
پروژه های عمرانی متوقف می ش��وند و عماًل بخشی از 

پیمانکاران بخش خصوص بیکار می شوند و یا دریافت 
مطالبات شان باقی می ماند.« 

احم��د کیمیای��ی اس��دی در بخ��ش دیگ��ری از 
پیش��نهادهای خود به دولت برای تدوین بودجه سال 
آین��ده می گوید: »در س��ال های گذش��ته واحدهای 
تولید با کمب��ود نقدینگی و رکود روب��ه رو بوده اند و 
از س��وی دیگر هر س��ال با افزایش می��زان مالیات ها 
مواجه ش��ده اند که ش��رایط تولید را بس��یار س��خت 
کرده،  در این ش��رایط بهتر اس��ت دولت امس��ال به 
ج��ای افزایش دریافت مالی��ات از واحدهای تولید به 
فکر جایگزین های دیگری برای افزایش درآمدهایش 
باش��د و به این شکل مشوقی برای تولیدکنندگان در 
نظر بگیرد.  هر س��ال ش��اهدیم که مسئوالن دولتی 
اعالم می کنند ب��ه دنبال دریافت مالی��ات از افرادی 
هستند که شفاف عمل نمی کنند و اقتصاد زیرزمینی 
دارند ولی در عمل آنچه اتفاق می افتد فش��ار بیش��تر 
بر واحدهای تولیدی است که شفاف عمل کرده اند.« 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به 
اینکه واحده��ای تولید و بخش خصوصی واقعی دیگر 
ت��وان تحمل فش��ارهای جدید را ن��دارد،  می گوید: 
»دول��ت برای افزایش درآمدهای خود بهتر اس��ت از 
روش های��ی مانند کاهش هزینه ه��ای جاری دولتی، 

کنترل هزینه ها،  اس��تخدام نکردن نیروهای جدید و 
جلوگیری از تصدیگری بیش��تر دولتی استفاده کند و 
همچنین با حمایت از بخش خصوصی و تولید فضایی 
را ایجاد کند که فعاالن اقتصادی با جدیت بیش��تر به 
دنبال تولید صادرات محور و درآمدزایی برای کش��ور 

باشند.« 
نایب رئیس کمیس��یون تسهیل کس��ب و کار اتاق 
ته��ران افزود: »هم اکنون وضعیت بیکاری در کش��ور 
به ش��رایط نگران کنن��ده و بحرانی درح��ال نزدیک 
ش��دن است و ما می بینیم براس��اس آمارهای رسمی 
بی��کاری در اف��راد تحصیلکرده به ح��دود ۳0درصد 
رس��یده اس��ت،  دولت باید در نظر داش��ته باشد که 
ب��رای خروج از این وضعیت تنها راه حمایت از تولید، 
حمایت از بخش خصوصی و تش��ویق بخش خصوصی 
به س��رمایه گذاری در کش��ور اس��ت.  توجه داش��ته 
باش��ید که رشد نیروی انسانی تحصیلکرده برای همه 
کش��ورها یک ظرفیت و مزیت محسوب می شود ولی 
برای ما متأس��فانه درحال تبدیل شدن به یک تهدید 
اس��ت و برای خروج از این وضعی��ت تنها راه، جذب 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی و تش��ویق فعاالن 
اقتصادی ب��ه تولید و ایجاد کس��ب و کارهای جدید 

است.« 

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می گوید

دولت بودجه سال آینده را عملیاتی و تحقق پذیر تدوین کند

ورود 132 میلیون تن آالینده ثابت از ساختمان ها به محیط زیست

مصرف انرژی در ساختمان های ایران 3 برابر کشورهای همسایه است
رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی گفت: 
مصرف انرژی در ساختمان های ایران در مقایسه با برخی 

کشورهای همسایه 2.5 تا ۳ برابر بیشتر است. 
جم��ع  در  دوش��نبه  روز  ش��کرچی زاده«  »محم��د 
خبرنگاران توضیح داد: س��الیانه 450 کیلووات ساعت بر 
مترمربع انرژی در س��اختمان های ایران به هدر می رود؛ 
 در حال��ی ک��ه این رق��م در کش��ورهای اروپایی معادل

 50 کیلووات اس��ت و اگر بتوانیم با اجرای این آیین نامه 
این رقم را در کشور به ۱00 برسانیم کاری بزرگی انجام 

شده است. 
شکرچی زاده افزود: سالیانه تا 600 هزار ساختمان در 
ایران س��اخته می شود و کاهش مصرف انرژی در آنها از 

هدررفت منابع موجود بسیار جلوگیری می کند. 
وی ب��ر لزوم اجرای آیین نام��ه اصالح مصرف انرژی 
در س��اختمان های دولتی تاکید ک��رد و گفت: انتظار 
داری��م در س��ال ۱۳۹۷ با اج��رای ای��ن آیین نامه در 
س��اختمان های دولتی ش��اهد افزایش اش��تغال زایی 
و جلوگی��ری از هدررفت انرژی در این س��اختمان ها 

باشیم.

رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان فقط در 
20 درصد ساختمان های در حال ساخت

رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعالم 
کرد: بررس��ی ها و ارزیابی های میدانی نش��ان می دهد فقط 
در 20 درصد س��اختمان های در حال ساخت کشور مبحث 
۱۹ مقررات ملی س��اختمان مبنی بر کاهش مصرف انرژی 
و جلوگیری از اتالف آن را در س��اختمان ها رعایت می شود. 
فرج اهلل رجبی گفت: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا هم سازندگان و هم 
بهره برداران به اجرای این مبحث در ساختمان ها حساسیت 
نشان دهند. وی درباره اجرای آیین نامه اصالح مصرف انرژی 
در ساختمان های دولتی افزود: این آیین نامه هنوز در کشور 
اجرایی نشده است اما امیدواریم سال آینده در ساختمان های 
دولتی اجرا شود؛ زیرا قیمت پایین انرژی در ایران انگیزه ای 
برای بهینه مصرف کردن انرژی در کشور ایجاد نمی کند. این 
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: باید 
شیوه های اجرایی مبحث ۱۹ طوری تدوین شود که کسانی 
که در زمینه س��اخت بناها سهل انگاری می کنند، مشخص 
شوند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی اضافه 

کرد: ما نه به مصرف بهینه، بلکه باید به مصرف کمینه انرژی 
در س��اختمان ها بیش از پیش توجه کنیم و اگر نتوانیم این 
سیاست را پیش ببریم در مصرف انرژی در کشور با مشکالت 

بزرگی روبه رو می شویم.

ورود 132 میلیون تن آالینده ثابت از ساختمان ها 
به محیط زیست 

رئی��س بخش ان��رژی مرک��ز تحقیقات راه، مس��کن و 
شهرسازی گفت: در ساختمان ها بیش از 40 درصد انرژی 
کش��ور به مصرف می رسد و ۱۳2 میلیون تن آالینده ثابت 
وارد محیط زیس��ت می ش��ود. بهروز کاری افزود: با اجرای 
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کشور شاهد استفاده 
بهینه از انرژی در س��اختمان ها خواهی��م بود و رتبه بندی 
معیارهای مصرف انرژی در ساختمان از هدررفت بسیاری 
از منابع موجود جلوگیری می کند. به گزارش ایرنا، بیش از 
24 میلیون ساختمان در کشور وجود دارد و مصرف بهینه 
انرژی در این س��اختمان ها می تواند از هدررفت بسیاری از 
منابع مالی جلوگیری کند و مصرف س��وخت در کشور را 

کاهش دهد. 

بودجه س��االنه مهمترین سند سیاستگذاری 
دولت ها اس��ت و لذا تصمیم گیری درباره آن، از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با 
توجه به اینکه در حال حاضر، الیحه بودجه سال 
۱۳۹۷ در دست تهیه است، مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی در گزارشی، به طرح 
برخی نکات مهم و الزامات تصمیم گیری درباره 

الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ می پردازد. 
توج��ه ب��ه حج��م مناب��ع عموم��ی قاب��ل 
تصمیم گیری و لزوم کنترل هزینه های دولت و 
استفاده صحیح از مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد، توجه ب��ه وضعیت بدهی های دولت و 
بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات 
برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱۳۹۷، 
از جمله محورهایی است که در این گزارش به 

آنها پرداخته شده است. 
 به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی 
مرکز پژوهش ها، در سال ۱۳۹6 رشد اقتصادی 
ح��دود ۳.۷ درص��د و نرخ تورم ح��دود ۱۱.2 
درص��د خواه��د ب��ود ک��ه مبنای محاس��بات 
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته 
اس��ت. برآوردهای این مرکز نشان می دهد که 
حداکثر منابع عمومی در دس��ترس در س��ال 
۱۳۹۷، حدود ۳25هزار میلیارد تومان اس��ت. 
از دیگر س��و، اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر 
س��ال ۱۳۹6 حدود 280هزار میلی��ارد تومان 

است. 
ای��ن ارقام حکای��ت از آن دارد ک��ه حداکثر 
منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای 
در بودجه س��ال ۱۳۹۷، حدود 45هزار میلیارد 

تومان خواهد بود.
ب��ه عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می توان 
ص��رف تأمین ب��ار مالی تصمیم های��ی از قبیل 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشس��تگان، 
بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های 
عمران��ی ک��رد، از محل این 45 ه��زار میلیارد 

تومان خواهد بود. 
در ص��ورت ع��دم کنترل هزینه ه��ای دولت، 
منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، 
افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی، افزایش نرخ 
ارز یا افزایش بدهی های دولت تأمین ش��ود که 
آث��ار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر 
بر ق��درت خرید مردم باید مدنظ��ر قرار گیرد؛ 
انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش 
غیرقابل کنترل تعه��دات دولت برای پرداخت 

اصل و سود اوراق منتشر شده بینجامد. 
به ع��الوه این موض��وع می تواند به کس��ری 

بودجه های باالتر در سال های آتی منجر شود. 
در ماده )۷( قانون برنامه ششم توسعه، سقف 
اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مش��خص 
ش��ده، ضمن اینکه در م��اده )8( قانون برنامه 
ششم نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص 
داخلی تا سقف 40درصد مجاز دانسته شده که 

الزم است مورد توجه قرار گیرد. 
در عی��ن ح��ال، در ماده )۳۹( قان��ون برنامه 
شش��م دولت مکلف ب��ه درج ج��دول منابع و 
مص��ارف اج��رای هدفمندی یارانه ه��ا در لوایح 
بودجه س��نواتی ش��ده اس��ت، ضمن اینکه در 
م��اده )۷( قانون برنامه شش��م توس��عه س��هم 
صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع 
حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز به ترتیب معادل ۳2 و ۱4.5درصد 

مشخص شده است.
بنابرای��ن با توجه به محدودیت ش��دید منابع 
الزم است تا سیاس��ت هایی برای افزایش منابع 
عموم��ی و کنترل هزینه ه��ا به طور همزمان در 

پیش گرفته شود. 
همچنی��ن شناس��ایی حوزه ه��ای پرهزینه و 
حرک��ت به س��مت کنت��رل هزینه ه��ا در این 
بخش ها، توقف طرح های عمرانی فاقد اولویت و 
فروش دارایی های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق 
و در نتیج��ه افزایش درآمدهای گمرکی، تالش 
در جه��ت افزای��ش درآمده��ای مالیاتی بدون 
فش��ار بر مؤدیان خوش حس��اب و اس��تفاده از 
رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی 
و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. 
همچنین الزم اس��ت الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال های 

گذشته بهبود یابد. 
در این راس��تا الزم اس��ت تا براس��اس اصول 
پنج��اه و دوم، پنج��اه و س��وم و پنجاه و پنجم 
قانون اساس��ی، همه اعداد و ارق��ام بودجه در 

سقف بودجه لحاظ شود.
همچنی��ن ردیف های��ی ک��ه در آن وج��وه 
متمرکزی درج شده اند و در عمل بین مصارف 
متعدد، هزینه خواهند شد )مانند جداول ۱۹ و 

20 الیحه(، حذف شوند. 
درب��اره اعتبارات ردیف ه��ای متفرقه، ضمن 
ضرورت شفاف س��ازی مجوزهای مختلف مالی 
جهت پیش بینی اعتبار در ردیف های درج شده، 
ردیف هایی که دس��تگاه یا مح��ل مصرف آنها 
مش��خص نیست حذف ش��ده و همه آنها ذیل 
دس��تگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان 

کد فرعی- درج شوند. 
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پژوهش های مجلس ش��ورای  مرک��ز 
اس��امی از جمله منتق��دان محصوالت 
تراریخت��ه در ای��ران اس��ت و باره��ا در 
س��ال های اخی��ر نس��بت ب��ه ایمنی و 
س��امتی محصوالت تراریخته هش��دار 

داده است. 
مرک��ز  ک��ه  ب��ود  گذش��ته  س��ال 
پژوهش های مجلس در بررس��ی اس��ناد 
الیحه برنامه شش��م توس��عه به یک بند 
از این برنامه انتقادات جدی وارد ساخت 
و ایمن��ی محصوالت تراریخت��ه را مورد 
تردید دانس��ت: »تولید و تجاری س��ازی 
انب��وه محص��والت تراریخت��ه و مقابل��ه 
ب��ا فناوری هراس��ی در رس��انه های ملی 
به عنوان یکی از اقدامات اساس��ی دولت 
در بخ��ش عل��م و فناوری آورده ش��ده 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه هنوز 
ایمن بودن محص��والت تراریخته چه در 
بحث محیط زیست و چه سامت انسان 
از نظ��ر متخصصان دنیا و کش��ور مورد 
تردید است. همچنین قوانین و مقررات 
این حوزه با چالش هایی روبه رو اس��ت و 

هنوز در کشور اجرایی نشده است.«
مرک��ز  انتق��اد،  ای��ن  مقاب��ل  در 
داد  پیش��نهاد  مجل��س  پژوهش ه��ای 
ت��ا ب��ر واردات و ص��ادرات محص��والت 
حاصل از زیس��ت فناوری نظارت شود و 
همچنین دولت مکلف ش��ود طی برنامه 
ششم توسعه، اس��تانداردهای مورد نیاز 
محص��والت حاصل از زیس��ت فناوری را 

تدوین کند. 
اما با گذش��ت بیش��تر از یک سال از 
زم��ان ارائه گزارش مرک��ز پژوهش های 
مجل��س ت��ا ام��روز، چالش مق��ررات و 
کاس��تی های حوزه قوانی��ن محصوالت 
تراریخت��ه در ایران هن��وز به قوت خود 
باقی اس��ت و همین موجب شده بازوی 
پژوهش��ی مجلس این هفته در گزارشی 
ب��ه مطالعه تطبیقی قوانین کش��ورهای 
جهان در ح��وزه محص��والت تراریخته 
بپردازد و در پایان، خواستار رفع ایرادات 

قانون ایمنی زیستی در ایران شود. 

تراریخته چیست؟ 
نخس��تین بار در ق��رن 17 می��ادی 
رابرت هوک، دانشمند انگلیسی توانست 
سلول را با کمک میکروسکوپ مشاهده 
کند و کلمه س��لول توسط او و به خاطر 
ش��باهت آنچ��ه در زیر میکروس��کوپ 
اتاق های استراحت  مش��اهده می کرد و 

کش��یش ها پیش��نهاد داد. رفته رفت��ه با 
پیش��رفت علم انسان دانس��ت که تمام 
اطاعات الزم برای ادامه حیات هرگونه 
مولکولی  س��اختار  به ص��ورت  زیس��تی 
پیچیده ای به ن��ام DNA قرار دارد. در 
واق��ع، مولکول DNA تم��ام اطاعات 
الزم برای ساخته شدن یک موجود زنده 
را داراس��ت و این مولک��ول از واحد های 
وراثتی تشکیل شده که به آنها ژن گفته 

می شود. 
ژن ها از نس��لی به نس��ل دیگر به ارث 
می رس��ند و هر کدام از ما در سلول های 
خ��ود ژن های��ی را حم��ل می کنیم که 
زمانی جزئی از س��اختار ژنتیکی اجداد 
دور ما بوده است. در این میان، ساختار 
DNA توس��ط مکانیسم هایی  مولکول 
از تغیی��ر و اش��تباه حفاظت می ش��ود، 

ول��ی از آنجا که هیچ چیز کامل نیس��ت 
ب��ه عل��ت اش��تباه در به ارث رس��یدن 
ژن ها گاهی صفت هایی ایجاد می ش��ود 
که وجودش��ان س��بب برت��ری آن گونه 
می ش��ود. دقیقا همین اتفاق پایه تکامل 
است. تا زمانی که آدمی از این فرآیند ها 
بی اطاع بود، تمام س��ازوکار های ش��رح 
داده ش��ده به طور طبیعی اتفاق می افتاد، 
ام��ا با پیش��رفت عل��م کم کم بش��ر یاد 
گرفت که می تواند در این مکانیس��م ها 
که پای��ه حیاتند، دس��تکاری کند و به 
ای��ن ترتی��ب، موجودات��ی ب��ا محتوای 
ژنتیک��ی دستکاری ش��ده ی��ا تراریخته 

)Transgenic( خلق کند. 
در یک کام، با اینکه واژه »تراریخته« 
در ن��گاه نخس��ت کم��ی ترس��ناک به 
نظر می رس��د، ام��ا تراریخت��ه به معنی 
دستکاری ژنتیکی محصوالت یا جانوران 
اس��ت، چنانچه ی��ک یا چن��د ژن را به 
گونه ای اضافه یا کم کنیم تا ویژگی های 
آن بهب��ود یابد. از همی��ن رو، محصول 
تراریخته، محصولی است که DNA آن  
با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک 

تغییر داده شده است. 

بودن یا نبودن؛ مسئله این است! 
و  موافق��ان  تراریخت��ه،  محص��والت 
منتق��دان بس��یاری دارن��د. موافقان به 
دس��تاوردهای مثبت مهندس��ی ژنتیک 
در کش��اورزی نگاه می کنند و معتقدند 
که با توجه به افزایش جمعیت و کمبود 
مناب��ع غذای��ی در جه��ان، محصوالت 
تراریخت��ه می توانن��د به کمک انس��ان 
بیایند؛ به باور آنها، پیش بینی می ش��ود 
ک��ه جمعی��ت جه��ان در س��ال ۲۰۵۰ 
ب��ه ۹  میلی��ارد نف��ر می رس��د و این در 
حالی اس��ت که همی��ن االن نیز تامین 
امنی��ت غذایی جهان ب��ا چالش روبه رو 
است. از س��وی دیگر، این محصوالت با 
سودآوری فراوانی که از محل تولیدشان 
حاصل ش��ده اس��ت، نه رقیب��ی جدی، 
بلک��ه مکمل��ی برای محصوالت مش��ابه 
س��نتی خود محسوب می ش��وند. طبق 
جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی 
سرویس بین المللی دستیابی و استفاده 
از بیوتکنولوژی کشاورزی، در بیستمین 
 س��ال تجاری س��ازی موف��ق محصوالت 
تراریخته در دنیا، س��طح زیرکشت این 
محصوالت در ۲٨ کش��ور جهان بیش از 
1۰۰برابر رشد داش��ته است. همچنین 
بی��ش از 1٨  میلی��ون کش��اورز در ۲٨ 
کش��ور توس��عه یافته و درحال توسعه در 
دنیا به اس��تقبال محصوالت کش��اورزی 
مهندسی  ژنتیک ش��ده رفته و با رضایت 
کامل از کارایی و کسب منافع اقتصادی 

باالی این محصوالت، هر سال زمین های 
خود را به زیر کشت محصوالت تراریخته 

می برند. 
ام��ا مخالف��ان و منتق��دان محصوالت 
تراریخته نیز کم نیس��تند و هم در رابطه 
با سامتی و ایمنی یک محصول تراریخته 
و هم درباره ابعاد زیس��ت محیطی مسئله 
نگران هستند؛ آنها در یک کام معتقدند 
که محصوالت تراریخته و تغییرات ژنتیکی 
در بذرهای کشاورزی به بهانه مقاوم سازی 
غیرقاب��ل  اقلیم��ی  تغیی��رات  و  آف��ات 
پیش بینی، سونامی هولناکی علیه ذخایر 

ژنتیک طبیعت است. 
در ای��ن می��ان، نکت��ه تل��خ ماج��را 
اینجاس��ت که در ای��ران، درب��اره ابعاد 
مس��ئله تراریخته ها کمتر مطالعه شده و 
هنوز پژوهش��ی جدی و قابل اتکا درباره 
ابع��اد مهندس��ی ژنتی��ک و محصوالت 
تراریخته در بخش کش��اورزی در کشور 
انجام نش��ده است و این فقر مطالعاتی و 
پژوهش��ی، مخاطره ای است که می تواند 
ابع��اد مس��ئله تراریخته ه��ا را در ایران 

وخیم تر کند. 

مطالعه تطبیقی قوانین تراریخته 
در جهان

اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
چ��ه می گوید؟ در این گ��زارش، یکی از 
دس��تاوردهای فناوری زیس��تی جدید و 
مهندسی ژنتیک، تولید موجودات تغییر 
ژنتیکی یافته )تراریخته( معرفی ش��ده 
و آمده اس��ت: گیاهان مق��اوم به آفات، 
نوترکیب، تولی��دات صنعتی  داروه��ای 
حاص��ل میکروارگانیس��م های تراریخته 
و فرآورده ه��ای غذای��ی مشتق ش��ده از 
موجودات زنده تراریخت��ه از نمونه های 
محصوالت تراریخته هس��تند که سبب 
افزایش کمی و کیفی محصوالت صنایع 
مرتبط ش��ده اند. با این حال، مخاطرات 
احتمال��ی ناش��ی از این محص��والت بر 
سامت انسان و همینطور محیط زیست 
سبب شده تا س��ازمان های بین المللی و 
کش��ورهای مختلف، قوانی��ن و مقررات 
خاصی برای اس��تفاده ایم��ن از فناوری 
زیس��تی نوین و محص��والت آنها اتخاذ 

کنند. 
پژوهش��ی  ب��ازوی  گ��زارش  در 
مجل��س، قوانی��ن و مق��ررات مربوط به 
تراریخت��ه در پروتکل های  محص��والت 
بین الملل��ی، اتحادیه اروپ��ا و همچنین 
به ویژه  تولیدکنن��ده  اصلی  کش��ورهای 
آمری��کا، آرژانتین و برزیل،  کش��ورهای 
محدودکنن��ده نظی��ر روس��یه، س��وئد، 
 آلم��ان و ژاپن به عن��وان واردکننده این 
محص��والت در کنار قوانی��ن و مقررات 

مربوطه در ایران بررسی شده است. 
مطالع��ه تطبیق��ی قوانی��ن و مقررات 
تراریخته ه��ا در ای��ن گ��زارش نش��ان 
می ده��د که اکثر کش��ورهای جهان در 
زمینه ایمنی زیس��تی و مدیریت ریسک 
تولید، واردات، صادرات، برچسب گذاری 
تراریخته  محص��والت  آگاهی رس��انی  و 
ب��ه مصرف کنندگان دارای سیاس��ت ها، 
 قوانی��ن و مقررات خاص خود هس��تند. 
تولی��د گیاه��ان تراریخته تنه��ا در ۲٨ 
کش��ور جهان صورت می گیرد. از طرف 
دیگر،  برای واردات محصوالت تراریخته 
در کش��ورهای مختل��ف،  ارزیابی ایمنی 
و اخ��ذ مج��وز الزام��ی اس��ت. رعای��ت 
طری��ق  از  مصرف کنن��دگان  حق��وق 
تراریخته  محص��والت  برچس��ب گذاری 
بوده است. بررس��ی وضعیت محصوالت 
تراریخته در کش��ور نیز نش��ان می دهد 
که به رغم وج��ود قوانین مرتبط تاکنون 
تنها از تولید تجاری گیاهان تراریخته در 
کش��ور جلوگیری به عمل آمده، ولی در 
خصوص واردات این محصوالت،  کنترل 

و نظارتی صورت نگرفته است. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 
پایان پیش��نهاد می دهد ک��ه با توجه به 
نتایج حاص��ل از مطالعه تطبیقی قوانین 
و مقررات کش��ورهای منتخب و مقایسه 
آنه��ا با قوانین و مقررات کش��ور به نظر 
می رس��د رف��ع ای��رادات قان��ون ایمنی 
زیس��تی ای��ران، تامین الزام��ات تولید، 
 مص��رف، واردات و ص��ادرات محصوالت 
تراریخت��ه از جمله کنت��رل و نظارت بر 
واردات،  برچسب گذاری و رعایت حقوق 
مصرف کنندگان و تامین زیرساخت های 
الزم جهت تحقیقات و تولید محصوالت 

تراریخته ضروری است. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بار دیگر هشدار داد

در خدمت یا خیانت تراریخته ها؟! 
دریچه

اکونومیست گزارش داد
زمینه های بحران اقتصادی آینده 

کجاست؟ 
اکونومیس��ت در گزارشی به بررس��ی زمینه های بحران 
اقتصادی آینده جهان پرداخت. از نگاه اکونومیست، اگرچه 
حداق��ل در ظاهر ام��ر، خطری از جانب دنیای سیاس��ت 
متوجه اقتصاد جهانی نیس��ت، اما نمی توان نتیجه گرفت 
که ب��ا رفع این خطر مه��م، دیگر هیچ عامل��ی منجر به 
بروز بحران اقتصادی در جهان نخواهد ش��د؛ از همین رو، 
نش��انه های وقوع بحران در اقتص��اد جهانی را باید در بازار 
بدهی دنبال کرد.  در گزارش اکونومیست به نقل از پایگاه 
خبری اتاق ایران می خوانیم: درحالی که دنیای سیاست و 
ژئوپلیتیک مانند همیشه پرخطر و سرشار از عدم اطمینان 
به نظر می رس��د، بازارهای جهانی روزهای بسیار شیرینی 
را پشت س��ر می گذارند و سرمایه گذاران هر روز شاهد به 
ثبت رسیدن رکوردهای تازه ای در شاخص بازارهای مالی و 
کاالیی هستند.  رشد قابل توجه بازارها تا حد زیادی مرهون 
بهبود اقتصاد جهانی است؛ البته بی تفاوتی سرمایه گذاران 
نسبت به تحوالت سیاسی و مواضع سیاستمداران نیز در 
این رشد بی تاثیر نبوده است. حتی توییت های گاه و بی گاه 
دونالد ترامپ علیه مقامات سایر کشورها و مواضع جنجالی 
وی در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی جهان نیز از سوی 

فعاالن بازارهای جهانی چندان جدی گرفته نمی شود. 
اگرچ��ه حداق��ل در ظاه��ر امر خط��ری از جانب دنیای 
سیاست متوجه اقتصاد جهانی نیست، اما نمی توان نتیجه 
گرفت که با رفع این خطر مهم، دیگر هیچ عاملی منجر به 
بروز بحران اقتصادی در جهان نخواهد شد، اما این بار شروع 
بحران از کجا خواهد بود؟ ش��اید محتمل ترین حوزه برای 
آغاز بحران، بازار اوراق قرضه ش��رکتی باشد؛ بازاری که در 
 1۰ سال اخیر شاهد تغییرات و نوسانات زیادی بوده است. 
 به گفته تورس��تن اس��اک، تحلیلگر اقتصاد بین الملل در 
دویچه بانک آلمان، در س��ال ۲۰۰٨ بی��ش از ٨۰درصد از 
اوراق قرضه منتشرشده از س��وی شرکت ها، رتبه اعتباری 
A داش��ته اند، اما در پنج سال اخیر این نسبت اغلب کمتر 
از 6۰درصد بوده است. این بدان معناست که ریسک اوراق 
قرضه شرکتی در سال های اخیر افزایش یافته است. از طرف 
دیگر در قالب اصاحاتی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰٨ 
در نظام مالی اغلب کشورهای پیشرفته صورت گرفته است، 
بانک ها موظف شده اند که سرمایه بیشتری را نزد خود نگه 
دارند. این تصمیم-که البته در شرایط کنونی تصمیم کاما 
معقول به نظر می رس��د- باعث ش��ده است بانک ها تمایل 
کمت��ری به تزریق پول به بازارهای مختل��ف از جمله بازار 
اوراق قرضه داشته باش��ند؛ در نتیجه اوراق قرضه شرکتی 
در قی��اس با س��ال های قب��ل از بحران مالی س��ال ۲۰۰٨ 
نقدشوندگی کمتری دارند. به عبارت دیگر خریداران اوراق 
قرضه ش��رکتی اکنون یک دارایی پرخطرتر با نقدشوندگی 
کمتر را نگهداری می کنند.  معموال افزایش ریسک نگهداری 
و کاهش نقدشوندگی دارایی ها باعث می شود سرمایه گذاران 
در قبال ریسکی که می پذیرند، انتظار بازدهی باالتری داشته 
باش��ند. در 1۰ س��ال اخیر اما وضعیت در بازار اوراق قرضه 
متفاوت از این بوده اس��ت به طوری که ن��رخ بازدهی اوراق 
قرضه دولت��ی به کمترین میزان خ��ود در چند دهه اخیر 
رس��یده و نرخ بازدهی اوراق قرضه ش��رکتی نیز به تبعیت 
از آن بس��یار پایین بوده اس��ت. تفاوت بین نرخ بهره اوراق 
قرضه پرریس��ک و سایر اوراق قرضه اگرچه نسبت به اواخر 
س��ال ۲۰۰7 بیشتر شده است اما از س��ال ۲۰۰۰ تاکنون 
تنها در یک بازه زمانی )اواس��ط ۲۰۰4 تا اواسط ۲۰۰7 که 
از آن به عنوان دوره حباب اعتبارات یاد می ش��ود( از میزان 
کنونی آن کمتر بوده اس��ت. اگر جذابیت اوراق قرضه برای 
سرمایه گذاران کاهش یابد، فشار فروش در بازار اوراق قرضه 
افزایش خواهد یافت و با توجه به نقدش��وندگی ضعیف این 
ب��ازار در دوره کنونی، احتماال خری��داران اوراق قرضه، نرخ 
بهره باالتری را طلب خواهند کرد و هزینه اس��تقراض برای 

دولت و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. 
البته در اینجا باید خاطرنش��ان کرد تا زمانی که اقتصاد 
جهان��ی رو به بهبود باش��د، نوس��انات ب��ازار اوراق قرضه 
نمی تواند مش��کل زی��ادی ایجاد کن��د. از طرفی بازدهی 
پایین اوراق قرضه –که به معنی کم بودن هزینه استقراض 
اس��ت- به شرکت ها کمک می کند تا بدهی های خود را تا 
حد امکان تسویه کنند. بر اساس گزارش موسسه اعتباری 
اس��تاندارد  اند پورز )S&P(  نسبت تورِش منفی )درصد 
منتشرکنندگان اوراق قرضه با چشم انداز اعتباری منفی( 
اکنون به کمترین میزان آن در چند س��ال اخیر رس��یده 
است. این موسسه در گزارش اخیر خود تاکید کرده است 
که وضعیت اعتباری ش��رکت ها و دولت ها در حال حاضر 
مطلوب بوده و انتظار می رود که در سال های آینده نیز به 
همین صورت باشد.  با این  وجود، گاهی بازارها می توانند 
همه را غافلگیر کنند؛ مثا اخیرا روند نزولی بازدهی اوراق 
قرضه دولت��ی در آمریکا متوقف ش��ده و حت��ی بازدهی 
کوتاه م��دت در قیاس با بازدهی بلندم��دت افزایش یافته 
است. در گذشته این اتفاق نشانه ای از کندشدن روند رشد 
اقتصادی محسوب می شد، اما باید اذعان کنیم که همیشه 

نمی توان آن را معیاری کاما قابل اتکا در نظر گرفت. 
تح��والت ژئوپلیتیکی ممکن اس��ت در آین��ده تاثیر خود 
را بر اقتصاد جهانی نش��ان دهند؛ به عن��وان  مثال اگر بحران 
کره ش��مالی باعث بروز جنگ در ش��رق آسیا شود، مبادالت 
تجاری در منطقه دچار اخال خواهد ش��د و اقتصاد جهانی 
از این بابت زیان خواهد دید. از طرفی اعمال سیاس��ت های 
انقباضی ناگهانی و غیرتدریجی از س��وی بانک های مرکزی 
)مانند آنچه در س��ال 1۹۹4 اتفاق افتاد و به فروش گسترده 
اوراق قرضه منجر شد( می تواند برای اقتصاد جهانی دردسرساز 
باشد.  با تمام این تفاس��یر، اگر می خواهید نشانه های وقوع 
بحران در اقتصاد جهانی را زودتر از دیگران تشخیص دهید، 

بازار بدهی )بازار اوراق قرضه( را به دقت رصد کنید. 

اقتصاد کالن
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پیشنهادی که بار بدهی دولت را کم می کند
معجزه تسویه بدهی های دولت

اگرچ��ه تش��کیل ب��ازار بدهی توانس��ته بخش��ی از 
مش��کات پیمان��کاران را حل کند، اما اگر پیش��نهاد 
وزیر اقتصاد اجرایی شود و براساس آن بدهی دولت به 
بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک ها با مطالبات 
دولت از بانک ها تهاتر شود، سایه چالش بزرگ بدهی از 
دولت دور خواهد شد.  به گزارش خبرآناین، بازار بدهی 
7۰ هزار میلیارد تومانی می ش��ود؛ این خبر را ش��اپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس در حالی اعام کرد که 
طرح بازار بدهی دولت تا پایان امسال دوساله می شود. 

همین چندسال پیش، س��یاهه بدهی های دولت به 
بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران به تدریج تبدیل به 
غده سرطانی می شد که به پیشنهاد کارشناسان تصمیم 
گرفته شد تا بازاری برای بدهی های دولت با کمک بازار 
سرمایه ایجاد شود. اوراقی مثل اوراق بدهی هم طراحی 
ش��د و قرار بود بخشی از بدهی های دولت در قالب این 

اوراق هر سال در کتاب بودجه بنشیند. 
از چهار س��ال پیش تاکنون ارق��ام متفاوتی از بدهی 
دولت به بخش خصوصی اعام شده، اما روند این بدهی ها 
اگرچه تا س��ال ۹۵ افزایش��ی بود، اما از ۹۵ به بعد روی 
ریل کاهش��ی قرار گرفت. حاال ب��ا اصاحاتی که وزارت 
اقتص��اد در مدیریت جدید در پیش گرفته، س��ه گانه ای 
تعریف ش��ده ک��ه می تواند بار بدهی ه��ای دولت را کم 
کند. آنطور که کرباسیان در نامه ای که چندی پیش به 
رئیس سازمان برنامه نوشته بود، پیشنهاد کرده که بدهی 
پیمانکاران بخش خصوصی با دولت و بانک ها تهاتر شود.  
بررس��ی ها نش��ان می دهد در حال حاضر خالص بدهی 
بانک ها به دولت منفی اس��ت. از س��ویی میزان مالیات 
س��االنه بانک ها که باید به دولت پرداخت شود، چندان 
باال نیس��ت. همچنین نسبت هزینه های بیمه ای به کل 
هزینه های غیرعملیاتی بانک ها محدود است. به همین 
دلیل، موارد استفاده بانک ها از اوراق تسویه اساسا محدود 
خواهد ش��د، زیرا آنها انگیزه ای برای نگهداش��ت اوراق 
تسویه ندارند و این موضوع به تسهیل طرح کمک خواهد 
کرد.  البته برخی کارشناسان هم پیشنهاد می کنند که 
اگر بانک مرکزی اوراق بدهی را به عنوان سپرده قانونی 
بپذیرد، تهاتر بدهی ها روان تر خواهد شد، زیرا این اوراق 
تسویه شبه پول را هدفدار می کند که اتفاقا نقطه تاقی 
با پول واقعی در ترازنامه بانک مرکزی و به عنوان بدهی 

دولت به بانک مرکزی است. 
اما رقم دقیق بدهی دولت چقدر اس��ت؟ یکی از سه 
چالش بزرگی که دولت روحانی در ش��روع به کار دولت 
یازده��م با آن روبه رو بود، حجم رو به رش��د بدهی های 
دولت بود. در گزارش 1۰۰ روز اول دولت یازدهم، میزان 
بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های مختلف خصوصی 
حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعام شد، اما بعد عددهای 
متفاوتی اعام شد؛ از ۹4 هزار میلیارد تومانی که رئیس 
س��ازمان حسابرس��ی اعام کرد تا 7۰۰ ه��زار میلیارد 
تومانی که وزارت اقتصاد اسفند سال گذشته اعام کرد 
و تاکید داش��ت که نس��بت بدهی های کشور به تولید 
ناخال��ص داخلی عددی بین 3۰ تا ۵۰درصد اس��ت. به 
جز بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، دولت 
به بانک ها هم بدهکار است. آخرین تغییرات صورت های 
مال��ی بانک ها از بدهی حدود ۲1۰ هزار میلیارد تومانی 

دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. 
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وزی��ر  آذری جهرم��ی  محمدج��واد 
ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه با اش��اره 
به تش��کیل کمیته ای متشکل از وزارت 
ارتباط��ات، دادس��تانی و پلیس، اظهار 
ک��رد: ای��ن کمیت��ه ماموری��ت دارد تا 
موانعی را که پیش پای کسب وکارهای 
نوپ��ا وجود دارد برط��رف کند و جلوی 
بگی��رد.  را  س��لیقه ای  برخورده��ای 
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه 
نظام تعرفه گذاری قبلی ما اشکال داشت 
و حمایتگر نبود، اظهار کرد: نظام فعلی 
امکان رش��د ۲.۵ برابری ICT را فراهم 
می کند که می تواند موجب رشد اقتصاد 
بازار و خدمات مرتبط با این حوزه باشد. 
بس��یاری از زیرساخت ها به خاطر صرفاً 
س��رگرمی و مصرف ایجاد نشدند، بلکه 
در روس��تاها گسترش اینترنت می تواند 
به گسترش دولت الکترونیک بینجامد و 
الکترونیک  با توسعه تجارت،  همچنین 
و صنایع دس��تی، توس��عه و اشتغال در 
این مناطق ایجاد ش��ود. وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات با بیان اینکه برنامه 
ششم توسعه به صورت یک سند بسیار 
جدی پیش روی ما است، گفت: در سند 
برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات تأثی��ر ICT ب��ر 
اشتغال، محیط زیست و مسائل فرهنگی 
سنجیده شده است، در این راستا چند 
پروژه بس��یار مه��م مانند ش��بکه ملی 
اطالعات و دول��ت الکترونیک را داریم. 
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه درصدد 
اس��تفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در 
حوزه ICT هس��تیم، اظهار کرد: سعی 
کرده ایم از نس��ل دومی های دهه ۵۰ و 
همچنین بان��وان در وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات حداکثر اس��تفاده را 

بکنیم. 

پرده برداری از سه فاز شبکه ملی 
اطالعات

آذری جهرمی با اشاره به پرده برداری از 
سه فاز شبکه ملی اطالعات در چهار سال 
گذش��ته، اظهار کرد: ما چرخ شبکه ملی 
اطالعات را به حرکت در آوردیم که اثرات 
آن روی کس��ب وکارهای نوپا مش��خص 
است. هرچند شبکه ملی اطالعات مانند 
همان تفس��یر فیلی است که هر کسی با 
لمس قس��متی از آن تصوری از آن دارد 
و مثاًل سیاس��یون این پروژه را یک پروژه 
بی انتها می دانند. علما این فضا را فضایی 
می دانند که فارغ  از آلودگی به گناه است 
و همچنی��ن امنیتی ها هم معتقدند هیچ 
خط��ای امنیتی در ای��ن فضا رخ نخواهد 
داد. وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات تاکنون در ترانزیت از 
جنوب به ش��مال س��همی نداشته است، 
گف��ت: اولین مس��یر ترانزی��ت اینترنت 
جنوب به ش��مال با ۳۰۰ ترابیت برثانیه 
برای نخس��تین بار ایجاد ش��ده است. به 
گزارش ایسنا، آذری جهرمی همچنین به 
واگذاری بخش��ی از خدمات شرکت ملی 
پست به دو اپراتور خصوصی اشاره کرد و 
ادامه داد که این طرح قرار است در آینده 
نزدیک با حضور جمعی عملیاتی ش��ود. 
همچنین ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
مکلف ش��ده اس��ت تا در یک سال آینده 
بخش��ی از خدمات خود را به اپراتورهای 
خصوص��ی واگذار کن��د. وی همچنین با 
اشاره به تالش وزارت ارتباطات و فناوری 
توس��عه کس��ب وکارهای  برای  اطالعات 
نوپا، اظهار کرد: می خواهیم در این حوزه 
موان��ع را از پی��ش پ��ای بخش خصوصی 
برداریم. در شاخص رقابت پذیری در این 
حوزه اوض��اع خوبی نداریم و می خواهیم 
جلوی رقابت های ناسالم و گرفتاری های 

شروع این کسب وکارها را بگیریم. 

موانع توسعه کسب وکارهای نوپا
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
اضافه کرد: یکی از موانع جدی توس��عه 
کس��ب وکارهای نوپا، س��ود باالی نظام 
بانکی اس��ت که باعث ش��ده اس��ت در 
ای��ن حوزه مش��کالتی به وج��ود بیاید 
و کار س��رمایه گذاران س��خت تر ش��ود. 
آذری جهرم��ی با بیان اینکه باید جلوی 
برخوردهای س��لیقه ای در فضای کسب 
و کاره��ای نوپ��ا را بگیریم به تش��کیل 
کمیته ای متش��کل از وزارت ارتباطات، 
دادس��تانی و پلیس اشاره کرد و گفت: 
این کمیت��ه ماموریت دارد تا موانعی را 
که پیش پای کسب وکارهای نوپا وجود 
دارد برطرف کند و جلوی برخوردهای 
س��لیقه ای را بگیرد. وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات در پاس��خ به س��ؤال 
دیگری درباره اینکه کاربران کم مصرف 
از ط��رح جدید تعرفه ه��ای غیرحجمی 
ممک��ن اس��ت متضرر ش��وند، پاس��خ 
داد: اساس��اً کس��ی که کم مصرف است 
می تواند از س��رویس موبایل اس��تفاده 
کن��د هرچند ک��ه یوزره��ای کم درآمد 
در تعرفه ه��ای ثاب��ت هم حقوق ش��ان 
دیده ش��ده اس��ت. وی در ادامه با بیان 
اینکه قصد داریم تولید محتوای داخلی 
را تقوی��ت کنیم، بیان ک��رد: همه این 
مباحث در س��ند ش��بکه ملی اطالعات 
تعریف شده اس��ت و همه اقداماتی که 
در راستای تغییر تعرفه ها انجام داده ایم 
در راس��تای همین سند است که روی 
تولی��د محتوای داخل��ی تأکید ویژه ای 

دارد. 

روشنگری در میزان حجم مصرفی 
داخلی و بین الملل

درب��اره ط��رح  جهرم��ی همچنی��ن 
غیرهمسان سازی نظام پاالیش متناسب 

با اس��تفاده افراد گفت: ت��ا حدی برای 
اج��رای ای��ن نظ��ام  آمادگ��ی داری��م، 
دادس��تانی شروطی داش��ت که به آنها 
پاس��خ داده ایم و در صورت صدور مجوز 
آمادگ��ی اجرایی این نظام را داریم. وی 
همچنین در مورد میزان حجم مصرفی 
داخلی و بین الملل نیز روش��نگری کرد 
و گفت که برای مثال در س��قف مصرف 
منصفان��ه ۲۰ گی��گ، کارب��ر می تواند 
حداکث��ر از ۲۰ گی��گ ترافیک داخلی 
و ۱۰ گی��گ ترافیک خارجی اس��تفاده 
کن��د. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
همچنین درب��اره ممنوعی��ت خروج از 
سقف س��رعت مشخص شده در سطوح 
سرویس تعرفه های جدید اینترنت ثابت 
که برخی ش��رکت ها به جای سرعت ۲ 
تا ۱۶ م��گ را ارائه کرده اند، اظهار کرد: 
طبق مصوب��ه ۲۶۶ کمیس��یون تنظیم 
مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس 
باید رعایت ش��ود. م��دل اقتصادی این 
مصوبه فروش س��رعت اس��ت و منطق 
اقتصادی ارائه س��رعت بیش��تر مجانی 
توجیه اقتصادی ندارد. وی در پاس��خ به 
س��ؤال دیگری که آی��ا تفکیک اینترنت 
به ترافی��ک داخلی و خارجی در مصوبه 
جدی��د تعرفه ه��ای جدی��د اینترنت با 
دسترسی یکس��ان به اطالعات تعارض 
ندارد، گفت: این موضوع نقض بی طرفی 
در دسترس��ی ب��ه اطالع��ات نیس��ت و 
حت��ی اپراتوره��ای خارجی نی��ز برای 
دسترس��ی به اطالعات داخلی پیشنهاد 
وی��ژه در نظر می گیرن��د. آذری جهرمی 
با بی��ان اینکه تنها راه رجیس��تر کردن 
گوش��ی های تلف��ن هم��راه س��رویس 
۷۷۷۷ اس��ت، خاطرنشان کرد: هرگونه 
دریافت هزینه ای بابت رجیس��تر کردن 
گوش��ی های تلفن همراه از مش��تریان 

صرفاً جنبه سودجویی دارد. 

///////

وزیر ارتباطات با تاکید بر جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای اعالم کرد

نظام جدید تعرفه ها در راستای توسعه شبکه ملی است
حمل و نقل ریلی

مسکن

افزایش 1 درصدی عملیات باری 
راه آهن تهران

رضا ش��اکری، مدیر کل راه آه��ن تهران اعالم کرد 
عملکرد تخلیه  و  بارگیری امس��ال نس��بت به س��ال 
گذش��ته یک درصد افزایش داش��ته اس��ت. تخلیه و 
بارگیری در هش��ت ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل در مجموع با بیش از یک درصد 
رشد به بیش ۲ میلیون و ۲۹۰ هزارتن رسیده است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« به نق��ل از روابط عمومی 
اداره کل راه آهن تهران، رضا ش��اکری گفت: اداره کل 
راه آهن تهران با اعزام روزانه ۱8۰ رام قطار رتبه اول 
جابه جایی مس��افر و رتبه هفتم حمل و بارگیری بار 
را در بی��ن دیگر ادارات کل نواحی راه آهن ایران دارا 
اس��ت. بیش از 8۰ قطار مسافری از ایستگاه تهران و 
۲۰ قطار کمربندی به ایس��تگاه تهران وارد و سپس 
اعزام می شود. با احتساب قطار های اعزامی، کمربندی 
و وارده حدود ۱8۰ قطار در روز اعزام می ش��ود. رضا 
شاکری تأکید کرد: عملکرد تن کیلومتر مبدأ-مقصد 
حاصل از بارگیری ۹۳۰ هزار تن محصوالت که حدود 
۶۵۰ میلیون تن کیلومتر اس��ت، نسبت به سال قبل 
۹8 درصد محقق شده است. او گفت: در سال جاری، 
۱۳ هزار تن انواع محصوالت از گمرکات س��طح این 
اداره  کل به کش��ورهای مش��ترک المنافع صادر شده 
که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. 

امروز 3۰۰۶ واحد مسکن مهر در 
پردیس افتتاح می شود

ام��روز ۱۴ آذرم��اه، ۳۰۰۶ واحد مس��کن مهر به 
همراه دو باب مدرس��ه در شهر جدید پردیس افتتاح 
می شود. پس از آنکه اواخر سال گذشته و اوایل سال 
جاری با توجه به افزایش تس��هیالت مس��کن مهر از 
۳۰ ب��ه ۴۰ میلیون تومان س��رعت افتت��اح واحد در 
ش��هر جدید پردیس باال گرفته بود در ماه های اخیر 
به دلیل نب��ود خدمات زیربنایی و انش��عابات افتتاح 
واحدهای آماده ش��ده به تأخیر افتاده بود، اما امروز 
مج��ددا ۳۰۰۶ واحد مس��کن مه��ر در فازهای ۵، 8 
و ۱۱ با حضور مدیران ش��رکت عمران و مس��ئوالن 
محلی ب��ه بهره برداری می رس��د. ب��ا ۳۰۰۶ واحدی 
که امروز به بهره برداری می رس��د مجموع واحدهای 
افتتاح شده در پردیس ۲۱ هزار و 8۰۰ واحد خواهد 
ش��د. همچنین امروز دو باب مدرس��ه ۱8 کالسه در 

محله پردیسان فاز ۳ به بهره برداری می رسد. 

یادداشت

رشد هزار درصدی صادرات ایران 
در طول 15 سال

امروزه چالش اصلی ما توس��عه بازار نیس��ت، بلکه 
رقاب��ت میان امی��د و ناامیدی اس��ت و باید بیش از 
ه��ر زمان دیگ��ری به فع��االن اقتصادی کش��ورمان 
امیدواری بدهیم و هیچ کس حق ندارد با کارش��کنی 
یا بوروکراسی بی دلیل این امید را ناامید کند. به رغم 
اینک��ه کش��ورمان رتبه ه��ای مطلوب��ی را در زمینه 
ش��اخص های اقتصادی در جهان ن��دارد و به عنوان 
نمون��ه در بین ۱8۶ کش��ور دنیا در ش��اخص آزادی 
اقتص��ادی، رتب��ه ۱۷۱ و در بی��ن ۱۳8 کش��ور در 
شاخص رقابت پذیری رتبه ۷۶ و در شاخص پیشرفته 
بودن بنگاه ها در بین ۱۳8 کش��ور رتبه ۱۰۹ را دارد، 
اما ایران در ش��اخص اندازه بازار در دنیا در بین ۱۳8 
کشور دنیا رتبه نوزدهم را دارد که این مساله هم یک 
فرصت و هم یک تهدید تلقی می  ش��ود. فرصت از آن 
رو که حجم واردات رس��می و غیررسمی ایران نشان 
می دهد هن��وز ظرفیت باالیی برای تولید و توس��عه 
صنعتی در کشور وجود دارد و ما باید با تکیه بر این 
ظرفیت باال، خود را به کش��وری توسعه یافته تبدیل 
کنی��م و تهدید از آن رو که این ب��ازار بزرگ ما را از 
توجه جدی به بازارهای ه��دف صادراتی غافل کند. 
نباید کش��ورمان در زمینه صادرات تنها به بازارهای 
سنتی همچون عراق و افغانستان وابسته باشد، بلکه 
باید س��راغ بازارهای مدرن بروی��م و از ظرفیت ها در 
این زمینه اس��تفاده کنیم. در گذشته تولیدکنندگان 
تنها ب��ه دنبال بازاره��ای داخلی بودن��د، اما اکنون 
توج��ه بخش تولید ایران به بح��ث صادرات ضروری 
اس��ت و واحدهای تولیدی کش��ورمان باید در عرصه 
 بین الملل��ی رقابت پذی��ر و توانمند باش��ند. در طول 
۱۵ س��ال گذش��ته میزان صادرات ایران هزاردرصد 
 رش��د داش��ته اس��ت، رقم ص��ادرات کش��ورمان از
 ۴ میلیارد دالر در س��ال ۱۳8۰ به رقم ۴۴ میلیارد 
دالر طی س��ال های اخیر رسیده اس��ت و این نشان 
می ده��د در این عرصه کارنامه ایران مطلوب اس��ت 
اما ب��رای آینده کافی نیس��ت. باید ع��زم ملی برای 
افزایش میزان صادرات در بخش های مختلف کش��ور 
از جمل��ه دولت و بخش خصوصی و س��ایر نهادهای 
 قانون گذار و پشتیبان به وجود بیاید. طی یک تحقیق 
ص��ورت گرفته در خص��وص صادرکنن��دگان نمونه 
ملی امس��ال معلوم ش��د که تنها ۴۰ درص��د از آنها 
در بازاره��ای ه��دف، دفت��ر تجاری دارن��د و در این 
بازاره��ا تبلیغ انج��ام می دهند و تنه��ا ۲۰ درصد از 
صادرکنندگان برتر کش��ورمان در خارج از ایران برند 
صادرات��ی خود را ثبت کرده اند و متاس��فانه کمتر از 
۳۰۰ بنگاه اقتصادی در کش��ور میزان صادرات ش��ان 
به باالی ۱۰میلیون دالر می رس��د، لذا در این راستا 
باید بخش خصوصی کشورمان برای افزایش صادرات 
خ��ودش را به روز کند. برای پاس��خ به پرس��ش های 
آینده، باید تولیدکنندگان و مدیرانی از جنس آینده، 
مدیریت فضای کس��ب و کار و محیط اقتصادی را به 

عهده بگیرند.
منبع: آنا

محمدرضا مودودی
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران



بان��ک  رئی��س کل  ام�روز:  فرص�ت 
مرکزی در ابت��دای هفته در گفت وگویی 
تلویزیونی از س��ود 89درصدی مؤسس��ه 
ثامن الحج��ج خب��ر داد و همی��ن خب��ر 
باعث ش��د تا ب��ار دیگر بحث ه��ا درباره 
نرخ سود باالی بانکی در موسسات مالی 
و اعتب��اری غیرمجاز داغ ش��ود. ولی اهلل 
س��یف در برنامه زنده »ن��گاه یک« گفته 
بود:  »موردی داشته ایم که شخصی مبلغ 
۲۳ میلیارد تومان از س��ال 9۲ تا 9۴ نزد 
مؤسس��ه ثامن الحجج )ع( سپرده داشته و 
ماهانه 89درصد س��ود دریافت می کرده، 
ش��خص دیگری هم ۱۱ میلی��ارد تومان 
سود دریافت کرده است. فرد دیگری  هم 
۱٥  میلیارد و 8٠٠ میلیون تومان با سود 

۴٠درصد دریافت کرده است.«
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته نیز 
در یادداشتی تلگرامی به مناسبت گزارش 
عملک��رد یکصد روزه دول��ت دوازدهم به 
خش��ک ش��دن ریشه موسس��ات مالی و 
اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و از فعالیت 
این موسس��ات به عنوان برجس��ته ترین 
مش��کل دو دهه اخی��ر در نظ��ام بانکی 
نام برد. س��یف گفت ک��ه حضور مخرب 
اینگونه موسس��ات غیرمجاز س��بب شده 
بود ت��ا بانک ها به منظور ادامه فعالیت، به 
رقابت غیراصولی بر س��ِر نرخ سود بانکی 
بپردازند و این موض��وع با ورود ابزارهای 
بدهی دولت و انتش��ار بی رویه آنها، ابعاد 

تازه ای به خود گرفت. 
ام��ا ح��اال ب��ا س��اماندهی موسس��ات 
غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، نرخ سود 
بانکی منطقی تر ش��ده اس��ت و به تعبیر 
س��یف در اثنای یکصدمی��ن روز فعالیت 
دولت دوازدهم ب��ه جرأت می توان گفت 
که هی��چ مؤسس��ه غیرمج��از فعالی در 
کش��ور وجود ندارد. همچنین حدود سه 
م��اه از ابالغ دس��تورالعمل  بانک مرکزی 
برای کاهش یکدس��ت نرخ س��ود سپرده 
بانکی می گذرد و خبرها حاکی از کاهش 
نرخ سود بانکی و پایبندی بانک هاست و 

زمزمه ها برای کاهش نرخ سود تسهیالت 
نیز ش��نیده می ش��ود. چنانچ��ه این بار 
بانک ه��ا با نظ��م و یکپارچگی بیش��تری 
نسبت به دوره های قبل برای کاهش نرخ 
س��ود حرکت کرده ان��د و در حال حاضر 
شاید کمتر بانک و یا هیچ بانکی را نتوان 
پیدا کرد که برای سپرده های مدت دار با 
س��ودی بیش از ۱٥درصد افتتاح حساب 
کند. به گزارش ایس��نا، طی حدود س��ه 
سال گذش��ته با روند کاهشی نرخ تورم، 
بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن 
آن نیز در دس��تور کار قرار گرفت. س��ال 
۱۳9۲ زمان��ی ب��ود ک��ه رقاب��ت مخرب 
بانک ها برای افزایش نرخ سود به منظور 
جذب س��رمایه به اوج رسیدبه طوری که 
در م��واردی س��ودهای س��پرده بیش از 
۳٠درص��د حت��ی در بانک ه��ای اصلی و 
دارای مجوز مشاهده می شد و در آن سو 
در موسسات اعتباری غیرمجاز سودهای 
کالن ت��ر از این نرخ ها وجود داش��ت که 
خود از عوامل به انحراف کشیدن بانک ها 
و موسسات دارای مجوز محسوب می شد. 
به هر طریق طی چند مرحله نرخ سود 
برای س��پرده های م��دت دار به ۲۲درصد 
کاه��ش یافت��ه و ب��ا رون��دی نزولی به 
۱٥درصد در تیرماه س��ال گذشته رسید، 
اما ط��ی دوره های کاهش نرخ س��ود که 
در نهایت با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
همراه می ش��د در اغلب م��وارد نرخ روی 
کاغ��ذ کاه��ش یافته و کمت��ر زمانی بود 
ک��ه بانک ها درباره اجرای آن برای مدتی 
پایبند بمانند به گونه ای که با گذر زمان 
از مصوب��ه ش��ورای پول و اعتب��ار به هر 
طریق برای کاهش نرخ س��ود به س��مت 
ایج��اد طرح هایی برای جذب س��ودهای 
باالتر و در اغلب موارد به طور کامال صریح 
پرداخت نرخ های بیش از س��ود متعارف 

اقدام می کردند. 
اما امسال بانک مرکزی اعالم کرد که 
اقداماتی برای به نظم کش��یدن بانک ها 
ب��رای کاهش نرخ س��ود انج��ام داده و 

موانع رعایت آن را برداش��ته اس��ت. از 
جمله پایان دادن به فعالیت موسس��ات 
غیرمج��از، ایجاد نظم در بازار بین بانکی 
و کاهش نرخ س��ود در آن، تعدیل نرخ 
سود سپرده در خودروسازان و اقداماتی 
برای نظم در جریان پرداخت س��ود در 
بانک ها.  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
در ادام��ه نی��ز با اب��الغ دس��تورالعملی 
یازده��م  از  بانک ه��ا  هش��ت بندی 
ش��هریورماه امس��ال موظف به کاهش 
یکپارچه نرخ س��ود سپرده به ۱٥درصد 
علی الحس��اب  حس��اب های  قال��ب  در 
شدند و از س��ویی دیگر نرخ سود برای 
ب��ه حداکثر  کوتاه م��دت  حس��اب های 
۱٠درص��د کاهش یافت. براس��اس این 
بخش��نامه، حس��اب های مدت داری که 
از قبل با هر نرخ س��ودی گشایش یافته 
بود تا زمان سررسید پابرجا، اما بانک ها 
مجاز به واریز مبلغ و یا برداش��ت از آن 
برای مش��تری نبودند مگر اینکه با کسر 
حداقل پنج درصد جریمه همراه می شد. 
حدود س��ه ماه از اجرای این بخشنامه 
گذش��ته و گزارش ه��ای میدانی حکایت 
دارد که اغلب بانک ها و یا ش��اید تمامی 

آنها حس��اب های سپرده جدید را با سود 
بی��ش از ۱٥درصد ب��از نمی کنند، حتی 
در بس��یاری از آنها نمی توان با پرداخت 
اق��الم کالن هم افتتاح حس��اب بیش از 
۱٥درصد داش��ت. هر چند  ممکن است 
باش��ند بانک هایی که برای س��پرده ها با 
مبال��غ میلیاردی س��ود باالتری پرداخت 
کنن��د. در س��ویی دیگر ش��واهد نش��ان 
می ده��د برخ��ی از بانک های��ی که برای 
مدتی نرخ های س��ود روزش��مار خود را 
تغیی��ر ن��داده و ب��ا ۲٠درص��د پرداخت 
می کردند اکنون نرخ سود را به ۱٠درصد 

کاهش داده اند. 
ام��ا در ای��ن بین ب��ا توجه ب��ه اینکه 
حساب های مدت دار با سودهای ۲٠درصد 
و باالتر که قبل از ابالغ بخشنامه باز شده 
بود همچنان تا سررس��یدوجود خواهند 
داشت، در برخی بانک ها امکان جابه جایی 
وجود دارد، به طوری که برای حساب های 
۲۳درصدی قبلی مشتری می تواند مبلغ 
را اضافه کرده و البته با دو درصد جریمه 
س��ود تا ۲۱درصد دریافت کند که البته 
این هم به طور مس��تقیم انجام نشده و از 

طریق همراه بانک صورت می گیرد. 

3 ماه از دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده گذشت

فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ  به  
استانداری بوشهر توسط بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد، در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماع��ی خود و در ادامه طرح اهدای کتب نفیس به 
دانشگاه ها، مراکز علمی، نهادها، استادان و فرهیختگان، 
یک جلد کتاب نفیس قرآن طب��اخ هروی را به  عنوان 
اثری ارزشمند و ماندگار، به استاندار بوشهر اهدا کرد. 

به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، این قرآن 
نفی��س به خط عب��داهلل طباخ ه��روی، از ش��اگردان 
جعف��ر تبریزی )بایس��نقری(، از قرآن ه��ای نفیس و 
کم نظی��ر گنجینه آس��تان ق��دس رضوی اس��ت که 
 در س��ال ۱٠۴٠ هج��ری قمری وقف ح��رم حضرت 
امام رضا )ع( ش��ده  اس��ت. این کتاب در سال ۱۳9۴ با 
حمایت بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد.  عبدالکریم 
گراوند، اس��تاندار بوشهر در مراس��م اهدای این کتاب، 
ضمن تقدیر از بانک پاس��ارگاد به عن��وان بانک حامی 
فرهن��گ و هنر، ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی از 
س��وی این بانک را ارزش��مند خواند و خواستار تداوم 
اینگونه حمایت ها شد.  گفتنی است »مصحف شریف 
خراسان«، در قرن نهم هجری قمری، توسط »عبداهلل 
طباخ هروی« کتابت ش��ده  و در آستان قدس رضوی 
نگهداری می شود. این مصحف شریف، در قطع رحلی 
س��لطانی، ۳۳*۴7 س��انتی متر مربع، ب��ه جهت نوع 
تذهیب، خوشنویسی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار 
اس��ت؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته  شده 
که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده است. از 
این هنرمند بزرگ قرن نهم هجری به جز کتابت قرآن 
کری��م، آثار چندانی باقی نمانده اس��ت.  اهدای این اثر 
ارزش��مند، به منظور بهره مندی خطاطان، هنرمندان و 
دانشجویان، به برخی از نهادها و مراکز فرهنگی به ویژه 
دانشکده های علوم و ادبیات انس��انی دانشگاه ها ادامه 

خواهد داشت. 

کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 
۱۸.۱ درصد

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح عملکرد این بانک 
در ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: نرخ سود بازار 
بین بانکی به ۱8.۱ درصد رسید.  به گزارش ایِبنا، اکبر 
کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم 
اقتصادی علیه ملت ایران سخن می گفت، به اقدامات 
بانک مرکزی در چارچوب سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی اش��اره کرد و افزود: در این مدت به واسطه 
عواملی چون رعایت انضباط پولی، رش��د اقتصادی از 
منفی 7دهم درصدی در سال 9۱ به ۱۲.٥ درصد در 
سال 9٥ رسید و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 
از منفی ۱. ۳ دهم درصد در سال 9۴ به ۱۳.۴ درصد 
در س��ال 9۶ افزایش یافت.  قائم مقام بانک مرکزی با 
اش��اره به اینکه نرخ سود بازار بین بانکی نیز به ۱8.۱ 
درصد رسید، به اقدامات این بانک در کاهش نرخ سود 
بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در 
پایان س��ال 9۳ به میزان ۲8درصد بود که با مداخله 
بانک مرکزی در دو مقطع تابستان 9۴ و تابستان 9۶ 
به ۱8.۱ درصد رس��ید.  وی کنترل نوسانات نرخ ارز 
از طریق تس��لط کامل، هدایت و مدیریت بازار ارز را 
یادآور ش��د و درباره تخصی��ص منابع بانکی در قالب 
ارائه تس��هیالت بیان داشت: تنها در حوزه سرمایه در 
گردش در سال 9۱ به میزان ۴۱درصد به حوزه تولید 
اختصاص داش��ت که این میزان در س��ال گذشته به 
۶۴درصد افزایش یافت و از ۱7هزار میلیارد تومان به 
٥٠هزار میلیارد تومان تنها در حوزه کارگاه های خرد 
و کوچک رس��ید.  قائم مقام بان��ک مرکزی در حوزه 
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت 
و اف��زود: ۲٠درص��د کل نقدینگی کش��ور در اختیار 
مؤسس��ات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف 
ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند و تالطم اقتصادی 
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بانکنامه

معاون وزارت کار اعالم کرد
 فقط ۱۲درصد ایرانیان
می توانند وام بگیرند

مع��اون رف��اه اجتماع��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی معتقد است که براساس مطالعات انجام شده 
تنها ۱۲درصد از خانواده های ایرانی از وام و تسهیالت 
بانک��ی اس��تفاده می کنن��د و دسترس��ی دهک های 
ثروتمند جامعه به این تسهیالت، سه برابر دهک های 
پایی��ن اس��ت.  به گزارش ایس��نا، احم��د میدری در 
همایش »تعاون؛ راه سوم اقتصاد« گفت: سیستم های 
بانکی کش��ور عمیق و بزرگ نیس��تند و الزم است در 
ش��یوه توزیع تسهیالت آنها تغییراتی به وجود آید.  او 
ادامه داد: در دنیای غرب همزمان با رشد سرمایه داری 
برای کاس��تن از چهره خشن سرمایه داری، بخش های 
خصوصی و تعاونی شکل گرفتند و حضور تعاونی ها در 
کنار نظام های سرمایه داری غرب منجر به نفع عمومی 
مردم و نتایج مثبت زیادی ش��د.  میدری مش��کالت 
تعاونی ها را در دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و 
گفت: تا زمانی که شفافیت در سیستم های حسابرسی، 
انتخاباتی و درونی تعاونی ها وجود نداش��ته باشد این 
بخش کارآمد نمی ش��ود.  او گفت: معاونت امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد حل مسائل 
و مش��کالت بیرونی اس��ت، اما خود تعاونی ها نیز باید 
برای حل مشکالت درونی ش��ان اقدامات جدی انجام 

دهند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱78دالر آمریکا

٥.٠98یورو اروپا

٥.79٥پوند انگلیس

۱.۱٥۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥۶7.۲٠٠مثقال طال

۱۳٠.9۴٠هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۳٥۶.٠٠٠سکه بهار آزادی

۱.۳99.٠٠٠سکه طرح جدید

7٠۱.٠٠٠نیم سکه

۳99.7٠٠ربع سکه

۲۶۳.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پای��ان معام��ات س��یزدهمین روز 
آذرماه س��ال جاری با 15 واحد افت به 
پله 90 هزار و 936 واحدی سقوط کرد. 
شرایط فوق نش��انگر آن است که نماگر 
بازار سهام پس از چند روز رشد و رونق 
بی وقفه،  نتوانس��ته است جایگاه جدید 
به  دس��ت آم��ده و فتوح��ات اخیرش را 
ذخیره کند. در شرایطی که شاخص کل 
به کانال 90 هزار واحدی س��قوط کرده 
است، اگر قادر به بازگشت طی روزهای 
آینده هم��گام با افزایش حجم معامات 
نباشد،  احتمال آن وجود دارد که کانال 
90 هزار واحدی را نیز از دس��ت بدهد. 
در ای��ن میان،  دو متغی��ر مهم می تواند 
سرنوش��ت روزهای بعد ش��اخص کل را 
رق��م بزند؛ یکی از ای��ن متغیرها  قیمت 
نفت است و دیگری قیمت ارز. اگر نفت 
سبک ایران توان عبور از سطوح قیمتی 
فعلی را داش��ته باشد و همچنین ارزش 
دالر در ب��ازار ارز از س��طح فعل��ی فراتر 
رود، احتمال اینکه ش��اخص کل بتواند 
به پیشروی خود در کانال های مهم 90 
ت��ا 95 هزار واح��دی ادامه دهد،  دور از 

انتظار نیست. 

با گروه های بازار سهام
بورس ته��ران در حالی ش��اهد اصاح 
نماگره��ای اصل��ی خ��ود به تب��ع غلبه 
عرضه ب��ر تقاض��ای س��هام در هلدینگ 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس، گ��روه مپنا و 
س��رمایه گذاری س��ایپا بود ک��ه هم زمان 
با تح��رک بازارگردان ه��ا و تقویت تقاضا 
از س��وی حقوقی ها در گروه فوالدسازان 
و معدنی ه��ا، ب��ازار س��هام ش��اهد اقبال 
خری��داران اغلب حقیق��ی در این گروه ها 
همپ��ای حقوقی ها ب��ود، هر چن��د روند 
معامات سهام در بازار همچنان متعادل و 
توأم با روند منطقی معامات سهام است. 
معامات س��هام در شرایطی پیگیری شد 
که نماد معاماتی شرکت های ملی صنایع 
م��س ایران با 69 واحد،  س��رمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با 21 واحد و فوالد 
مبارکه با 16واحد افزایش بیشترین تأثیر 
مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به 
نام خود ثبت کردند. در مقابل،  معامات 
س��هام در نم��اد معاماتی ش��رکت های 
هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس و گروه 
مپنا هر یک با 27 واحد، س��رمایه گذاری 
س��ایپا با 22 واحد و پاالیش نفت تبریز با 
16واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را 
در ب��رآورد این نماگر به دوش کش��یدند.  
ب��ورس  دی��روز  معام��ات  کل  ارزش 
ته��ران در حال��ی بی��ش از 189 میلیارد 

 توم��ان نمای��ش داده ش��د که ناش��ی از 
دس��ت به دس��ت ش��دن بی��ش از 799 
میلیون س��هم و اوراق مال��ی قابل معامله 
طی 56 هزار و 663 نوبت داد و ستد بود.  
در بازار نقدی ب��ورس اما ارزش معامات 
از 130میلیارد تومان اندکی فراتر رفت. 

رشد چشمگیر حجم و ارزش 
مبادالت فرابورس در میانه هفته 

در میان��ه ای��ن هفت��ه معاماتی حجم 
به ط��ور  فراب��ورس  مب��ادالت  ارزش  و 
چش��مگیری افزای��ش یاف��ت و در حال��ی 
روز یکش��نبه بی��ش از 219 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش ح��دود 2 ه��زار و 317 میلیارد 
ری��ال در بازارهای نه گان��ه فرابورس ایران 
دادوستد ش��د که روز دوشنبه 13 آذرماه،  
معامله گران بالغ بر 520 میلیون س��هم را 
ب��ه ارزش بیش از 3 ه��زار و 159 میلیارد 
ریال دست به دست کردند. به موازات رشد 
حج��م و ارزش مب��ادالت فرابورس در روز 
دوشنبه شاخص کل نیز تحت تاثیر مثبت 
از جانب نمادهای »ارفع« و »سرچشمه« با 
سبزپوشی در ارتفاع 1021 واحدی ایستاد.  
بیشترین افزایش قیمت در میان نمادهای 
فرابورس��ی به ن��ام نمادهای »کش��رق« و 
»ش��توکا« به ترتیب از گروه های استخراج 
زغال س��نگ و محصوالت ش��یمیایی ثبت 
شد. اما در سمت مقابل نمادهای مبادالتی 

»ثب��اغ« و »کمرج��ان« با بیش��ترین افت 
قیمتی را به دوش کش��یدند. روز دوشنبه 
مب��ادالت صورت گرفت��ه در بازارهای اول 
و دوم به دادوس��تد افزون بر 418 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 836 میلیارد ریال 
منتهی ش��د و در تابلوهای معاماتی بازار 
پای��ه نیز معامله گران، افزون بر 85 میلیون 
 سهم را به ارزش بیش از 115میلیارد ریال 
دس��ت به دس��ت کردن��د که بیش��ترین 
حج��م و ارزش مبادالتی به نماد ش��رکت 
پتروش��یمی جهرم اختص��اص یافت. رصد 
نقل وانتقال های اوراق تس��هیات مس��کن 
نی��ز حاکی از آن اس��ت که خری��داران و 
فروش��ندگان این اوراق بی��ش از 71 هزار 
ورق��ه را مورد دادوس��تد ق��رار داده اند که 
این معامات ارزش نزدیک به 53 میلیارد 
ریال��ی را رقم زده اس��ت. در تابلو اوراق با 
درآمد ثابت ش��اهد جابه جای��ی بیش از 2 
میلی��ون ورقه ب��ه ارزش بالغ ب��ر 2هزار و 
38 میلی��ارد ریال بودیم که با مبادله بیش 
از 357 ه��زار ورقه ب��ه ارزش حدود 356 
میلیارد ریال در نماد »سخاب3« بیشترین 
حج��م و ارزش معاماتی به این نماد تعلق 
گرفت. گفتنی اس��ت نماد معاماتی اسناد 
خزان��ه در نم��اد »س��خاب31« در پایان 
معامات دوشنبه 13 آذرماه 96 به منظور 
پرداخت مبالغ اس��می این اسناد  متوقف 

شد.  

افت شاخص کل ادامه پیدا کرد

دو متغیر سرنوشت ساز بازار سهام

مدیر پذیرش بورس ته��ران، حاکمیت 
شرکتی در بورس و مجموعه شرکت های 
بورس��ی دنی��ا را موضوع��ی ب��ه غای��ت 
تعیین کنن��ده ارزیابی کرد و گفت:  وجود 
قوانی��ن یکپارچه و مش��خص،  اولین گام 
برای برقراری حاکمیت ش��رکتی اس��ت. 
اس��ماعیل درگاه��ی در گفت وگو با س��نا 
گف��ت:  تع��داد بورس هایی ک��ه در دهه 
گذش��ته ش��اخص حاکمیت ش��رکتی را 
ب��ه مرحل��ه اج��را گذاش��ته اند، افزایش 
یافته و در جاهایی ب��ا افزودن موضوعات 
زیس��ت محیطی و اجتماع��ی،  آن را ب��ه 
»ش��اخص زیس��ت محیطی،  اجتماعی و 
راهب��ری«  )ESG( یا ش��اخص پایداری 
ارتقا داده اند. وی در پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه تعری��ف روش��ن حاکمیت ش��رکتی 
چیس��ت و چ��ه اهدافی از اج��رای آن در 
بازار سرمایه دنبال می شود، اظهار داشت: 
حاکمیت ش��رکتی یا به عب��ارت دقیق تر 
راهبری شرکتی در اصل به ساز وکارهایی 
اطاق می شود که خط مشی ها، روش ها و 
بهترین ش��یوه ها را برای راهبری و کنترل 
ش��رکت ها دربر می گیرد.  به این ترتیب، 
حاکمیت ش��رکتی ب��ه دو طری��ق انجام 
می ش��ود؛  راهب��ری از »درون« ش��رکت 
درگاه��ی  آن.   »بی��رون«  از  کنت��رل  و 
 اف��زود: از بعد درونی، حاکمیت ش��رکتی،  
س��از و کاری اس��ت که ورودی های مواد 
خام،  س��رمایه و نیروی انسانی را به سود 
بنگاه تبدیل می کند.  لذا تنظیم اثربخشی 
و کارآیی فرآینده��ای تبدیل ورودی ها و 
مکانیس��م های کنترلی داخل��ی در زمره 
کارکرده��ای درون��ی حاکمیت ش��رکتی 
اس��ت. مدیر پذیرش ب��ورس تهران، ادامه 
داد:  از طرفی بحث تفکیک قدرت، بهبود 
چهره ش��رکت نزد ذی نفعان،  انطباق باال 
با قوانی��ن و مقررات حاکم ب��ر فعالیت و 
مواردی از این دست در زمره کارکردهای 
بیرونی اس��ت. وی توضی��ح داد:  با توجه 

ب��ه اینکه حاکمیت ش��رکتی هر دو مورد 
را  را دربرمی گی��رد حاکمی��ت ش��رکتی 
مجموع��ه ای از قوانین و روش ها می دانند 
ک��ه رابطه   بی��ن س��هامداران، مدیریت و 
اعضای هیأت مدیره را تعریف می کند و بر 
چگونگی عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.  
درگاه��ی همچنی��ن به تعریف س��ازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی در خصوص 
حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت:  طبق 
تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری 
و توس��عه اقتصادی نیز حاکمیت شرکتی 
عبارت اس��ت از رویه ها و فرآیندهایی که 
طبق آنها،  یک س��ازمان هدایت و کنترل 
می ش��ود. مدیر پذی��رش ب��ورس تهران،  
دلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی 
را نظارت بر بخش��ی از شرکت دانست که 
کنترل دارایی سهامداران و سرمایه گذاران 
را بر عه��ده دارد.  درگاهی افزود:  از آنجا 
که اساس حاکمیت شرکتی بر چهار اصل 
شفافیت،پاس��خگویی،  مسئولیت پذیری و 
انصاف در برخورد یکس��ان با س��هامداران 
قرار دارد،  هدف اصلی حاکمیت شرکتی، 
بهبود عملکرد ش��رکت ها، ایجاد شفافیت 
و پاس��خگویی هیأت مدیره در برابر ارزش 
ذی نفعان و سهامداران است و اینها همان 
موضوع��ات ی��ا چالش هایی اس��ت که در 
بس��تر بازار س��رمایه دنبال می شود.  وی 
ب��ا بیان اینکه در بازار س��رمایه،  به دلیل 
عرضه عمومی س��هام و وجود سهامداران 
خ��رد متع��دد، موض��وع تض��اد منافع و 
نظ��ارت در راس��تای رف��ع آن، اهمی��ت 
بیش��تری پی��دا می کن��د، اظهار داش��ت: 
ش��فافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و 
انصاف در برخورد یکس��ان با سهامداران، 
عملک��رد  در  تعیین کنن��ده  موضوعات��ی 
صحیح ش��رکت های س��هامی عام است؛  
لذا راهبری ش��رکتی در بورس و مجموعه 
شرکت های بورس��ی در دنیا موضوعی به 
غای��ت تعیین کنن��ده اس��ت. درگاهی در 

پاس��خ به این س��وال هم ک��ه در موضوع 
انتخاب اعض��ای هیات مدیره ش��رکت ها،  
قوانین حاکم بر نظام حاکمیت ش��رکتی 
چیس��ت و تأثی��ر اجرای نظ��ام حاکمیت 
ش��رکتی بر بنگاه های اقتص��ادی و حفظ 
حق��وق س��هامداران خ��رد چ��ه خواهد 
بود، گفت:  س��اختار راهبری ش��رکتی بر 
مجموعه ای از اصول اس��توار اس��ت که به 
نوعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 
اعضای هیات مدی��ره ارتباط پیدا می کند. 
مس��ئولیت پذیری  بح��ث  در  بنابرای��ن 
تعه��د مدیریت ایجاد س��ود و ارزش برای 
سهامداران در کنار اداره شرکت بر اساس 
قواع��د و مق��ررات برآم��ده و منطب��ق با 
ارزش ه��ای جامعه اس��ت.  وی افزود:  به 
این ترتیب در بحث پاسخگویی،  مدیریت،  
خ��ود را ب��ه عن��وان پاس��خگو در مقابل 
طیف وسیعی از س��هامداران و ذی نفعان 
پاس��خ خواه می بیند و لذا پاس��خگویی به 
عنوان اصلی پذیرفته ش��ده در عملکرد و 
نظارت بر عملکرد مدیریت مطرح اس��ت. 
درگاهی س��پس شفافیت را به مفهوم نیاز 
جامعه به دانس��تن اطاعات دقیق و قابل 
مقایس��ه در م��ورد فعالیت ه��ا و عملکرد 
شرکت دانس��ت و یادآور شد: اینجا بحث 
اطاعات دقیق و به موقع مطرح می ش��ود،  
استقرار سیس��تم های مناسب برای تهیه 
و نی��ز گ��زارش ای��ن اطاع��ات در زمره 
مسئولیت های اصلی هیأت مدیره خواهد 

بود.  
وی توضی��ح داد:  در مق��ررات راهبری 
ش��رکت،  بسته به اقتضای محیط فعالیت 
و قوانین کش��ورها،  مقررات خاصی برای 
تعیی��ن اعضای هیأت مدی��ره با تمرکز بر 
اصول اساس��ی ذکر ش��ده،  تعیین ش��ده 
اس��ت.  به عبارتی س��عی می شود چینش 
و عملکرد هیأت مدیره و مدیران در بستر 
راهبری ش��رکتی به گونه ای باش��د که به 
بهترین نحو موارد یاد ش��ده تأمین شود.  

به گفت��ه درگاهی،  بخش عمده ای از این 
ویژگی ها در تقویت میزان استقال هیأت 
مدیره از س��هامداران خاصه می شود که 
در دستورالعمل های راهبری این موضوع 
به ص��ورت ویژه مدنظر اس��ت، همچنین 
در م��ورد ترکیب جنس��یتی هیات مدیره 
)نسبت زنان و مردان( نیز مقرراتی وجود 
دارد. مدی��ر پذیرش ب��ورس تهران  الزمه 
توس��عه بازار س��رمایه را توجه بیش��تر به 
حقوق ذی نفعان به ویژه سهامداران اقلیت 
ش��رکت های پذیرفت��ه ش��ده در ب��ورس 
دانس��ت و گفت:  طبعا وضع و پیاده سازی 
اص��ول حاکمیت ش��رکتی و اج��رای آن 
علی الخص��وص در مورد انتخ��اب اعضای 
و مس��تقل(  )غیرموظ��ف  هیات مدی��ره  
منج��ر به حف��ظ حقوق هم��ه ذی نفعان 
علی الخصوص س��هامداران خرد می شود.  
درگاهی با تأکید بر نقش مثبت حاکمیت 
ش��رکت ها  ارزش  رش��د  در  ش��رکت ها 
گف��ت:  طبیعتا موافقت با اصول حاکمیت 
ش��رکتی می تواند نقش مهمی در ارتقای 
ارزش ش��رکت ها بازی کن��د.  اگر در یک 
کش��ور اعتبار الزم برای اجرای شیوه های 
حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد،  در 
حسابرسی و اس��تانداردهای گزارش دهی 
س��هل انگاری ش��ود یا به س��رمایه گذاران 
ش��فافیت و اعتم��اد کاف��ی داده نش��ود،  
س��رمایه در جایی خارج از کش��ور جریان 
خواهد یافت. بنابراین عواقب این وضعیت،  
تمام شرکت ها و تشکیات اقتصادی کشور 
را درب��ر خواهد گرف��ت.  درگاهی توضیح 
داد:  همچنی��ن در ده��ه گذش��ته تعداد 
بورس هایی که شاخص حاکمیت شرکتی 
راه اندازی کرده ان��د افزایش یافته و گاهی 
این ش��اخص را توس��عه داده و با افزودن 
موضوعات زیس��ت محیطی و اجتماعی آن 
را به  »شاخص زیست محیطی،  اجتماعی 
و راهبری«  )ESG( یا ش��اخص پایداری 

ارتقا داده اند.  

مدیر پذیرش بورس تهران مطرح کرد

قوانین یکپارچه و مشخص،  اولین گام برقراری حاکمیت شرکتی

خبر

وزیر اقتصاد: 
دولت سهام 3 شرکت بیمه حاضر 

در بورس را عرضه می کند
وزیر اقتصاد از پیگیری جدی برای خصوصی سازی 
صنعت بیمه و برنامه عرضه س��هام سه شرکت بیمه 
حاض��ر در بورس خبر داد.  ب��ه گزارش بورس پرس،  
مس��عود کرباس��یان در جری��ان بیس��ت  و چهارمین 
همایش بیمه و توس��عه گفت: متاس��فانه سهم بیمه 
زندگ��ی در ایران اندک بوده و در این میان هر چند 
در خاورمیان��ه وضعیت باالتری دارد ولی نس��بت به 
دنیا کم اس��ت. بنابراین طبق برنامه شش��م، س��هم 
بیم��ه  زندگی باید به 50درص��د و معادل 20 درصد 
بیمه ه��ای تولیدی برس��د. وی با اش��اره ب��ه برنامه 
افزایش ضریب نف��وذ بیمه از 2.2 به 7 درصد پایان 
برنامه شش��م بر خصوصی سازی ش��رکت های بیمه 
تأکید و اعام کرد: دولت س��ه ش��رکت بیمه ای در 
اختی��ار دارد که برنامه واگذاری این س��ه ش��رکت 
توس��ط وزارت اقتصاد به جد در حال پیگیری است.  
کرباس��یان ادامه داد: بنابراین س��هام دولت در س��ه 
ش��رکت بیمه مش��مول اصل 44 و حاضر در بورس 
شامل بیمه های البرز، دانا و آسیا عرضه خواهد شد.  
به گفته وی، بیمه ایران در اختیار دولت خواهد ماند 

اما سایر شرکت های بیمه باید خصوصی شوند. 

عرضه بیش از 35 هزار تن انواع 
فوالد در بورس کاالی ایران

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز دوشنبه 13 آذر ماه میزبان عرضه 7 هزار و 500 تن 
انواع ورق های گرم،  سرد،  گالوانیزه و قلع اندود شرکت 
ف��والد مبارکه اصفه��ان و 28 هزار تن س��بد مخلوط 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان بود. عاوه بر این 100 تن 
شمش روی ش��رکت صنایع خالص سازان روی زنجان 
نیز در این تاالر عرضه ش��د. بر اساس این گزارش، 15 
هزار و 500 تن قیر و عایق رطوبتی و 31 هزار و 700 
تن برنج نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه 
شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز 
در ای��ن روز عرضه 172 هزار ت��ن گندم خوراکی و 2 
هزار تن گندم دوروم،  700 تن ش��کر س��فید،  200 
ت��ن روغن خام و 143 هزار قطع��ه جوجه یک روزه را 
تجربه ک��رد. عاوه بر این،  248 ت��ن ذرت دانه ای در 
قالب طرح قیمت تضمینی نیز در این تاالر عرضه شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز شاهد عرضه 86 هزار و 185 تن وکیوم 
باتوم،  مواد پلیمری،  مواد ش��یمیایی،  لوب کات و قیر 
ب��ود.  بازار فرع��ی بورس کاالی ایران نی��ز در این روز 

میزبان عرضه 100 تن روغن از کشور مالزی بود. 

عبور ارزش معامالت بازار برق بورس 
انرژی ایران از مرز 3000 میلیارد ریال

در جری��ان معامات بورس انرژی ای��ران،  بازار برق 
ش��اهد معامله 4 میلیون و 255 هزار ق��رارداد معادل 
61 میلی��ون و 881 ه��زار کیلووات س��اعت به ارزش 
16میلیارد و 433 میلیون ریال بود. همچنین نمادهای 
بارپایه،  کم باری،  بارپیک و میان باری با متوسط قیمت 
278،  235،  347 و 321 ری��ال بر کیلووات س��اعت 
م��ورد معامله قرار گرفتن��د. در عین ح��ال نمادهای 
بارپی��ک روزان��ه، بارپای��ه روزانه،  میان ب��اری روزانه و 
کم باری روزانه 12 دی 96 گشایش یافتند.  همچنین 
نماده��ای بارپیک روزانه،  بارپای��ه روزانه،  میان باری 
روزانه و کم ب��اری روزانه 16 آذر 96 در پایان جلس��ه 
معاماتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز 
ش��د.  همچنین در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله 
بورس انرژی ایران، در بازار گواهی های سرمایه گذاری 
صندوق س��رمایه گذاری پ��روژه و در نماد پرند بالغ بر 
3 هزار گواهی از گواهی ه��ای این صندوق با ارزش 9 
میلیون ری��ال مورد معامله قرار گرف��ت.  الزم به ذکر 
اس��ت از ابتدای س��ال96 تاکنون بالغ بر 9 میلیارد و 
11میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 3هزار 
و 4 میلیارد و 813 میلیون ریال در بورس انرژی ایران 

مورد معامله قرار گرفته است. 

»شبندر« طی شش ماه فراتر از 
پیش بینی هایش عمل کرد

ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی ب��ه 29 اس��فندماه 96 
را حسابرس��ی نش��ده و با س��رمایه معادل 13 هزار و 
800 میلیارد ریال منتش��ر کرد. شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 
منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسی شده مبلغ 
993 ریال اعام کرده اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه 
با اختصاص مبلغ 629 ریال س��ود به ازای هر س��هم 
معادل 63درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که 
در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 337 

درصد افزایش یافت. 

نگاه

بیشترین درصد افزایش
آلومینیوم ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری صنعت 

بیمه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.6704.9فایرا

3.3494.85وبیمه

3.1414.8کطبس

21.3024.77دعبید

1.6784.68وتوصا
8774.65تکمبا
3.7664.44کفرا

 بیشترین درصد کاهش
سرمایه گذاری سایپا صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. سیمان شاهرود در رده دوم این گروه ایستاد. 
فنرس��ازی زر هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)9.8(773وساپا

)4.84(1.338سرود

)4.84(1.043خزر

)4.38(4.737مرقام

)4.37(11.620رتکو
)4.31(3.174غسالم
)3.74(6.204چکارن

پرمعامله ترین سهم
آلومینیوم ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. سرمایه گذاری سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. ملی 

صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

76.982 1670فایرا

67.920 773وساپا
48.517 2116فملي
31.742 3349وبیمه

28.408 877تکمبا
22.093 2701فوالد
20.543 1758کچاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران 
به خود اختصاص داد. سرمایه گذاری صنعت بیمه رتبه دوم 
را به دست آورد. ملی صنایع مس ایران هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
128.523 1670فایرا
106.305 3349وبیمه
102.682 2116فملي
59.672 2701فوالد
52.527 773وساپا
36.120 1758کچاد
35.355 6733شبندر

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه گذاری سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که ملی صنایع مس ایران در 

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

7733586وساپا
21162302فملی
16702260فایرا
33492040وبیمه
11631843فاراک
8771573تکمبا
27011293فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
21851092خمحور
1359680کساپا
3314663کحافظ
1017508خکمک
1974494شپارس
3034379سیام
1878376قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
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براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ای��ران، در هش��ت ماه��ه س��ال جاری 
صادرات ایران نس��بت به س��ال گذشته 
متمرکزت��ر ش��ده و با افزای��ش در چند 
کش��ور خاص و کاهش در سایر کشورها 

روبه رو بوده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در ای��ن مدت در 
مجم��وع ۷۸میلیون و ۸۱۲ هزار تن کاال 
به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۸۸میلیون دالر 
از ایران صادر ش��ده که نس��بت به سال 
گذش��ته از لحاظ وزنی ۷.۶۲ درصد و از 
لحاظ ارزش ۱.۲۱ درصد کاهش داش��ته 

است. 
بازار  کش��ور چین همچنان مهم ترین 
صادراتی ایران اس��ت که در هشت ماهه 
س��ال جاری ۲۱ میلیون و ۶۰۸ هزار تن 
کاال از ای��ران دریافت کرده که ارزش آن 
به 5میلیارد و ۷۴۸ میلیون دالر می رسد. 
ص��ادرات ای��ران به چی��ن ۲۷ درصد 
وزن ص��ادرات و ۲۰درص��د از کل ارزش 
ص��ادرات ای��ران در این مدت را ش��امل 
می ش��ود، ام��ا در عی��ن حال ص��ادرات 

 به این کش��ور از لحاظ وزن��ی با کاهش
 ۲.5 درصد اما از لحاظ ارزش با افزایش 

۱۳.5 درصدی روبه رو بوده است. 
عراق نیز دومین کش��ور دریافت کننده 
 کااله��ای ایرانی اس��ت ک��ه ۸میلیون و
 ۴۸۴ ه��زار تن کاال به ارزش ۴میلیارد و 
۳5۱ میلیون دالر در هش��ت ماهه سال 
جاری از ایران وارد کرده است که به این 
ترتیب صادرات به این کش��ور ۱۰ درصد 
وزن و ۱5 درص��د کل ارزش ص��ادرات 

ایران در این مدت را در بر می گیرد. 
با این ح��ال حجم ص��ادرات ایران به 
عراق نس��بت به سال گذشته ۱۴ درصد 
کاهش یافته،  هرچند ارزش صادرات به 
عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزایش ۶.5 درصدی همراه بوده است. 
ام��ا در پ��ی س��ردی روابط ای��ران با 
کش��ورهای عرب��ی ب��ه ویژه عربس��تان 
سعودی و امارات، صادرات ایران به کشور 
امارات که تا دو س��ال پیش بزرگ ترین 
ش��ریک تجاری ایران محسوب می شود، 
با کاهش چشمگیری روبه رو شده است. 

 ای��ران در هش��ت ماهه س��ال جاری
 ۱۱ میلی��ون و ۲۱۳ هزار تن کاال به این 
کش��ور صادر کرده و این در حالی است 
که حجم صادرات ایران به امارات نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۶درصد 

کاهش داشته است. 
از س��وی دیگر، ارزش این صادرات به 
۳میلیارد و ۸۹۳ میلیون دالر می رس��د 
که نسبت به هشت ماهه سال قبل بیش 

از ۱۸درصد کاهش را نشان می دهد. 
با تمام این تفاس��یر ام��ارات کماکان 
س��ومین ب��ازار ب��زرگ صادرات��ی ایران 
اس��ت که ۱۴ درص��د از صادرات وزنی و 
۱۳درص��د از ارزش ص��ادرات ایران را به 

خود اختصاص داده است. 
جمه��وری ک��ره ام��ا در رده چه��ارم 
خری��داران کاالی ایرانی ق��رار می گیرد، 
به طوری ک��ه در این م��دت ۶میلیون و 
۶5۲ ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ۲میلیارد 
و ۷۴۷ میلی��ون دالر ب��ه ای��ن کش��ور 
صادر ش��ده که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته ۲۲درصد از لحاظ وزنی و 

۱۲درصد از لحاظ ارزش افزایش داش��ته 
است. 

افغانس��تان نیز پ��س از جمهوری کره 
پنجمین بازار صادراتی مهم ایران اس��ت 
ک��ه توانس��ته در این م��دت ۳میلیون و 
۹۸۶ ه��زار ت��ن کاال را ب��ه ارزش ی��ک 
میلی��ارد و ۸۴۹ میلی��ون دالر از ای��ران 

خریداری کند. 
صادرات ایران به افغانس��تان نسبت به 
س��ال گذش��ته از لحاظ وزنی و ارزش به 
ترتیب ۲۲ و ۱۲ درصد رش��د را نش��ان 

می دهد. 
ارزش صادرات ایران به چهار کشور از 
این پنج کش��ور در حالی با رش��د همراه 
بوده که صادرات ایران به س��ایر کشورها 
کاه��ش ۱۸درص��دی از لح��اظ وزنی و 
۱۱درصدی از لحاظ ارزش داشته است. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب می ت��وان گفت که 
ص��ادرات ایران در این م��دت متمرکزتر 
شده و با افزایش صادرات به چند کشور 
خاص، صادرات به سایر کشورها کاهش 

یافته است. 

چین، عراق، امارات، کره و افغانستان در صدر

مهم ترین مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی
خبر خبـر

ارائه تسهیالت به معادن 
زغال سنگ در اولویت قرار گیرد

بعد از حوادثی که در معادن زغال سنگ رخ داد،  
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تج��ارت از صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری  فعالیت های معدنی خواست تا در 
تسهیالت دهی به معادن،  معادن زغال سنگ را در 
اولویت قرار دهد. اما مدیرعامل این صندوق معتقد 
اس��ت عمال اولویت بن��دی معادن ب��رای دریافت 
تسهیالت با وزارت صنعت،  معدن و تجارت است. 
به گزارش ایس��نا،  محمدرضا عربی مزرعه شاهی 
درب��اره تس��هیالت دهی ب��ه معادن گف��ت:  وزیر 
صنعت،  معدن و تجارت معتقد است باید با توجه 
به ش��رایط پیش آمده برای زغال س��نگ آنها را در 
اولویت تس��هیالت دهی قرار دهیم ک��ه البته نظر 
درس��تی است و ما س��عی خواهیم کرد با توجه به 
ش��رایطی که این معادن دارند و اش��تغال زایی که 
می توانند در منطقه خود داش��ته باش��ند،  نهایت 
همکاری خود را داشته باشیم ولی عمال بخشی از 
این همکاری باید از س��وی وزارت صنعت،  معدن 

و تجارت باشد. 
وی با بیان اینکه ضمانت تسهیالتی که صندوق 
صادر می کن��د از منابع وزارت صنع��ت،  معدن و 
تجارت اس��ت،  گف��ت:  وزارت صنع��ت،  معدن و 
تجارت است که افراد را برای دریافت تسهیالت به 
صندوق معرفی می کند و اولویت  بندی برای معادن 
زغال سنگ نیز قبل از اینکه به صندوق برسد،  باید 

از طرف وزارتخانه صورت بگیرد. 
عربی مزرعه ش��اهی همچنین با اشاره به عملکرد 
صن��دوق در خص��وص پرداخت تس��هیالت گفت:  
صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری  فعالیت ه��ای 
معدنی در هش��ت ماه گذش��ته نزدی��ک به ۱۴۰ 
میلیارد تومان بیمه نامه تس��هیالت برای واحدهای 
معدن��ی صادر کرده  و ح��دود ۱۱۰ میلیارد تومان 
نیز تس��هیالت مصوب از بانک ها ب��رای واحدهای 
متقاض��ی دریافت کردیم که بخ��ش زیادی از آنها 

نیز پرداخت شده است. 
س��رمایه گذاری   بیم��ه  صن��دوق  مدیرعام��ل 
فعالیت ه��ای معدنی با اش��اره به اینک��ه عملکرد 
صندوق در این هش��ت ماه رکوردی در س��ال های 
تأس��یس آن به ش��مار م��ی رود، گف��ت: از جمله 
علت ه��ای ثبت چنین رک��وردی افزای��ش اعتبار 
صندوق ب��وده و البته امس��ال بانک ه��ا همکاری 

بهتری داشتند و مانند سال قبل قفل نبودند. 

وعده پرداخت ۱۰ هزار میلیارد 
تومان وام به اصناف

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران س��هم ص��ادرات اس��تان ته��ران را حدود 
۲5درص��د از صادرات کل کش��ور عن��وان و اعالم 
کرد: قرار اس��ت ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیالت 

به اصناف پرداخت شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدرضا م��س فروش روز 
گذش��ته در همایش معرفی صادرکنندگان نمونه 
استان تهران اظهار کرد: استان تهران براساس آمار 
گمرک و سازمان توسعه تجارت سهم صادراتش از 
کل صادرات کش��ور معادل ۲۴.۸۶ است. صادرات 
کاال از اس��تان ته��ران ب��ه بی��ش از ۱۳۰کش��ور 
جهان انجام می ش��ود که محصوالت پتروش��یمی 
۱۴.5 درص��د از کل صادرات اس��تان تهران، فرش 
۲.5درصد، محصوالت کشاورزی 5درصد و صنایع 
غذایی ۶درصد از صادرات استان تهران را تشکیل 

می دهد. 
وی اضافه کرد: در هش��ت ماهه امسال صادرات 
استان تهران ۹ میلیارد دالر بوده که در بخش های 
مختلف صادراتی تقریبا به هدف نزدیک شده ایم و 
حتی در حال برنامه ریزی هستیم که عدد صادرات 
در اس��تان تهران را تا پایان سال به ۱۶.۱ میلیارد 

دالر برسانیم. 
م��س فروش اف��زود: براس��اس بخش��نامه نباید 
بدهی های قبلی مش��کلی برای دریافت تسهیالت 
بخش تولید به وجود می آورد. قرار اس��ت ۱۰ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت به اصناف پرداخت شود 
و امیدواری��م ای��ن رقم در س��ال ۱۳۹۷ به بخش 
اصن��اف پرداخت ش��ود.  همچنین طرح س��یمان 
 ج��زو طرح ه��ای ملی اس��ت و در اس��تان تهران

 ۱۳ کوره س��یمان وج��ود دارد که جزو طرح های 
اقتصاد مقاومتی بوده و به پایان رسیده است. 

رئیس س��ازمان صنعت،  معدن و تجارت استان 
ته��ران تصریح ک��رد: پنج طرح در ح��وزه اقتصاد 
مقاومت��ی در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با 
جدیت مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت است. 
در س��ال ۱۳۹5 چهار پروژه و در سال جاری چهار 
طرح اقتصاد مقاومتی داریم. در س��ال گذشته نیز 
دو پروژه مربوط به رونق تولید می ش��د که اگرچه 
۱۶ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد 

ولی پرداخت ها از این عدد پیشی گرفت. 
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از ب��ازار خودرو خبر می رس��د برخی 
واردکنن��دگان خ��ودرو با ه��دف تحت 
فش��ار قرار دادن دولت برای بازگشایی 
ثبت سفارش واردات خودرو،  عرضه این 
محصوالت به ب��ازار را متوقف کرده اند.  
این موضوع رش��د جهش��ی قیمت این 

محصوالت را به دنبال داشته است. 
ماج��را از تیرم��اه امس��ال آغاز ش��د، 
از وقت��ی که دول��ت تصمی��م گرفت با 
توجه به رش��د شدید واردات خودرو در 
س��ه ماهه نخست امس��ال،  واردات این 

محصول را ساماندهی کند. 
در نتیج��ه وزارت صنع��ت،  معدن و 
تجارت از تیرماه امس��ال ثبت س��فارش 
جدید ب��رای واردات خ��ودرو را متوقف 
ک��رد و همزم��ان دس��تورالعمل جدید 
س��اماندهی واردات خ��ودرو در هی��أت 
دولت پیگیری ش��د ت��ا تصویب و ابالغ 

شود. 
ب��ا این حال ای��ن اقدام��ات دولت به 

مذاق برخی واردکنندگان خودرو خوش 
نیام��د تا جایی که انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو از معاون وزیر صنعت،  معدن و 
تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت 
ش��کایت کرده و مدعی دریافت ضرر و 
زی��ان چن��د ده میلیارد تومان��ی از این 

سازمان شده اند. 
همچنین برخی واردکنندگان خودرو 
نیز اقدام به وارد کردن فشار رسانه ای به 
دولت کرده و در سلسله اظهاراتی عنوان 
کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش،  
واردات خودرو متوقف شده و قیمت این 

محصوالت افزایش خواهد یافت. 
این اظهارات در حالی اس��ت که تنها 
ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو 
متوق��ف ش��ده و واردات ای��ن محصول 
از مح��ل ثب��ت س��فارش های پیش��ین 

همچنان در حال انجام است. 
در ای��ن زمینه مجتبی خس��روتاج - 
رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت-  نیز 

در نشس��ت خب��ری اخیر خ��ود تاکید 
کرد: »در هش��ت ماهه امسال ۵۴ هزار 
دس��تگاه خودرو به کشور وارد شده که 
این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته حدود ۲۶درصد یعنی ۹۰۰۰ 

دستگاه افزایش داشته است.«
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه اظهارات 
برخی واردکنندگان مبنی بر توقف چند 
هزار دس��تگاه خودرو در گمرک،  اظهار 
ک��رد: »اگر اکنون خودروهای بس��یاری 
در گم��رکات مانده مش��کل ما نیس��ت 
چراک��ه واردکنندگان این خودروها قبل 
از واردات ثبت سفارش را انجام نداده اند. 
ش��اید ۵۰درصد خودروهایی  همچنین 
ک��ه در گمرک مانده اند برای ترانزیت به 
مقصد عراق و س��ایر کشورها وارد شده 
بودن��د که در این قس��مت تحوالتی رخ 
داده که ما مس��ئول آن نیس��تیم. ما از 
تیرم��اه جلوی ثبت س��فارش خودرو را 
گرفتیم ک��ه از آن تاریخ تاکنون واردات 

خودرو ۲۶درصد نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش یافته است.« 

در ای��ن ش��رایط و درحالی که وزارت 
صنع��ت،  مع��دن و تج��ارت ب��ا وجود 
خودرو  واردکنندگان  دنباله دار  اقدامات 
همچن��ان از اج��رای طرح س��اماندهی 
واردات خ��ودرو کوتاه نیامده اس��ت از 
ب��ازار خ��ودرو خبر می رس��د که برخی 
واردکنندگان با هدف تحت فش��ار قرار 
دادن دولت عرض��ه خودروهای وارداتی 
به بازار را متوقف کرده اند. این در حالی 
اس��ت که در هشت ماهه نخست امسال 
واردات خودرو رشد ۲۶درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته داشته است 
و مشخص نیس��ت واردکنندگان چرا از 
عرضه این محصوالت به بازار خودداری 

می کنند. 
ای��ن وضعیت موجب رش��د جهش��ی 
قیمت خودروه��ای وارداتی در یکی دو 

هفته اخیر شده است. 

فروش��ندگان  اتحادی��ه  رئی��س 
ته��ران  موتورس��یکلت  و  دوچرخ��ه 
می  گوی��د ب��ا وج��ود تغیی��ر جریان 
تولید همچنان تع��دادی از مدل های 
مانند هوندا 1۲۵سی سی  کاربراتوری 
در کارخانجات تولی��دی وجود دارد، 
اما به دلیل ش��رایط حاک��م بر اغلب 
صنوف، بازار این موتورها نیز تقاضای 

چندانی ندارند.
محمد خادم منصوری اظهار داشت: 
در س��ال جاری به جهت توقف تولید 
کاربراتوری ه��ا و تولی��د موتوره��ای 
انژکت��وری، ب��ازار موتورس��یکلت ب��ا 
بالتکلیفی جدید و افت ش��دید تقاضا 

مواجه شده است.
به گفت��ه وی، با وج��ود آغاز تولید 
موتورهای انژکتوری، اما تاکنون تولید 
انژکتوری به شکل  موتورسیکلت های 

انبوه صورت نگرفته است.
وی همچنین به تاثیر کاهش هزینه 
تولید بر جریان ف��روش بازار، تصریح 
کرد: برای کاهش هزینه تولید و رونق 
بازار موتورسیکلت های داخلی باید از 

تولیدکننده داخلی حمایت شود .
وی ب��ا توجه به وضعیت هر س��اله 
بازار موتورس��یکلت در ش��ش ماهه 
دوم س��ال اظهار داش��ت: هر ساله از 
آب��ان ت��ا بهمن  ماه به دلی��ل کاهش 
دم��ا و افزای��ش س��ردی ه��وا بازار 
موتورسیکلت با رکود و کاهش تقاضا 
همراه می شود این در حالی است که 
در دو س��ه س��ال اخیر نیز مشکالت 
رکود و کاهش شدید نقدینگی فضای 
بسیار بدی را برای این صنعت ایجاد 

کرده است .
فروش��ندگان  اتحادی��ه  رئی��س 
دوچرخ��ه و موتورس��یکلت تهران با 
اش��اره به آغ��از موج ورشکس��تگی و 
تعطیلی تولیدکنندگان و فروشندگان 
گف��ت:  کش��ور،  در  موتورس��یکلت 
در صورت��ی ک��ه دول��ت تعام��ل ب��ا 
بخ��ش خصوص��ی را گس��ترش دهد 
در  موتورس��یکلت  تولیدکنن��دگان 
کش��ور بهتر بازار را مدیریت خواهند 

کرد.

خادم منص��وری تصریح کرد: انتظار 
م��ی رود ب��ا حضور بخ��ش خصوصی 
صنع��ت  در  فعالی��ت  جری��ان  ب��ه 
موتورس��یکلت، بخش��ی از مشکالت 
تولید و اش��تغال در این  صنعت حل 

شود.
وی گف��ت: ب��ا وج��ود آغ��از تولید 
این ن��وع موتورها، ام��ا تاکنون تولید 
موتورسیکلت های انژکتوری  به شکل 

انبوه صورت نگرفته است.
وی در ادامه به تغییر جریان تولید 
ب��ه س��مت تولی��د موتوره��ای برقی 
پرداخت و اظهار داشت: در سال های 
اخیر هدف گ��ذاری در جه��ت تولید 
موتورس��یکلت های برق��ی در صنعت 
موتورسیکلت آغاز ش��ده از این رو با 
توجه ب��ه برنامه ری��زی صورت گرفته 
بسیار بعید است در آینده موتورهای 
انژکتوری نیز پاس��خگوی نی��از بازار 

باشند.
برقی  موتورسیکلت های  قیمت  وی 
را مسئله ای مهم در این راستا عنوان 
ک��رد و اف��زود: در ش��رایطی که یک 
موتورس��یکلت برقی باکیفیت قیمتی 
باالی 1۰میلی��ون دارد از این رو این 
مسئله مشکالتی را در جریان تولید و 

فروش به دنبال خواهد داشت.
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه عرض��ه 
زی��ر قیمت های��ی  ب��ا   موتورهای��ی 
 ۵ میلیون مس��لما از کیفیت مناسبی 
برخوردار نبوده و مش��کالتی را برای 
مصرف کنن��دگان ب��ه دنب��ال خواهد 

داشت.
وی همچنی��ن ارائه خدم��ات را در 
این راس��تا مهم ارزیابی کرد و گفت: 
در صورت��ی که موتورس��یکلت برقی 
تولی��د ش��ود ام��ا خدمات مناس��بی 
نداشته باشد قطعا اجرای این طرح با 

موفقیت همراه نخواهد بود .
اف��زود: مهمتری��ن قطع��ه در  وی 
موتورهای برقی باتری اس��ت که باید 
ب��ا کیفیت باش��د از این رو اس��تفاده 
از قطع��ات بی کیفیت مس��لما نتیجه 
مثبتی را در ن��گاه مصرف کنندگان و 
تقاضای بازار به همراه نخواهد داشت.

 آغاز موج ورشکستگی و تعطیلی
در صنعت موتورسیکلت کشور

خبـرعرضه خودروهای وارداتی متوقف شد! 

هیچ استانداردی در خصوص 
تجمیع قطعه سازان وجود ندارد

 دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودروی ایران می گوید: طرح تجمیع قطعه س��ازان 
به طور مستمر در حال اجراست اما زمانبندی خاصی 

در این ارتباط وجود ندارد. 
مازیار بیگلو ضمن اش��اره به روند برگزاری جلسات 
ایجاد مجموعه س��ازی در واحدهای قطعه س��ازی در 
وزارت صنعت و س��ازمان گس��ترش، اظهار داش��ت:  
انجمن سازندگان قطعات با طرح تجمیع قطعه سازان 
و ایجاد مجموعه س��ازی در این صنعت مشکلی ندارد 
اما با ش��رایطی که در ایران پیاده می شود و روشی که 

خودروسازان در پیش گرفتند،  مخالف است. 
تجمی��ع  و  مجموعه س��ازی  ک��رد:  تاکی��د  وی 
قطعه س��ازان از مواردی است که باید مورد به مورد 
پیگیری شود چنانچه در شرکت های بزرگ دنیا نیز 
به این شکل عمل می شود، از این رو مسائل مختلف 
این موضوع در جلس��ات وزارت صنعت و معدن نیز 
مطرح شده که باید استاندارد خاصی در این جریان 
وجود داش��ته باش��د و س��پس هم افزایی و تجمیع 

قطعه سازان انجام شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: هر خودروس��از به نسبت هر 
خودرو، شرایط فنی آن قطعه و همچنین شرایط مالی 
سازندگان و پلتفرم الزم است شرایط را مورد به مورد 
بررس��ی کرده و سپس در خصوص آن تصمیم گیری 
شود که به عنوان مثال آیا می توان قطعه ای را با قطعه 
دیگری به صورت مجموعه س��ازی تحویل داد یا خیر، 
که مسلما این جریان در هیچ شرکت خودروسازی از 

استاندارد خاصی برخوردار نیست. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال حاضر بس��یاری از 
خودروس��ازان اروپایی نس��بت به این مسئله عقبگرد 
کردند، تصریح کرد: امروز تعداد زیادی از خودروسازان 
بزرگ در خصوص بس��یاری از قطعاتی که بنا بوده به 
صورت مجموعه سازی ارائه شود عقب نشینی کرده و 
قطعات را از حالت مجموعه سازی جدا کردند، هرچند 
بسیاری از خودروسازان نیز روی برخی از قطعاتی که 
همواره به صورت منفصله تامین می ش��د، هم اکنون 

سیستم تیرینگ را پیاده کردند. 
وی تاکی��د کرد: متاس��فانه هیچ اس��تانداردی در 
خصوص تجمیع قطعه س��ازان وجود ن��دارد و نگرانی 
اغلب واحدهای قطعه س��ازی از ش��رایطی اس��ت که 
خودروسازان به آن دچار شده و می خواهند این مسئله 

را به صورت افراطی اجرایی کنند. 

اخبار

هرج و مرج قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی در نمایندگی ها

نبود نظارت بر فروش خودروهای وارداتی، توقف ثبت 
س��فارش واردات و بحث احتمال افزایش تعرفه واردات 
خودرو باعث تش��دید ه��رج و م��رج در قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی شده به طوری که شاهد رشد بیش 
از ۳۰ میلیون تومانی قیمت رس��می برخی خودروها 

هستیم. 
ب��ه گزارش ف��ارس، این روزه��ا واردکنندگان عالوه 
ب��ر ایج��اد محدودی��ت در عرضه برخ��ی خودروها به 
قیمت گ��ذاری بی ضابط��ه محصوالت ش��ان نیز روی 
آورده اند و خودروهای وارداتی را تقریبا با هر قیمتی که 
دل شان می خواهد عرضه می کنند. در این میان،  نبود 
نظارت دس��تگاه های مسئول به ویژه سازمان حمایت، 
راه را برای تش��دید هرج و م��رج در عرضه خودروهای 
وارداتی و همچنین ایجاد بازار سیاه برای این محصوالت 

باز کرده است. 
به نظر می رسد توقف ثبت سفارش واردات خودرو و 
مطرح شدن بحث احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو 
دلیل اصلی رش��د نجومی قیم��ت خودروهای وارداتی 

است. 
در ای��ن خصوص می توان ب��ه افزایش قیمت حدود 
۲۵میلیون تومانی برخی محصوالت کیا توسط شرکت 
اطلس خودرو اش��اره کرد. این ش��رکت قیمت سورنتو 
۲۰1۶ را ۲۵ میلیون و 8۰۰ هزار تومان افزایش داده و 
نرخ جدید ۲7۴ میلیون و ۲۶1 هزار تومان را برای این 

خودرو تعیین کرده است. 
این ش��رکت همچنی��ن قیم��ت اپتیم��ا ۲۰1۶ را 
۲۳میلی��ون و 871 هزار توم��ان و قیمت کارنز ۲۰17 
را 1۰ میلی��ون و ۶7۴ هزار تومان افزایش داده اس��ت.  
قیمت پیکانتو ۲۰1۶ نیز با رشد 1۴ میلیون و ۲7۹هزار 
تومانی به ۹۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان رسیده است. 

همچنین گروه خودروس��ازی بهمن عالوه بر ایجاد 
محدودیت در عرضه برخی محصوالتش مانند مزدا۳،  

قیمت این خودروها را هم افزایش داده است. 
بر این اساس، قیمت مزدا۳ با افزایش ۳ میلیون و 1۶۰ 
ه��زار تومانی، از 118 میلیون تومان به 1۲1 میلیون و 
1۶۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت سواری

B50 با رش��د ۲ میلیون و 7۰۰ ه��زار تومانی، از 77 
میلی��ون و 1۰۰ هزار تومان به 7۹میلیون و 8۰۰ هزار 

تومان رسید. 
گ��روه بهمن،  قیم��ت وانت تک کابی��ن کارا را یک 
میلیون تومان و قیمت وانت دو کابین کارا نیز ۲میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. قیمت کارا دو کابین نیز 
با افزایش ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به 7۴ میلیون و 

7۵۰ هزار تومان رسیده است. 
شرکت آسان موتور نیز در جدیدترین قیمت گذاری 
محصوالتش، قیم��ت خودروها را تا ۳۳ میلیون تومان 
افزایش داده است. بر این اساس، قیمت هیوندای توسان 
۲۰17 با افزایش ۲۶ میلیون و ۳78 هزار تومانی به ۲۳۴ 

میلیون و 1۴۰ هزار تومان رسیده است. 
این ش��رکت همچنی��ن قیم��ت س��وناتا ۲۰1۶ را 
۳۳میلیون و ۶81 هزار توم��ان افزایش داده و به ۲۲7 
میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسانده است.  قیمت سانتافه 
۲۰1۶ نیز ۲1 میلیون و ۳۶۴ هزار تومان افزایش یافته و 

به ۲۶۲ میلیون و 8۹۲ هزار تومان رسیده است. 
ع��الوه بر این،  قیم��ت تویوتا راوف��ور ۲۰17 نیز از 
۲7۰میلیون تومان به ۲8۰ میلیون تومان افزایش یافته 
و به این ترتیب رشد 1۰میلیون تومانی را در مورد این 

محصول شاهد هستیم. 
به این ترتیب ش��رکت های عرضه کننده خودروهای 
وارداتی با سوءاستفاده از شرایط موجود نسبت به تعیین 
قیمت های نجومی برای محصوالت شان اقدام کرده اند 
که البته در مقابل شاهد سکوت مسئوالن وزارت صنعت 
و به ویژه س��ازمان حمایت هستیم که ظاهرا نشان از 
حمایت آنها از این اتفاق دارد. این در حالی است که رفع 
هرج و مرج در بازار خودرو نیازمند وجود یک نهاد ناظر 

قوی و بااراده است. 

درخواست غرامت پژو
گروه خودروسازی پژو س��یتروئن اعالم کرد بابت 

معامله خرید اوپل ادعای خسارت کرده است.
به گ��زارش »عصر خ��ودرو« به نق��ل از رویترز، 
پژو س��یتروئن بابت خرید اوپل مبلغی معادل 1/۳ 
میلیارد یورو ب��ه جنرال موت��ورز، مالک قبلی این 
ش��رکت،  پرداخت کرده است، اما اکنون قصد دارد 
نیمی از این مبلغ را پس بگیرد. پژو سیتروئن اعالم 
ک��رده که جنرال موتورز با مش��کالت داخلی اوپل 
آشنایی داشته است و می دانست که این خودروساز 
نمی توان��د تولی��دات خ��ود را ب��ا اس��تانداردهای 
آالیندگی اتحادیه اروپا تطبیق دهد. به این ترتیب 
تولی��دات اوپ��ل از س��ال ۲۰۲۰ در قاره س��بز به 
فروش نخواهند رفت و این ش��رکت خودروس��ازی 
از سوی مراجع قانونی ملزم به پرداخت جریمه های 
س��نگینی خواهد ش��د. دیوید کالدول، سخنگوی 
جنرال موتورز در این خصوص گفت: »درخواس��ت 
رسمی پژو هنوز به ما ابالغ نشده است.« وی افزود: 
»در زمان مذاکرات خرید اوپل، پژو مش��اوران فنی 
و حقوقی متعددی در اختیار داشت و ما نیز تمامی 
اطالع��ات مربوطه را در اختیار آن��ان قرار دادیم.« 
تردیده��ا در خصوص آالیندگ��ی محصوالت اوپل، 
موجب کاهش ارزش س��هام پژو س��یتروئن ش��ده 

است. 



مدی��رکل امور بین المل��ل و مطالعات راهب��ردی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، از مشارکت شرکت های نوپای بخش خصوصی کشورمان در نمایشگاه 
بین المللی »باکو تل« در جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: 10 استارت آپ 

موف��ق ایرانی در این نمایش��گاه حضور خواهند 
داشت. حس��ین ملک روز دوش��نبه در حاشیه 
نشس��ت کارشناس��ی دومین اج��الس وزیران 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری اقتصادی اکو در باکو به ایرنا، 
گفت: این نمایش��گاه ف��ردا همزمان ب��ا آغاز به 
کار اج��الس وزیران افتتاح می ش��ود. وی افزود: 
ب��ا هماهنگی و حمایت ه��ای وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات ایران 10 اس��تارت آپ موفق 
کش��ورمان خدمات، توانمندی و دس��تاورد های 
خود را در این نمایش��گاه عرضه خواهند کرد که 
یک حرکت خوبی برای حض��ور آنها در منطقه 

قفقاز جنوبی خواهد بود. 
ملک در مورد اهداف و محورهای دومین اجالس وزیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشورهای عضو اکو، اظهار داشت: سه موضوع عمده، شامل کشاورزی 
الکترونیک، آموزش الکترونیک و س��المت الکترونی��ک در این اجالس مورد 

بررس��ی قرار خواهد گرفت. وی افزود: ایران آمادگ��ی دارد تجارب خود را در 
زمینه های یادشده در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی )اکو( 
ق��رار دهد. به گفته وی، محمدجواد آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران ضمن حضور 
در دومین اج��الس وزیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشورهای عضو اکو در باکو، دیدارهای 
دوجانبه ای نیز با برخی وزیران کشوهای عضو 

انجام خواهد داد. 
این اجالس در دو سطح کارشناسان و وزیران 
ب��ه مدت دو روز طی روزهای  13 و 14 آذرماه  
برگزار می ش��ود و هیات های کارشناسی از 10 
کشور عضو اکو امروز گردهم آمده اند تا مقدمات 
نشست فردا را که با حضور وزیران ارتباطات و 

فناوری اطالعات برگزار می شود فراهم کنند. 
نخستین اجالس وزیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات کش��ورهای عضو اکو در سال 2012 
در تهران برگزار ش��ده اس��ت. س��ازمان همکاری اقتصادی - اکو - شامل 10 
کش��ور ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، 

قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان است. 

رویداد اس��تارت آپی »توان تک« با هدف فرهنگ س��ازی اش��تغال توان یابان، 
شناخت توانایی و ایجاد زمینه های ارتباط موثر استارت آپ ها با معلوالن در حوزه 
فناوری اطالعات، برگزار می ش��ود. 11درصد از جمعیت کشورمان را افراد دارای 

معلولیت تشکیل می دهند و از آنجایی که فناوری 
اطالعات در سال های اخیر با نفوذ در تمام جوانب 
زندگی بشری، هم نوآوری های بی شماری در ارائه 
خدمات بهتر به جامع��ه فراهم و هم فرصت های 
شغلی فراوانی خلق کرده است، می تواند فرصتی 
در اشتغال توان یابان و شکوفایی توانایی های آنان 
باشد. بر این اساس همزمان با روز جهانی معلوالن، 
رویداد استارت آپی توان  تک )Tavan Tech(  از 
21 تا 24 آذرماه جاری با هدف معرفی توان یابان 
موفق و شاغل در شرکت های استارت آپی و کسب 
و کارهای نوپا برگزار می شود. هم افزایی و مشارکت 
اس��تارت آپ های فعال در ح��وزه معلولیت برای 
گس��ترش و توسعه این نوع کسب و کار، آشنایی 

با فضای تجارت الکترونیک و ش��ناخت فرصت های اش��تغال پایدار در کسب و 
کارهای نوپا و نیز ش��ناخت توانایی ها و مهارت های افراد دارای معلولیت، بهبود 
کیفیت زندگی این شهروندان با استفاده از فناوری اطالعات و در نهایت رویارویی 

مدیران شرکت های استارت آپی با توان یابان از جمله اهداف برگزاری این رویداد 
است. این جشنواره در بخش هایی مانند نمایشگاه، کارگاه های آموزشی و منطقه 
ویژه اش��تغال و کارآفرینی در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار می شود و 
استارت آپ های موفق حوزه فناوری اطالعات از 
این رویداد حمایت می کنند. در نمایشگاه مرتبط 
با این رویداد در راستای فراهم شدن فرصت های 
شغلی و جذب س��رمایه گذاری، استارت آپ ها و 
کس��ب وکارهایی که در حال حاضر با توان یابان 
هم��کاری دارن��د یا تمای��ل به اس��تخدام آنها 
دارن��د حضور خواهند داش��ت و در کن��ار آنها، 
استارت آپ هایی که توسط توان یاب ها راه اندازی 
ش��ده نیز ب��ه ارائه خدمات و محص��والت خود 
خواهند پرداخت. کارگاه های آموزش��ی مرتبط 
ب��ا این رویداد اس��تارت آپی نیز با هدف افزایش 
مهارت های توان یابان و توانمندس��ازی و آش��نا 
کردن آنها با الزامات اش��تغال در حوزه فناوری 
اطالعات برگزار می شود. در بخش مسابقه نیز استارت آپ هایی که بنیانگذارشان 
توان یاب اس��ت با اس��تارت آپ هایی که خدماتی برای توان یاب ها ارائه می کنند 

یا ایده هایی برای ارائه خدمات به توان یاب ها دارند به رقابت خواهند پرداخت. 

چالش نوآوری انرژی های تجدیدپذیر و پاک با انتخاب سه ایده برتر برگزار و 
از »مدل شتاب دهی کسب و کارهای حوزه انرژی« رونمایی شد. 

به گزارش مهر، چالش نوآوری انرژی های تجدیدپذیر و پاک با هدف ایجاد 
و توسعه کسب و کارهای مسئله محور با حمایت 
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
و فناوری توسط ش��تاب دهنده »ققنوس« مورد 
تأیید این ستاد به عنوان شتاب دهنده تخصصی 

در حوزه انرژی برگزار شد. 
در ط��ول س��ه روز برگ��زاری ای��ن روی��داد 
کارگاه ه��ای آموزش��ی با حضور فع��االن عرصه 
ح��وزه انرژی برگزار ش��د که در ای��ن کارگاه ها 
ش��رکت کنندگان بعد از تیم سازی با چالش های 

این حوزه آشنا شدند. 
 در پای��ان رویداد نیز تیم های��ی که خروجی 
مناسبی داش��تند مورد حمایت ش��تاب دهنده 
»ققنوس« در راستای راه اندازی کسب و کار قرار 

گرفتند. همچنین در این چالش از »مدل ش��تاب دهی کسب و کارهای حوزه 
انرژی« رونمایی ش��د. در این مدل حمایت ها شرکت هایی که به شتاب دهنده 
وارد می ش��وند تش��ریح شده اس��ت. در اختیار قرار دادن فضا، سرمایه اولیه و 

مشاوره برخی از این حمایت ها است تا استارت آپ های فعال در حوزه انرژی با 
دریافت این حمایت ها کسب و کار خود را شکل دهند و توسعه فعالیت ها در 

این حوزه را شاهد باشیم. 
تیم »باتری مکانیک��ی«، تیم »تولید برق از 
مواد پیزوالکتریک«، تیم »ساختمان های انرژی 
صف��ر«، تیم »کفش پیزوالکتریک«، تیم »مهر 
خورش��ید«، تیم »نوربان« و تی��م »کوهرنگ 
)سوالر شیمی(« به عنوان تیم های ارائه دهنده 
ایده های نوین در ح��وزه انرژی تجدیدپذیر در 

این رویداد شرکت کرده بودند. 
در اختتامی��ه این روی��داد س��ه روزه که با 
حضور س��یروس وطن خواه، دبیر ستاد توسعه 
فناوری انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، محمد فرجود، مدیرعامل س��ازمان 
فن��اوری اطالعات ش��هرداری ته��ران و احمد 
فیروزی، معاونت انرژی های تجدیدپذیر س��تاد 
توس��عه فناوری های حوزه انرژی در س��اختمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران تجدیدپذیر برگزار ش��د، سه تیم اول نوآور از بین هفت تیم 

شرکت کننده معرفی شدند. 

اسناد منتشرشده توسط های وب در سامانه کدال نشان از این دارد که مبلغ 
توافق شده برای تصاحب پارس آنالین ۸۸2 میلیارد تومان است. 

به گزارش زومیت، بر اس��اس اسناد منتشر شده توسط های وب در سامانه 
کدال ک��ه متعلق به س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار اس��ت، اطالع��ات بیش��تری در رابطه با 
جزییات تصاحب پارس آنالین توسط های وب 
به دست آمده اس��ت. در صورتی که به سامانه 
کدال مراجعه کنید، مش��اهده خواهید کرد که 
تاریخ انتش��ار این اسناد بعداز ظهر یکشنبه، 12 
آذرماه است. از جمله مواردی که می توان به آن 
اشاره کرد، مبلغ مورد توافق برای تصاحب چهار 
شرکت از مجموع شرکت های متعلق به پارسان 
لین ارتباطات اس��ت. بر اساس نامه ای که مهر 
و امضای س��یدایمان میری، مدیرعامل و نایب 
رئیس هیأت مدیره   های وب را می توان در پای 
آن دید،  ه��ای وب مبلغ ۸۸20میلیارد ریال به 

سهامداران پارسان لین ارتباطات پرداخت خواهد کرد. 
براس��اس این نامه، های وب اعالم کرده که با توجه به اینکه این ش��رکت 
خود دارای مجوز FCP اس��ت، از این رو با موافقت س��ازمان تنظیم مقررات 

و ارتباط��ات رادیویی، پروانه FCP ش��رکت پارس��ان لین متوقف ش��ده و 
 FCP س��رویس دهی به مشترکان فعلی پارس��ان لین با بهره گیری از مجوز

های وب ادامه خواهد یافت. 
در ای��ن نام��ه پیش بینی ش��ده اس��ت که 
مجموعه سود خالص شرکت های مورد قرارداد 
طی سال 13۹۶ نزدیک به ۸0 میلیارد تومان 
خواهد بود که از این رو، س��ود کسب ش��ده به 
ازای هر سهم، 20 تومان افزایش پیدا خواهد 

کرد. 
در بن��د ۹ نامه مورد نظر نیز های وب اعالم 
کرده اس��ت که در حال حاضر برنامه ای برای 
ارائه پیش��نهاد ادغام یا تملک به شرکت های 
دیگ��ر ندارد؛ هرچن��د در ادامه ب��ه این نکته 
اش��اره شده که پیش بینی قطعی این موضوع 
غیرممک��ن اس��ت و تصمیم گی��ری در ای��ن 
خصوص تابع نیاز بازار و متناس��ب با امکانات 
و ش��رایط خواهد بود. از نکات مهم در سند منتشر شده، پیش بینی سودی 
۸0 میلیارد تومانی برای مجموع چهار شرکتی است که با مبلغ ۸۸2 میلیارد 

تومان تصاحب شده اند. 

یک مقام مسئول وزارت ارتباطات در گفت وگو با ایرنا خبر داد 

مشارکت بخش خصوصی ایران با 10 استارت آپ در نمایشگاه بین المللی»باکو تل«
رویداد استارت آپی »توان تک« برگزار می شود های وب برای خرید پارس آنالین ۸۸۲ میلیارد تومان خواهد پرداخترونمایی از مدل شتاب دهی کسب و کارحوزه انرژی

نشس��ت خبری کمپین حمل مشعل المپیک زمستانی 201۸ با 
حضور مدیران ارش��د سامس��ونگ الکترونیکس، بهرام رادان سفیر 
کمپین، ۹ شخصیت برگزیده برای حمل  مشعل و اهالی رسانه روز 

دوشنبه 13 آذر ماه در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد. 
سامس��ونگ به عنوان یکی از حامیان رس��می بازی های المپیک 
زمس��تانی 201۸ کار انتخاب 1۵00 نفر از حمل کنندگان مشعل 

المپیک را بر عهده داشت. 
ب��ه همین منظور کمپینی ب��زرگ برگرفت��ه از روح المپیک در 
سرتاسر جهان راه اندازی ش��د تا شخصیت هایی الهام بخش و مؤثر 
در ه��ر جامعه به عنوان یک��ی از ۷۵00 نفر حمل کننده مش��عل 

المپیک زمستانی انتخاب شوند. 
سامس��ونگ ایران نیز طی فراخوانی از تمامی عالقه مندان دعوت 
کرد دالیل خود را برای حضور در مراس��م حمل مشعل المپیک به 

این شرکت اعالم کنند. 
نهایت��ا از می��ان ه��زاران 
ش��ده  دریافت  درخواس��ت 
توس��ط هیأت  نف��ر  ش��ش 
ش��دند.  انتخ��اب  داوران 
همچنی��ن س��ه نف��ر نیز به 
دلیل فعالیت های برجس��ته 
اجتماعی و زیس��ت محیطی 
به صورت مس��تقیم از طرف 
ای��ن ش��رکت ب��رای حمل 
المپیک زمس��تانی  مش��عل 

201۸ دعوت شدند. 
مجم��وع ای��ن ۹ نف��ر در 
مراس��می در روز دوشنبه با 
بازیگر  رادان،  به��رام  حضور 
سرشناس س��ینمای  ایران و 
پرچمدار این کمپین به طور 

رسمی معرفی شدند. 
بام س��وک هان��گ، مدیر 
الکترونیک��س  سامس��ونگ 
نشس��ت  ای��ن  در  ای��ران 
خبری با اش��اره به همکاری 

سامس��ونگ و کمیته بین المللی المپیک گف��ت: »المپیک همواره 
رخدادی بوده اس��ت که مردم سراس��ر جهان را از هر قوم و نژادی 
کنار ه��م جمع می کند و عمیق ترین و ارزش��مندترین ارزش های 
انس��ان را از طریق ورزش و رقابت به نمایش می گذارد. سامسونگ 
تالش می کند به هواداران ورزش های مختلف امکان دهد تا نه تنها 
هیج��ان را تجرب��ه کرده و به اش��تراک بگذارند، بلک��ه آن را خلق 

کنند.«
در ادامه این نشس��ت خبری علیرضا توس��لی، مدیر ارشد بخش 
موبایل سامسونگ الکترونیکس با اشاره به کمپین ها و فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی سامس��ونگ گفت: »ایده ایجاد فرصت حضور 
در یک رخداد کامال مردمی برای کسانی که با وجود دستاوردهای 
بزرگ، کمتر شناخته و دیده شده اند از مدت ها پیش در سامسونگ 
جهان��ی مطرح بود. سامس��ونگ ایران هم به نوبه خ��ود از ابتدای 

امس��ال برای ش��کل دادن به جمعی از چهره های اینچنینی شروع 
به برنامه ریزی کرد.«

به گفته مدیر ارش��د بخش موبایل سامس��ونگ الکترونیکس، در 
ابتدا قرار بود از ایران تنها س��ه نفر به مراسم حمل مشعل المپیک 
اعزام ش��وند، اما پس از استقبال گس��ترده عالقه مندان و دریافت 
بیش از 1۶ هزار نامه از سوی مخاطبان کمپین، تصمیم گرفته شد 

تا سهمیه مشعلداران ایران به ۹ نفر افزایش پیدا کند. 
در بخ��ش دیگر این نشس��ت خبری کیت ش��ین، مدیر ارش��د 
کس��ب وکار بخش موبایل سامس��ونگ ایران با بی��ان اهداف اصلی 
راه ان��دازی این کمپین گفت:  »حمل مش��عل، روح المپیک را به 

گوشه گوشه هر جامعه ای منتقل می کند. 
این گرامیداش��تی برای همگان اس��ت. حمل کنندگان مش��عل 
کس��انی هس��تند که در راه رس��یدن به رویاهای خود، موانع را از 
سر راه برداشته اند. سامس��ونگ می خواهد الهام بخش آن باشد که 
باید موانع را کنار زد و کاری 
را انج��ام داد ک��ه امکان آن 

نیست.«
کیت شین در ادامه گفت: 
»ما می خواهیم سامس��ونگ 
را به عن��وان برندی تعریف 
کنیم که واقع��ا به طبیعت، 
آم��وزش، هن��ر و فرهن��گ 
کش��وری بزرگ مانند ایران 
اهمیت می دهد، البته نکات 
بیش��تری را با الهام از تاریخ 
عظی��م ای��ران در پرچمدار 

بعدی ما خواهید دید.«
س��خنران بع��دی فره��اد 
هجرت، مدیر ارشد بازاریابی 
سامس��ونگ بود. او با اشاره 
به روند فراخ��وان عمومی و 
نهایی  انتخ��اب چهره ه��ای 
ب��رای حضور در این کمپین 
گفت: »هیات داورانی که در 
داخل سامس��ونگ برای این 
موضوع تشکیل شده بود 1۶ هزار نامه را بررسی کرد و از میان این 
درخواس��ت ها هفت نفر برای حمل مشعل المپیک در کره جنوبی 
انتخاب شدند. در کنار این افراد ما سه نفر را هم خارج از این روند 

و به صورت مستقیم برای حضور در کمپین دعوت کردیم.«
ب��ه گفته هجرت، جمع ۹ نفره ای که انتخاب ش��دند در حقیقت 
گلچینی از افراد الهام بخش و برجس��ته ای هس��تند که با برداشتن 
موان��ع پیش روی خ��ود دس��تاوردهای منحصربه ف��ردی را ثبت 

کرده اند. 
ای��ن افراد ب��ه همراه بهرام رادان، س��فیر کمپین حمل مش��عل 
المپی��ک از روز 24 آذرم��اه در برنامه های حمل مش��عل المپیک 
زمس��تانی حاضر می شوند. مشعل المپیک زمستانی 201۸ پیونگ 
چان��گ از روز 10آبان تا 20 بهمن ماه ب��ه مدت 101 روز در 1۷ 

شهر کره جنوبی حمل می شود. 

اکثر کارآفرینان در ابتدای کار به دلیل محدودیت منابع، گرایش افراطی به 
صرفه جویی دارند، اما بس��یاری از آنان ندانسته هزینه های سر بار زیادی برای 
خود می تراش��ند. در مورد نحوه مدیریت مالی کسب و کارها نظرات متفاوتی 
وجود دارد، اما یک اصل کلیدی در این رابطه وجود دارد؛ بودجه مالی را مثل 
س��رمایه شخصی خودتان مصرف کنید. معموال کارآفرینان برای بقا ی شرکت 
در روز مبادا بیش  از حد به صرفه جویی روی می آورند. در واقع سعی می کنند 
تا حد امکان دس��ت به جی��ب نبرند. به ندرت می ت��وان از آنها مخارج بی رویه 
یا هزینه های تبلیغاتی گزاف مش��اهده کرد. ای��ن صرفه جویی ها نوعی اعتماد 
کاذب به درایت مالی در آنها به وجود می آورد و متأسفانه از نکته مهمی غافل 
می شوند. در واقع اشتباه اصلی مخارج اضافه نیست، بلکه هزینه های اضافه در 
زمان های نامناسب است. در ادامه به نقل از زومیت، به تعدادی از این اشتباهات 

از دیدگاه مینارد وب )فعال اقتصادی( اشاره می کنیم. 
هزینه  های زود هنگام

اگر هنوز محصول��ی به بازار عرضه نکرده اید و بالطب��ع درآمدی ندارید، الزم 
است که به غیر از توسعه محصول، 
مخارج اضافه برای خود نتراشید. 

عدم هزینه کافی
با رون��ق گرفتن کس��ب وکار، 
برای  بودجه مناس��ب  اختصاص 
نف��وذ  و  زیرس��اخت ها  توس��عه 
تبلیغاتی به منظور شکست رقبا و 
در اختیار گرفتن سهم بیشتری از 

بازار، بسیار ضروری است. 
من ای��ن اس��تراتژی را ک��ه از 
eBay ی��اد گرفته ب��ودم، در زمان 
توسعه بین المللی کسب وکارمان به 
کار بردم. وقتی در مناطق شمالی 
آمریکا که بازار بزرگی به حس��اب 
می آمد در حال خس��ران بودیم و 
نیاز به سرمایه گذاری برای عملکرد 
بهتر در آن  مناطق داشتیم، تصمیم 
گرفتیم که تمرکزمان روی اهداف 
بین المللی باش��د و منافع آینده را 
قربان��ی باز ار ه��ای کوچک نکنیم، 
زیرا از ابتدا قصد داش��تیم فعالیت 

بین المللی داشته باشیم. تصمیم بسیار سختی بود ولی در نهایت به نفع مان تمام 
شد. وقتی که ای بی را ترک کردم، درآمد های بین المللی بیش  از ۵0درصد عایدی 

ما را تشکیل می داد و فعالیت جهانی باعث گسترش روزافزون شرکت شده بود. 
استخدام زود هنگام تیم فروش

اگ��ر یک محصول تجاری تولید می کنید، تش��کیل دپارتمان فروش قبل از 
تولید یک اشتباه محض است. فشار بازار راهنمای مناسبی برای تشخیص زمان 
مناس��ب تشکیل تیم فروش و بازاریابی است. در عوض بهتر است این سرمایه 
را برای توسعه محصول بهتر هزینه کنید. در هر زمان که برای فروش به افراد 

خبره نیاز پیدا کردید می توانید فورا آنها را استخدام کنید. 
بوروکراسی اداری

تش��کیل معاونت مالی یا منابع انس��انی قبل از جا افتادن در کس��ب و کار 
خردمندانه نیست. در صورت نیاز حتی می توانید این وظایف را به شرکت های 

ثالث برون سپاری کنید. 

تجمالت دفتری
بس��یاری از کارآفرینان ذاتا صرفه جو هس��تند، اما بس��یاری از  آنان در برابر 
دکوراس��یون و مبلمان اداری نفس ضعیفی دارند. توجیه آنها برای هزینه های 
سنگین زیبا سازی فضای اداری، تشویق و تحریک کارکنان به فعالیت حرفه ای تر 
و تأثیرگذاری بر ذهنیت مشتریان و مراجعه کنندگان است. معموال مزایای این 
کار ارزش هزینه های آن را ندارد. تأثیر بدتر این موضوع، تلقین به کسب اهداف 
و شکوفایی شرکت است که این تصور کاذب موفقیت، منجر به خط مشی های 

مدیریتی اشتباه می شود. 
پرداخت حقوق و مزایا ی اضافه

پیش��نهاد حقوق باال در قدم های ابتدایی اس��تارت آ پ بهترین راه برای هدر 
دادن سرمایه است. در یک استارت آپ همه افراد باید ریسک را به عهده بگیرند 
و پرداخت غرامت بر اساس سهم و انصاف باشد. در صورت موفقیت نیز عدالت 

در تقسیم سود، بسیار ارزشمند تر از خود سود است. 
عدم استفاده از منابع در دسترس

اگر ب��ه کمکی نی��از دارید، از 
مش��اوران یا هیأت مدیره کمک 
بگیری��د. از هیأت مدی��ره انتظار 
نداش��ته باش��ید که فقط وظایف 
را به ش��ما دیکته کنند، بلکه آنها 
را نیز در ام��ورات اجرایی درگیر 
کنید تا بتوانند نگرش صحیح تری 
داشته باشند. کارآفرینان هوشمند 
به خوبی می دانن��د که چگونه در 
کن��ار افزایش ق��درت نفوذ خود 
از درخواس��ت کمک و راهنمایی 

شرمنده نباشند. 
اتالف زمان

سرمایه فقط پول نیست، زمان 
هم به همان ان��دازه ارزش دارد و 
مدیریت کارآمد آن بسیار حیاتی 
است. ش��ما باید در هر روز، ماه و 
س��ال، هر آنچ��ه می توانید انجام 
دهی��د. اس��تفاده مفی��د از زمان 
یک��ی از مهم تری��ن مهارت های 
کارآفرینان است. موارد ذکرشده 
خطاهای اساسی بودند که باید از آنها اجتناب شود. اگر اکنون متوجه شده اید 
که در اشتباه بوده اید چه باید بکنید؟ هرچه سریع تر مخارج تان را سازماندهی 
و برای افزایش ش��انس بقا از هزینه های اضافه اجتناب کنید. همیش��ه آمار و 
پیش بینی هایی درباره مخارج و درآمدهای فعلی و احتمالی داشته باشید و عمر 
گردش سرمایه را تخمین بزنید.  واقعیت تلخ مدیریت این است که اگر دخل 
و خرج تان متناسب نباشد و نتوانید مخارج را کاهش دهید یا درآمد اضافه ای 
ایجاد کنید، باید سرگردانی در دادگاه های مالی را پیش روی خود تجسم کنید. 
مدیریت مؤثر مالی هرگز سرحد و پایانی ندارد. حتی شرکت های مشهور نیز در 
این مورد با مشکالتی مواجه هستند. گواه این ادعا تعدیل نیرو ی گاه و بیگاهی 
اس��ت که از شرکت های بزرگ شاهد بوده ایم. زمانی باید صرفه جویی در پیش 
بگیرید و در زمانی دیگر باید برای فعالیت های بازاریابی هر چه می توانید خرج 

کنید. توانایی تصمیم گیری درست است که معجزه مدیریتی را رقم می زند. 
INC :منبع

تیم کوک در جریان حضور خود در کشور چین اعالم کرد که 
توسعه دهندگان طی سال جاری 1۷میلیارد دالر از اپ استور چین درآمد 

کسب کرده اند. 
به گزارش زومیت، تیم کوک، مدیرعامل اپل اعالم کرده است که بیش از 1.۸ 

میلیون توسعه دهنده در کشور چین از پلتفرم این کمپانی استفاده می کنند 
و درآمد کسب شده توسط این افراد طی سال جاری میالدی از کانال فروش 

اپلیکیشن ها به بیش از 1۶.۹۳ میلیارد دالر می رسد. کسب درآمد 1۷ میلیارد 
دالری از سوی چینی ها بدین معنی است که این کشور بیش از یک چهارم 

مجموع درآمد اپ  استور در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. 
تیم کوک اطالعات مورد نظر را در جریان سخنرانی خود در کشور 

چین ارائه کرد. تیم کوک ابتدای سال جاری میالدی اعالم کرده بود که 
توسعه دهندگان طی سال ۲01۶ موفق شده اند درآمدی ۷0 میلیارد دالری 

کسب کنند. 
چین از نظر فروش سومین بازار بزرگی است که اپل در آن فعالیت می کند. 
البته این کمپانی در سال های اخیر با مشکالت زیادی از طرف تولیدکنندگان 

گوشی های چینی روبه رو شده است، چراکه برندهای چینی با عرضه گوشی  
هوشمند باکیفیت، محصوالت خود را با قیمت پایین تری راهی بازار می کنند. 

اپل امیدوار است با عرضه آیفون 10 و آیفون ۸ موقعیت پیشین خود را دوباره 
به دست بیاورد. 

 

10 ستاره ایرانی کهکشان سامسونگ برای المپیک اشتباهات مالی متداول کارآفرینان
تیم کوک:

  درآمد ۱۷ میلیارد دالری
 توسعه دهندگان از اپ استور چین

سهشنبه۸
14آذر1396
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گزارشنگاه

امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره هفتمین جشنواره 
ملی فاوا با شعار »فاوا، کسب و کار خالقانه و تولید دانش بنیان« گفت: فراخوان ثبت نام 
در هفتمین جشنواره ملی فاوا از 11 آذر به طور رسمی آغاز شده و تا تاریخ 30آذر ادامه 
دارد. وی محورهای توس��عه کسب وکارهای نوآورانه، صادرات محصوالت دانش بنیان، 
پژوهش های منتهی به فناوری، استارت آپ برتر در بخش ICT و دستگاه برتر در ارائه 
خدمات الکترونیکی را به عنوان محورهای جش��نواره هفتم اعالم کرد و گفت: »فاوا، 
کس��ب و کار خالقانه و تولید دانش بنیان« به عنوان شعار هفتمین دوره از جشنواره 
انتخاب شده است. معاون وزیر ارتباطات افزود: هفتمین جشنواره ملی فاوا اسفندماه 
 ICT ۹۶ توس��ط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در راس��تای ارتقای توان بخش
کش��ور و با هدف ایجاد ش��ور و نشاط در این حوزه، همزمان با سالروز تاسیس وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار خواهد شد. 

برگزاری هفتمین جشنواره ملی فاوا با شعار 
»فاوا، کسب و کار خالقانه و تولید دانش بنیان« 

روی��داد ای��ران چالش بن��ا دارد فضایی ایجاد کند تا اعضای اتاق مش��ترک 
بازرگان��ی ایران- س��وییس و اف��راد عالقه مند ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه 
اس��تارت آپ و کسب وکارهای نوپا، قادر باشند از طریق این اتاق و رویدادهایی 
که در این حوزه برای معرفی اس��تارت آپ ها به سرمایه گذاران برگزار می شود، 
ب��ه این ح��وزه ورود پیدا کنند. اتاق مش��ترک بازرگانی ایران- س��وییس در 
بازه های زمانی دو یا س��ه ماهه، رویدادهایی در حوزه ها و فیلدهای مش��خصی 
برگ��زار می کند که هر ی��ک از رویدادها پیرامون یک فیل��د تخصصی برگزار 
خواهد ش��د. روی��داد »ایران چالش؛ اس��تارت آپ ها و ات��اق بازرگانی ایران و 
سوییس« )یکشنبه، 12آبان 13۹۶( از ساعت 14 تا 1۶ در محل طبقه هشتم 

اتاق ایران برگزار می شود. 

رویداد »ایران چالش؛ استارت آپ ها و اتاق 
بازرگانی ایران و سوییس« برگزار می شود



نش��انه های  ک��ه  نیس��ت  تردی��دی 
غیرکالمی در تبلیغ��ات اثرگذارند. برای 
نف��وذ برن��د و پیام در همه  ابع��اد برنامه  
ترویج تان، نش��انه های غیرکالمی و زبان 
بدن نقش مهمی در تبلیغات و بازاریابی 
ایف��ا می کنند. در این مطل��ب به نقل از 
chetor، به ش��ما می گویی��م چطور از 
زب��ان ب��دن در تبلیغات به��ره بگیرید تا 
منجر به افزایش اثرگذاری آن و درنتیجه 

افزایش درآمدتان شود. 

نشانه های غیرکالمی در تبلیغات
۱- تعیین نقطه دید

تبلیغ��ات در بهترین حالت، باید توجه 
مخاطب را روی عنوان مورد انتظار ش��ما 
مانند محصول یا عبارت »کلیک کنید«، 
متمرکز کند. یک ترفند غیرکالمی مؤثر 
برای جلب نظر مخاطب این است که در 
آگهی، ش��خصی به هدف موردنظر اشاره 
یا نگاه کند. انس��ان به طور طبیعی جلب 
چیزی می ش��ود که دیگ��ران به آن نگاه 
می کنن��د. پس اگر هدف تان تمرکز روی 
دکمه خرید ی��ا کاالیی مثل کفش برای 
خرید اس��ت، عکس فردی ک��ه درحال 
نگاه ک��ردن به ه��دف یا پیام تان اس��ت، 

کمک مؤثری می کند. 
2- اشاره کردن

اش��اره کردن راه مؤث��ر دیگ��ری برای 
جل��ب توجه مخاط��ب به هدف اس��ت. 
به همین دلیل اس��ت ک��ه عکس هایی از 
مردمی که ب��ه جهت های خاصی نگاه یا 
اشاره می کنند، بسیار پرطرفدار هستند. 

3- چهره های شاد
عملکردی عصبی در انسان وجود دارد 
که ما را به الگوبرداری و تقلید از شخصی 
که نگاهش می کنیم، تشویق می کند. این 
امر که »فرضیه بازخورد چهره« نام دارد، 
نش��انه همدردی اس��ت. با تقلید حالت 
چهره دیگران س��عی می کنیم احس��اس 
آنه��ا را درک کنی��م. با دی��دن چهره ای 
گیج و س��ردرگم در آگهی، همان حالت 
را الگوبرداری و درنتیجه احساس گیجی 
و سردرگمی می کنیم. وقتی محصول تان 
مشکلی را حل یا زحمتی را کم می کند، 
حس خوب پایانی حاصل استفاده از آن 

و ن��ه گیج��ی و نگرانی نقطه آغ��از را به 
نمایش بگذارید. 

4- بچه ها
انسان عاش��ق تماشای بچه هاست. اگر 
اس��تفاده از بچه ها در تبلیغ تان ممکن و 

منطقی است، از آن بهره بگیرید. 
بچه ها قس��مت های مختلفی از مغز را، 
به ویژه در زنان، تحت تأثیر قرار می دهند. 
بچه ها ب��ه طور آنی حس گرمی، توجه و 
مهربان��ی را به ما منتق��ل می کنند. این 
احساس��ات ما را ب��ه خرید کردن ترغیب 

می کنند. 
5- مردمک های گشاد

در س��ال های دهه ۱۸۷۰، »داروین« 
کش��ف کرد هنگام ترس، مردمک های 
چش��مان گش��اد می ش��وند تا بتوانیم 
دامنه وسیع تری را ببینیم؛  این موضوع 
ب��ر واکنش ه��ای م��ا در موقعیت های 
خطرناک و آس��یب زا تأثیر مثبت دارد. 
اگ��ر بهت��ر و بیش��تر ببینی��م، احتمال 
اینکه بحران را بدون آس��یب پشت سر 
جال��ب  می ش��ود.  بیش��تر  بگذاری��م، 
اس��ت که مردمک های م��ا همچنین با 
دیدن چیزهای مورد عالقه مان، گش��اد 
می شوند؛  انگار که سرذوق می آیند! در 
س��ال ۱۹۶۵ روان شناس، اکهارت هس 
)Eckhard Hess( آزمایش��ی انج��ام 
داد. در ای��ن آزمایش او به دس��تیارش 
  )James Polt( پول��ت«  »جیم��ز 
همزم��ان  و  نش��ان  داد  عکس های��ی 
اندازه مردمک چش��م او را اندازه گیری 
می ک��رد. وقت��ی »پول��ت« عکس��ی از 
تصوی��ر موردعالق��ه اش دی��د، مردمک 
نتایج  چش��مش بی درنگ گشاد ش��د. 
ای��ن آزمایش نش��ان داد وقتی انس��ان 
به ش��کلی مثب��ت برانگیخته می ش��ود، 
مردمک هایش برای جذب بیش��تر آنچه 
اطرافش است، گشاد می شود. همچنین 
یافته های پژوهش��گران نش��ان می دهد 
مردم چهره هایی با مردمک های گش��اد 
را بیش��تر می پس��ندند. اگ��ر به دنب��ال 
جذابیت و تأثیرگذاری بیش��تر محصول 
و تبلیغ تان هستید، مردمک چشم ها را 
با نرم افزارهای مختلف بزرگ کنید. اگر 
دقت کنید، متوجه می ش��وید در بیشتر 

آگهی ه��ای بازرگانی چنین کاری انجام 
شده است. 

6- روان شناسی رنگ ها
پژوهش ه��ا نش��ان داده ان��د رنگ ه��ا 
به شدت بر احساس��ات و دریافت های ما 

اثرگذارند.
7- پول و قیمت

در این زمین��ه، به دو روش غیرکالمی 
می توانید فروش تان را افزایش دهید: 

-پژوهش ها نشان داده اند حذف نشان 
پ��ول مانند ریال ی��ا $، اثر ناخوش��ایند 
دیدن قیمت محصول را کاهش می دهد. 
- اگ��ر می توانی��د، با ذک��ر قیمتی باال 
پیش  از اعالم قیمت تان و ایجاد وضعیت 
مقایسه ای، مخاطب را تحریک کنید. این 
چیزی اس��ت که در آگهی های بسیاری 
دیده می ش��ود: »این محصول در بازار به 
قیمت ۴۵۰ هزار تومان عرضه می ش��ود، 
اما ما آن را فقط ۳۹۹ هزار تومان عرضه 

می کنیم.« 
ن�ه  واقعیت ه�ا  ب�ه  اعتم�اد   -8

گروه های کانونی
اف��راد و ش��رکت های زی��ادی ب��رای 
نظرس��نجی درب��اره آگهی های ش��ان به 
گروه های کانونی یا دوس��تان و آشنایان 
رج��وع می کنن��د. ای��ن روش چن��دان 
قابل اعتماد نیس��ت. تصمیم های منطقی 
م��ا معموال با تصمیم های احساس��ی مان 
فرق می کند و این احساس��ات ما اس��ت 
که در تصمیم خرید مؤثر است. پژوهشی 
در ای��ن زمینه انجام ش��د که طی آن از 
۳۰ فرد سیگاری که مایل به ترک سیگار 
بودند، خواسته ش��د تبلیغات تلویزیونی 
ش��رکت های تبلیغاتی مختلف را تماش��ا 
کنن��د. هم��ه ای��ن تبلیغات ب��ا نمایش 
ش��ماره تلفن بخش یاریگر ترک سیگار 
در س��ازمان ملی سرطان پایان می یافت. 
تبلیغ��ات  ش��رکت کنندگان،  به نظ��ر 
بیش��ترین  »ب«  و  »آ«  ش��رکت های 
کمتری��ن  »ج«  ش��رکت  تبلیغ��ات  و 
تأثیرگ��ذاری را داش��تند. پژوهش��گران 
همچنی��ن نظر کارشناس��ان حوزه ترک 
سیگار را درباره اثرگذاری تبلیغات جویا 
شدند. آنها هم تبیلغات »آ« و »ب« را در 
رتبه نخس��ت و تبلیغات »ج« را در رتبه 

آخر قرار دادند. 
 fMRI س��پس با اس��تفاده از دستگاه
مغناطیس��ی  تش��دید  )تصویرس��ازی 
کارکردی( فعالیت مغزی افراد س��یگاری 
درحی��ن تماش��ای تبلیغات، بررس��ی و 
مش��اهده ش��د؛  بخش��ی از مغ��ز که به 
خواس��ته ها و ش��خصیت اف��راد مربوط 
هن��گام  را  فعالی��ت  بیش��ترین  اس��ت 
تماش��ای تبلیغ��ات »ج« و ن��ه تبلیغات 
دو ش��رکت دیگر، داش��ته اس��ت. ظاهرا 
مغز افراد تصمیم درس��ت تری می گیرد. 
پس از نش��ر و پخش تبلیغات، تبلیغات 
ش��رکت »ج« نس��بت به دو تبلیغ دیگر 
به ش��کل چش��مگیرتری باع��ث افزایش 
تعداد تماس ها با مرکز یاریگر ش��د. پس 
پرس��یدن نظر دیگران چن��دان قابل اتکا 
نیس��ت؛ بخ��ش کوچک��ی از مخاطبان 
هدف ت��ان را زیر نظر بگیری��د و ببینید 
چطور نس��بت ب��ه تبلیغات ت��ان واکنش 

نشان می دهند. 
9- تأکید بر آماده مصرف بودن

به مخاطب نش��ان دهی��د محصول تان 
آم��اده و دردس��ترس اس��ت، یعنی اگر 
محصول ت��ان خوراکی اس��ت باید آن را 
طوری نمایش بدهید که انگار می توانید 
بخوری��د.  و  برداری��د  را  آن  به راحت��ی 
درنتیجه مغز تحریک می شود و احساس 
می کنی��د دل ت��ان می خواه��د چی��زی 

بخورید. 
پژوهش ها نش��ان  داده اند اگر محصول 
را در جهت��ی هماهنگ با دس��ت غالب 
مخاط��ب ق��رار بدهی��د، باع��ث افزایش 
تصویرس��ازی اس��تفاده از آن محص��ول 
می شود. در پژوهشی با استفاده از عکس 
کاسه، فنجان، س��اندویچ، قهوه و ماست 
تأثیر جهت قرارگرفتن اقالم را بر اشتیاق 
به محص��ول و خرید آن آزمایش کردند. 
یافته ه��ا نش��ان دادند تأثیرگ��ذاری این 

مقوله در راست دست ها بیشتر است. 
از اهمی��ت پیام ه��ای غیرکالم��ی در 
تبلیغات و نقش آن در افزایش اثرگذاری 
و ف��روش غافل نش��وید. همچنین تأثیر 
زبان ب��دن، جهت و رنگ ه��ا را فراموش 

نکنید. 
scienceofpeople  :منبع

زبان بدن در تبلیغات  کارگاه برندینگ

 برندینگ چیست؛  29 تعریف
 از 29 صاحب نظر در زمینه 

بازاریابی )۱(
برندها کاربردهای متنوعی برای کس��ب وکارها، 
محصوالت و افراد در چش��م انداز پویای بازاریابی 
ام��روز دارن��د؛ جایی ک��ه در آن اطالع رس��انی و 
انتش��ار پیام، دیگر به نهادهای رس��انه ای محدود 
نمی ش��ود. هر مصرف کننده ای از طریق استفاده 
از رسانه های اجتماعی می تواند ناشر برند محبوب 
خودش باش��د و آن را ترویج دهد. برندها بر س��ر 
زم��ان و توج��ه )دو منبع کمیاب( ب��ا هم رقابت 
می کنن��د تا بر حجم عظیم تبلیغات غلبه کنند و 
ب��ا مخاطب )یا مخاطبان( رابطه برقرار کنند. یک 
برند به خودی خود یک استراتژی بازاریابی نیست. 
در ای��ن مقاله به نقل از بازده، تعاریف برندینگ 
را از زب��ان بازاریاب ها و رهبران دنیای تصویر نقل 
می کنی��م تا ش��ما را با آنچه برندس��ازی به همراه 

دارد، بیشتر آشنا کنیم. 

۱- انجم��ن بازاریاب��ی آمریکا برن��د را این گونه 
تعری��ف می کند: »یک نام، اصط��الح، طرح، نماد 
ی��ا هر مش��خصه دیگری که محص��ول یا خدمت 
یک فروشنده را از محصول و خدمت فروشندگان 
دیگر متمایز می کن��د. اصطالح حقوقی برند »نام 
بازرگانی« اس��ت. یک برن��د می تواند معرف یک 
کاال، مجموع��ه ای از کاالها ی��ا تمام کاالهای یک 
فروش��نده باش��د. اگر از برند برای یک ش��رکت 
استفاده شود، اصطالح کاربردی آن »نام تجاری« 

است. 

2- برند، هویت شناخته ش��ده یک ش��رکت در 
خص��وص محصوالت و خدماتی اس��ت ک��ه ارائه 
می کن��د. افزون بر این، ماهیت آن چیزی اس��ت 
که ش��رکت به لحاظ خدمات و دیگر نگرانی های 
احساس��ی و نامحسوس مصرف کننده، طرفدار آن 
است. برندینگ زمانی اتفاق می افتد که یک فرد یا 
ش��رکت با پیام های توصیفی و اثرگذار و اظهارات 
نامحس��وس یا آش��کار چیزی را معرفی کند که 
شرکت یا فرد مظهر آن است. برای نمونه، آیا برند 
مقرون به صرفه ترین اس��ت، آیا مظهر خدمات برتر 
 x،y است، آیا تأمین  کننده خدمات یا محصوالت
و z اس��ت و به لحاظ زیست محیطی قابل  اعتماد 
اس��ت؟ هر پیام در برانگیختن احساس مخاطب، 
حس��اب  شده است و خالصه ای از اصول اعتقادی 
فرد یا ش��رکت را در اختیار او قرار می دهد. »دونا 

آنتونوچی«

۳- برندین��گ هن��ر همس��وکردن چی��زی که 
می خواهید مردم درباره ش��ما فکر کنند با چیزی 
که مردم واقعا درباره ش��رکت شما فکر می کنند، 

است و بالعکس.  »جی بِر«

۴- برن��د، ماهیت داس��تان منحصربه فرد خود 
ش��خص اس��ت. این موضوع هم ب��رای برندینگ 
ش��خصی و هم برای برندینگ کس��ب و کار صدق 
می کن��د. مهم، یافت��ن  »خ��وِد« منحصربه فرد و 
اصیل تان اس��ت و اگر آن را پیدا نکنید، برند شما 
فقط یک ظاهر س��اختگی خواهد داش��ت. قدرت 
یک لوگوی قوی در هویت برند به این اس��ت که 
یک تصویر س��اده بتواند بی درنگ بیانگر پیام یک 
برند و موضوع آن باش��د. برخی از برندهای بزرگ 
قادرن��د ای��ن کار را بدون کلم��ات و فقط با نماد 
انج��ام بدهند و ای��ن آرزوی همه برندها اس��ت. 
ای��ن ویژگ��ی، درس��ت نمایانگر ماهی��ت پیام به 
ابتدایی ترین شکل آن اس��ت. عده کمی از عهده 
این کار برمی آیند. لوگوها بسیار مهم هستند، اما 
تنها جزئی از چیزی هس��تند که یک برند قوی را 
خلق می کند. لوگوها باید از استراتژی کلی تر برند 
پش��تیبانی کنند که آن نیز از یک داس��تان برند 

بزرگ تر پشتیبانی می کند. »پل بایدرمن«

۵- برند دلیل انتخاب است. »شریل برجیس«

۶-نماد برند، مانند چیزی ا س��ت که یک تصویر 
ذهن��ی از هویت برند را به ج��ای می گذارد. »لئو 

برنِت«

۷- برندس��ازی چیزی بیش از ی��ک نام و نماد 
است. برند به وسیله افراد، تصاویر، فرهنگ، سبک، 
ادراک، کلم��ات، پیام ها، رواب��ط عمومی، عقاید، 
رس��انه های خبری و به ویژه رسانه های اجتماعی 
خلق می ش��ود و متأثر از آنها است. درست مانند 
نوزادی که متولد می ش��ود و نامی برایش انتخاب 
می کنند، برن��د نیز به پرورش، حمایت، رش��د و 
توجه مداوم نیاز دارد تا بتواند شکوفا شود. برخی 
از برندها چرخه زندگی دارند و درس��ت مانند ما 
پیر می ش��وند، اما برندهای جاودانه ای هم وجود 
دارند که هرگز نمی میرن��د، بلکه دوباره متولد یا 
دوباره  ابداع می ش��وند. در این بین، عمر برخی از 
برندها کوتاه اس��ت، اما زندگی قدرتمندی دارند؛  
به گونه ای که از خ��ود یک میراث نمادین به جای 

می گذارند. »لیسا بایِر«
ادامه دارد. . . 

Heidicohen  :برگرفته از
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

مادران بدون ترس به استقبال 
تجربه های جدید می روند

Friso، یک برند شیر خشک اعال، برای برقراری 
ارتباط با مشتریانش نیاز به کمک داشت. در حالی 
که میان س��ر و صدای ایجاد ش��ده توسط رهبران 
بازار و شعارهای »کودک باهوش« و »افراد موفق«، 
گی��ر کرده بود، تنها مزیت منحصر به فردش یعنی 

ایمنی، بین مردم چندان خریداری نداشت.
ب��ه گزارش ام ب��ی ای نیوز، با این ح��ال با وجود 
بودجه ه��ای میلی��اردی و ادعاهای ب��زرگ کردن 
کودکانی مانند انیشتین، تفاوتی اساسی بین مزیت 
برند و رقبا وجود داش��ت. Friso به رش��د کلی و 
همه جانبه  کودک اعتقاد داش��ت؛ ش��خصیتی که 
به درس��تی شکل گرفته باش��د که در آن کودکان 
تنها از نظر برتری در مس��ائل آموزش��ی سنجیده 
نمی شوند بلکه از نظر اجتماعی، احساسی و روانی 

هم امتیاز می گیرند.
با این حال در دنیایی که مادران به خاطر غریزه  
حمایتی شان، وحشت  زیادی از مریض شدن دارند، 
ک��ودکان مجبورند ب��ا کمترین مواجه��ه با دنیای 
بی��رون در زندان های��ی بتونی زندگ��ی کنند. آنها 
احتماال می دانند پوس��ت درخت چه شکلی است، 
اما در اکثر موارد نمی دانند که لمس آن چه حسی 
دارد. این همان تفاوتی بود که Friso می خواست 

در آن بدرخشد؛ رشد از طریق آموزش تجربی.

استراتژی
آژان��س IPG Mediabrands متوج��ه ای��ن 
نگرانی دائمی مادران در مورد س��المت و ترس از 
بیماری فرزندان شان شده بود. ترس ریشه داری در 
مادران وج��ود دارد که بعضی وقت ها می تواند آنها 
را از پا درآورد و به وحشت تبدیل شود. آنفلوآنزای 
س��اده یا یک وی��روس معده و هر س��رفه  کودک 
می تواند ضربان قلب مادر را تشدید کند. این همان 
زمانی اس��ت که غریزه  حمایت��ی مادر بر هر حس 
دیگ��ری غلبه می کند و او کودکش را از حضور در 
فضای بیرونی خان��ه منع می کند و »نه« گفتن به 

کودک به یک عادت تبدیل می شود.
به نظر آژانس،Friso  فرصت مناسبی داشت تا 
در این میان جایگاه خود را به عنوان تشویق کننده 

تعیین کند.
کمپی��ن قرار بود با نفوذ به دنیای مادران به آنها 
بگوید که مس��ئله مهم رش��د و تربی��ت کودکان، 
درباره  زنده ماندن نیست. مادران باید می توانستند 
خوش��ی لحظه را بچش��ند و در زمان حال زندگی 
کنن��د و لذت ببرن��د. Friso بر این ب��اور بود که 
معنای بزرگ ش��دن با یکدیگر، یعنی با یکدیگر به 
اس��تقبال تجربه ها رفتن. Friso معتقد بود باید به 

تجربه ها پاسخ مثبت داد.
پس کمپینی برای نش��ان دادن قدرت »پاس��خ 
مثب��ت« طراحی ش��د. در ای��ن کمپین م��ادران 
می دیدن��د که چگون��ه یک »بله« س��اده می تواند 
ام��ری خارق العاده را به امری معمولی تبدیل کند. 
این لحظات معمولی به عنوان بخش��ی از سفر مادر 

بودن به شمار می روند و قابل بازسازی نیستند.

اجرا
آژانس از یک اس��تراتژی دو مرحله ای اس��تفاده 
کرد و به یک آغ��از توفانی فکر کرده بود که ورای 

انتظار مردم باشد.
آنها دریافته بودند که بیش��تر م��ادران مالزیایی 
زیر س��ایه  دو برچس��ب زندگی می کردند؛ مراقبت 
افراط��ی و مادرانی ک��ه برای فرزندان ش��ان وقت 
ندارند. آژانس، سلبریتی های مشهوری را که دارای 
ه��ر دو ویژگی فوق بودند شناس��ایی کرد. این دو 
س��لبریتی در کمپین تجربه  »قدرت آری« شرکت 

می کردند.
کمپین به ش��کل یک دوره  پنج هفته ای »تغییر 
رویکرد به بله« اجرا ش��د. آنها هر هفته با چالشی 
مواجه می ش��دند که وادارش��ان می ک��رد در مورد 
روش های تربیتی خود تجدیدنظر کنند. ویدئوهای 
مس��تندی از این س��فر فک��ری از خانواده ها تهیه 
می ش��د و در آن تغییرات مثبت مربوط به مادران 
و فرزندان در این دوران ثبت می شد. دو سلبریتی 
مش��هوری که در این کمپین ش��رکت کرده بودند 
خیلی زود از نتیجه  بزرگ این تغییرات با اطرافیان 
خ��ود حرف زدند و خب��ر در میان م��ردم پیچید. 
وبالگ نویس ه��ا در این مورد نوش��تند و از مادران 

خواستند در این حرکت شرکت کنند. 
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مدیری��ت ارتب��اط ب��ا مش��تری ی��ا 
سی. آر. ام )CRM(، برای افراد مختلف، 
معان��ی متفاوت��ی دارد. حت��ی معن��ی 
خالصه نوشت سه حرفی سی. آر. ام نیز 
زیر سؤال است. بیشتر افراد از سی آر ام 
ب��رای اش��اره ب��ه مدیریت ارتب��اط با 
مش��تری و عده ای هم از آن برای اشاره 
به مارکتینگ ارتباط با مشتری استفاده 
می کنند. ب��ه گ��زارش هورموند، گروه 
دیگری ب��ا این عقیده و ب��اور که تمام 
مش��تریان ارتباط با ی��ک تأمین کننده 
را نمی خواهند، کلم��ه ارتباط را حذف 
ک��رده و ترجی��ح می دهن��د اصط��الح 

مدیریت مشتری را به کار گیرند. 
اصطالح  بااین وجود، دس��ته ای ه��م 
مارکتینگ رواب��ط را انتخاب می کنند. 
ش��ود(  نامی��ده  )هرچ��ه  س��ی.آر.ام 
فرآیند کس��ب وکار  ی��ک  به طورقط��ع 
است که روی مش��تریان متمرکز شده 
است. اصطالح سی.آر. ام تنها چند سال 
است که مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
نظریه ای که برخی شرکت های فناوری 
اطالع��ات  )تکنول��وژی اطالع��ات( آن 
را قب��ول دارند، این اس��ت که اصطالح 
کاربرده��ای  ب��رای ش��رح  س��ی.آر. ام 
نرم افزاری به کار می رود تا عملکردهای 
مارکتینگ، فروش و خدمات کسب وکار 
را ماش��ینی کند. اگرچه ب��ازار نرم افزار 
س��ی.آر. ام در حال حاضر بسیار اشباع 
 ش��ده، ام��ا ش��روع عرضه آن به س��ال 
 ۱۹۹۳ برمی گ��ردد، یعن��ی زمانی ک��ه 
تام س��ی بل، ش��رکت مع��روف خود را 
تأس��یس ک��رد. اس��تفاده از اصط��الح 
سی.آر. ام می تواند به آن دوره برگردد. 

ب��ه دلی��ل تاریخچ��ه نس��بتا کوتاه 
س��ی.آر. ام هنوز در خصوص معنای آن 
بحث و اختالف نظر وج��ود دارد. دلیل 
برخی از س��ردرگمی ها این اس��ت که 
ای��ن اصطالح ب��ه چن��د روش مختلف 

مورداستفاده قرار می گیرد. 
م��ا می توانیم س��ی.آر.ام را در س��ه 
س��طح مطالعه کنیم. این سطوح دارای 

دیدگاه هایی به قرار زیر هستند. 
م��ورد  در  اس��تراتژیک  دی��دگاه   -
مدیری��ت ارتباط با مش��تریان: تأکید و 
تمرک��ز این دیدگاه بر توس��عه فرهنگ 
مش��تری مداری در کس��ب وکار اس��ت. 
این فرهنگ به جذب و حفظ مشتریان 
از طری��ق ایجاد و ارائه ارزش��ی بهتر از 
رقبا اختص��اص دارد. مش��تری مداری، 
با عملکرد کس��ب وکار ارتباط  به شدت 
دارد. کاتلر س��ه گرای��ش اصلی دیگر را 
شناسایی و مطرح می کند. یکی از آنها 
اس��ت.  محصول محور  کس��ب وکارهای 
این نوع کس��ب وکارها معتقد هس��تند 
ک��ه مش��تریان محصوالت��ی را انتخاب 
می کنند ک��ه بهترین کیفیت، عملکرد، 
طراحی و ویژگی ها را داش��ته باش��ند. 
ت��ازه کار  از کس��ب وکارهای  بس��یاری 
که محصول گرا هس��تند، هن��گام اخذ 
تصمیمات مه��م مارکتینگ نظر و رأی 
مش��تریان را نادیده می گیرند یا اینکه 
تحقیق��ات محدودی ص��ورت می گیرد 
و ای��ن مدیریت اس��ت که تص��ورات و 
فرضیه های��ی درب��اره آنچه مش��تریان 
درنتیجه  می ده��د.  ارائه  می خواهن��د، 
محصوالت ب��رای نیازهای بازار بس��یار 
تخصصی و مهندسی شده هستند و برای 
اکثر مشتریان گران و پرهزینه خواهند 
بود. دومی��ن گرایش، کس��ب وکارهای 
تولید محور اس��ت. این کسب وکارها بر 
این باورن��د که مش��تریان، محصوالت 
ارزان قیمت را انتخاب می کنند بنابراین 
تالش می کنند که هزینه های عملیاتی 
را پایین نگه  دارند. این مس��ئله ممکن 
اس��ت در توس��عه نظام ه��ای اقتصادی 
کامال مناس��ب به نظر بیای��د، اما اکثر 
مش��تریان نیازهای دیگ��ری هم دارند. 
س��ومین گرایش مطرح ش��ده از سوی 
کاتلر، کسب وکارهای فروش محور است. 
این کسب وکارها متصور هستند که اگر 
روی تبلیغ��ات، ف��روش، روابط عمومی 
و پیش��برد فروش سرمایه گذاری کنند، 
می توانند مش��تریان را متقاعد به خرید 

کنن��د. غالب��ا فروش مداری ب��ه دنبال 
تولیدمداری می آید. 

م��ورد  در  عملیات��ی  دی��دگاه   -
مدیریت ارتباط با مش��تری: دیدگاهی 
اس��ت ک��ه تأکی��د و تمرک��ز آن روی 
پروژه ه��ای بزرگ اتوماس��یون اس��ت. 
مث��ل اتوماس��یون یا ماش��ینی کردن 
خدم��ات، اتوماس��یون عوامل فروش و 
یا اتوماس��یون مارکتینگ. کاربردهای 
اصلی سی.آر. ام عملیاتی در سه بخش 
است؛ بخش اول اتوماسیون مارکتینگ 
است. اتوماسیون مارکتینگ تکنولوژی 
را در فرآینده��ای مارکتین��گ اعمال 
می کند. ام. ای  )نرم افزار اتوماس��یون( 
بخش بندی مش��تریان، مدیریت برنامه 
جامع تبلیغاتی و مارکتینگ بر اس��اس 
رویدادها را ایجاد کرده، توس��عه داده، 
روی آنها س��رمایه گذاری و آنها را اجرا 
می کند. ای��ن نرم اف��زار، جریان کاری 
چندنفره ک��ه خروجی ارتباطی را ارائه 
می دهد، ماش��ینی و خودکار می کند. 
)اس.اف.ای(  فروش  عوامل  اتوماسیون 
ش��کل اولیه و اصل��ی س��ی .آر. ام بود. 
اس.اف. ای تکنول��وژی را در مدیری��ت 
فعالیت ه��ای فروش نظی��ر ایجاد الگو، 
اصالح الگو، شناس��ایی نیازها، توسعه 
و گس��ترش مش��خصات فنی، تولید و 
عرضه پیش��نهاد و… می توان نام برد.  
این نرم افزار شرکت  طراحی مناس��ب 
را قادر می س��ازد تا در مس��یر فروش 
بتوانن��د به ط��ور اتوماتی��ک الگوها را 
ثبت کنند. نرم افزار اتوماس��یون عوامل 
فروش به وس��یله ارتباط با مش��تریان 
و پیش��نهاد ها ب��رای طراحی محصول 
می توان��د فرصت ه��ا را مدیری��ت کند 
و به س��مت فروش بیش��تر سوق دهد. 
از دیگ��ر قابلیت ه��ای ای��ن نرم اف��زار 
مدیریت تم��اس با اس��تفاده کنندگان 
است. مهم ترین مس��ئله در این بخش 
شناس��ایی و تشخیص مش��تری است 
ک��ه چ��ه افرادی چ��ه اطالعات��ی نیاز 
دارند. طراحان کامپیوتر هنگامی مفید 

هس��تند که ب��ا طراحی و اس��تفاده از 
الگوهای فروش بتوانن��د هنگام خرید 
یک محصول توسط مشتری، به وسیله 
مش��ابه  محص��والت  پیش��نهاد های 
مشتری را به سمت محصوالت مرتبط 

با آن سوق دهند. 
اتوماس��یون خدم��ات این ام��کان را 
به ش��رکت ها می دهد ک��ه فعالیت های 
خدمات��ی خ��ود را ماش��ینی و خودکار 
کنند؛ این مس��ئله به ش��رکت ها کمک 
می کند از طریق کاهش هزینه خدمات، 
ارتق��ای  و  بهب��ود کیفی��ت خدم��ات 
به��ره وری و همچنی��ن افزایش رضایت 
مش��تری، کارآمدتر و ثمربخش تر واقع 

شوند. 
- دیدگاه تحلیل��ی در مورد مدیریت 
ارتب��اط با مش��تریان: این دی��دگاه به 
از داده ه��ا،  اس��تخراج و بهره ب��رداری 
به منظور کمک به مش��تری و نیز بهبود 
و افزای��ش ارزش ش��رکت می پ��ردازد. 
اس��اس  و  پای��ه  تحلیل��ی،  س��ی.آر. ام 
اطالعات مشتری را تش��کیل می دهد. 
بررس��ی و بازپرس��ی داده ها و اطالعات 
پاس��خ هایی به چنین سؤاالتی را فراهم 
می آورد؛ ارزش��مندترین مش��تریان ما 
چه کس��انی هس��تند؟ کدام مشتریان 
بیش��ترین گرایش و تمایل برای رفتن 
به س��وی رقب��ای ما را دارن��د؟ احتمال 
بیش��تری دارد که کدام مش��تریان به 
یک محصول خاص عکس العمل نش��ان 

دهند؟ 
س��ی.آر. ام تحلیل��ی، تبدیل به بخش 
ض��روری و اساس��ی اجرای س��ی.آر. ام 
ش��ده است. س��ی.آر. ام عملیاتی، سعی 
در  تحلیل��ی  اطالع��ات  ب��دون  دارد 
خصوص ارزش مش��تریان، ب��ه کارایی 
کامل دس��ت یاب��د. از نظر مش��تریان، 
سی.آر. ام تحلیلی می تواند موجب ارائه 
راهکارهای بهتر، به موقع و حتی مطابق 
نیازهای مشتریان جهت رفع مشکالت 
و مسائل ش��ان باش��د و به این  وس��یله 

رضایت مشتریان را افزایش دهد. 

مدیریت ارتباط با مشتریان و برداشت های متفاوت

CRM  مزایا و معایب خرید فالوئر 3 دیدگاه درباره
شبکه های اجتماعی

همه م��ا در ش��بکه های اجتماعی ش��اهد حضور 
شخصیت های بزرگ و تأثیر گذار بوده ایم که هزاران 
نف��ر را گردهم می آورن��د و برای انج��ام کاری پول 
دریاف��ت می کنند که در ظاه��ر کارهای عادی یک 

فرد در زندگی روزمره به نظر می رسد. 
این موض��وع می تواند تا حد زیادی، خصوصا برای 
فعاالن ح��وزه بازاریابی، ناامید کننده باش��د. این در 
حالی اس��ت که طبق اطالعات منتشر شده از سایت 
هاب اسپات، تقریبا 8۳درصد از بازاریابان فعاالنه این 

شخصیت های بزرگ را دنبال می کنند. 
در واقع همین نکته کلیدی و اساس��ی اس��ت که 
موجب می ش��ود خرید دنبال کننده شیوه ای مرسوم 

و معمول باشد. 
شاید بس��یاری از افراد دید منفی نسبت به خرید 
دنبال کننده و فالوئر داش��ته باشند، چرا که تقلب به 
نظر می رس��د، درحالی که می تواند یک روش خوب 

برای رسیدن به موفقیت باشد. 
البت��ه باید توجه کرد که مرز بین تقلب ش��ناخته 
شدن و درس��ت انجام دادن این کار بسیار باریک و 

کمرنگ است. 
از ای��ن رو در ادام��ه ای��ن مطل��ب ب��ه نق��ل از 
ibazaryabi  قص��د داریم به مزایا و معایب حاصل 

از این رویکرد بپردازیم. 

مزایای خرید فالوئر 
موافق باش��ید ی��ا مخالف، همواره مزایای بس��یار 
 زیادی در خری��د فالوئر ش��بکه های اجتماعی برای 

باال آوردن صفحه شما وجود دارد. 
اصل اساسی پشتیبانی کننده از تفکر خرید فالوئر 
افزایش تأیید اجتماعی یا قدرت ش��ما در یک حوزه 

تخصصی است. 
باید توجه کرد این رویکرد مورد تأیید بس��یاری از 
اش��خاص مطرح آنالین و برندها از هنرمندان گرفته 

تا سیاسیون است. 
بزرگ ترین دلی��ل اتخاذ این رویکرد برای چهره ها 
کمک به کس��ب اعتبار و فالوش��دن توسط کاربران 

حقیقی در آغاز راه است. 
عالوه ب��ر این، ه��دف نهایی این س��رمایه گذاری 
کمک به اس��تفاده از این رس��انه ها ب��ه عنوان یک 
ابزار رس��می است، نه اس��تفاده فقط به عنوان یک 

سرگرمی و انتشار دهنده محتوای تکراری. 
اما نکت��ه مهم در این راه این اس��ت که اگر قصد 
اس��تفاده از این روش برای کسب اعتبار دارید، باید 

انجام آن را در حد اعتدال مد نظر داشته باشید. 
فراموش نکنید، هیچ کس حس��اب کاربری با بیش 
از ۱0 هزار عضو را که تنها چند ماه پیش ثبت شده، 
باور نمی کند، اما ش��اید داش��تن 2 ت��ا 5 هزار عضو 

منطقی به نظر برسد. 
با افزوده ش��دن بر تعداد فالوئرهای حقیقی شما، 
در نهایت قادر به ایجاد تمایز بین فالوئرهای حقیقی 

و غیرحقیقی می شوید. 
در آغ��از ب��ه یاد داش��ته باش��ید که ای��ن کار با 
ریس��ک های زی��ادی همراه اس��ت؛ اگ��ر مثال خبر 
خریداری ش��دن بخشی از فالوئرها درز کند، فعالیت 

اجتماعی شما قبل از آغاز به پایان می رسد. 

معایب خرید فالوئر 
در خرید فالوئر در واقع شانس بسیار بزرگی برای 
اعتبار خود در بازار کار قائل ش��ده اید. با وجود اینکه 
برندهای بس��یاری ای��ن روش را پیش می گیرند، اما 
ناخواسته توجه زیادی را هم به خود جلب می کنند. 
در مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، گزارش 
ش��ده که بیش از 48 میلیون از حس��اب های توییتر 
توس��ط بات های اینترنتی ایجاد و مدیریت شده اند. 
همین مورد کافی اس��ت تا ص��رف هزینه های گزاف 
در این ش��بکه برای تمایز دادن فالوئرهای حقیقی از 

غیرحقیقی را توجیه کند. 
پس اگر ای��ن روش را پیش می گیری��د، توجه به 
تعداد فالوئرهای کس��ب ش��ده از این روش بس��یار 

اهمیت دارد. 
بزرگ تری��ن دالیل برای بد بودن ایده خرید فالوئر 

ناشی از چند فاکتور مختلف است. 
اول اینکه اگر مشخص شود که فالوئرهای خود را 
خریده اید، ش��انس زیادی برای خراب شدن پل های 
پش��ت س��ر ش��ما برای همکاری با برنده��ا و حتی 

طرفداران شما وجود دارد. 
دوم اینکه اگر در پی جذب مشتری برای سفارش 
تبلیغات روی وب س��ایت یا صفحه خود باش��ید، در 
پی برمال شدن دس��تکاری کردن در تعداد فالوئرها 

ممکن است با مسائل حقوقی روبه رو شوید. 
نهایتا این موضوع موجب نابود ش��دن اعتبار برند 
ش��ما می شود که خارج ش��دن از آن کار فوق العاده 

سختی است. 

نتیجه گیری
خودت��ان را به جای مش��تری بگذاری��د که بعدها 
می فهمد فالوئرهای ش��ما دروغین بوده اس��ت؟ چه 
احساسی نس��بت به ش��ما پیدا خواهد کرد؟ در آن 
ص��ورت آیا تمام ای��ن س��رمایه گذاری ها بی معنی و 
مفهوم نخواهد بود؟ س��ود ناش��ی از آنها برای ش��ما 

ارزشی خواهد داشت؟ 
هیچ میانبری به مقصد موفقیت وجود ندارد. . .

5 نکته تأثیرگذار در داستان سرایی 
برای ساخت یک نام تجاری

صرف نظ��ر از عناوین و اس��امی تج��اری که در 
بازاریابی برای توس��عه آنها ت��الش می کنید،  این 
داستان س��رایی برند اس��ت که همچنان در صدر 
رهب��ران  هوش��مندانه  و  اس��تراتژیک  ح��رکات 
ش��رکت ها،  ب��رای بازاریاب��ی برن��د نقش آفرینی 
می کند. کس��ب و کارهایی که بازاریابی محتوایی، 
بازاریابی درونی یا ش��یوه داستان سرایی برندینگ 
را ب��رای توس��عه دامن��ه مش��تریان خ��ود انجام 
می دهن��د، نرخ ج��ذب به مراتب بیش��تری را در 
مقایسه با شرکت هایی دارند که صرفا به بازاریابی 
در رس��انه های گروهی تکیه زده اند. خلق داستان 
ب��رای ایجاد نام تجاری، نه تنها به ش��ما در رش��د 
هویت شرکت کمک می کند بلکه به طور همزمان 
در توس��عه امکان دسترس��ی ب��ه مصرف کننده با 
ارتقای بهینه سازی موتورهای جست وجو به یاری 
ش��ما می ش��تابد. از زمان ریچارد برنس��ن تا فیل 
نایت،  داستان س��رایی برگ برنده ای برای برترین 
نام های تجاری بوده اس��ت. به منظور پیشرفت در 
امر داستان س��رایی و نیل به موفقیت، بهتر اس��ت 

پنج نکته ضروری زیر را به خاطر بسپارید: 

1- ایج�اد داس�تان های چندرس�انه ای ب�ا 
داشتن مخاطبی خاص در ذهن 

ب��ا ای��ن روش نه تنها محتوا بیش��تر ب��ا موضوع 
مرتب��ط ش��ده، بلکه فرآین��د داستان س��رایی هم 
آسان تر می شود. احتمال نشر داستان های عمومی 
در رس��انه های اجتماع��ی کمتر اس��ت؛ هرچقدر 
محتوا دقیق تر باش��د، احتمال نشر آن موضوع در 
ش��بکه های اجتماعی توسط مخاطب موردنظرتان 
هم بیش��تر می ش��ود. ایده های بازاریابی محتوایی 
خود را غنی تر کنید، پاس��خ س��ؤال های مشتری 
را داده و ط��وری عمل کنید که مخاطب ش��ما با 
شگفتی، احساساتش پیرامون محصول شما را بروز 

دهد و بگوید:  »این یک موفقیت بزرگ است!«

2-  انتخاب عاقالنه سرفصل ها
انتخاب عناوین، س��رفصل ها و عبارات تبلیغاتی 
مؤث��ر،  روش تأثیرگذاری در داستان س��رایی برند 
هس��تند.  اگر عن��وان خود را در اینس��تاگرام تان 
ببینی��د،  آیا به نظرتان افراد در مقابل آن قادر به 
مقاومت نیستند و وادار به عکس العمل می شوند؟ 
عناوینی که آش��کارا مخاط��ب را به کلیک کردن 
دعوت می کند یقینا کارساز نخواهند بود خصوصا 
زمانی که حتی مفهوم تبلیغ به او رس��انده نش��ده 
باش��د. اطمینان حاص��ل کنید که عناوین ش��ما 
ارزش کلیک و محتوای ش��ما ارزش نشر را داشته 
باشند؛ این روش یک ترفند مخفی برای موفقیت 

شما در امر داستان سرایی برند است. 

3- خلق محتوای همیش�ه س�بز )مداوم( 
مملو از واژگان کلیدی

مطال��ب وبالگ در خصوص آخرین گرایش های 
رایج در رس��انه های اجتماعی ممکن اس��ت شما 
را بالفاصل��ه وادار به کلی��ک روی صفحه کند اما 
آیا این روند، مش��تریان بالقوه را در س��ال بعدی 
مج��ددا به س��مت نام تجاری ش��ما می کش��اند؟ 
ق��درت بازاریابی محتوایی این اس��ت که می تواند 
برای سال های متمادی مشتریان را به سمت شما 
بفرس��تد. داستان های خود را با توجه به این نکته 

در ذهن تان خلق کنید.  

در  راهبرده�ا  و  راهکار ه�ا  توس�عه   -4
داستان سرایی 

آیا ن��ام تجاری ش��ما بیانی منس��جم دارد؟ آیا 
شما پیشتر برای محتوای فصلی خود برنامه ریزی 
کرده اید؟ همانطور که ش��ما سفر طوالنی خود را 
بدون اطمینان از سوخت گیری وسیله نقلیه خود،  
چک کردن الس��تیک ها و باال بودن س��طح مایع 
موتور آغاز نمی کنید، داستان سرایی هم همین گونه 
اس��ت.  از نتایجی که می خواهید به دست آورید، 
از چگونگی نزدیک شدن به اهداف تان و از منابعی 
که برای پیم��ودن راه در این مس��افرت بازاریابی 

استفاده خواهید کرد، آگاه باشید. 

5-  اس�تفاده از داده ها ب�ه منظور افزایش 
تأثیرگذاری داستان های تان

انتظار می رود خدمات بازاریابی محتوایی تا سال 
20۱۹ بال��غ ب��ر ۳۱۳ میلیارد دالر آمری��کا تولید 
محتوا کند؛ داستان س��رایی داده-مح��ور می تواند 
قس��متی از این درآمد را به سمت شما سوق دهد. 
ساختن یک نام تجاری قوی از طریق داستان سرایی 
تالشی است که شما هرگز از آن پشیمان نخواهید 
ش��د. برخالف موفقیت ناگهان��ی و زودگذر مطالب 
رس��انه های اجتماعی، داستان س��رایی برای عنوان 
تجاری ش��ما می تواند سیل عظیم جمعیت را برای 
سال های متمادی به سمت شما بیاورد. اگر شما هر 
از گاهی داس��تان های قدیمی خود را به روز رس��انی 
کنی��د، نرخ بهره ش��ما در بازاریابی محتوایی حتی 

رشد بیشتری هم خواهد کرد.  
 inc :منبع
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بازاریابی خالق

نویسنده:  سانی بانِل
مترجم:  مینا قائمیان



چگونه در محل کار مورد احترام 
واقع شویم

اگر ش��ما کار خود را به این دلیل ترک کرده اید 
که م��ورد بی احترمی ق��رار گرفته ای��د، بدانید که 
تنها نیس��تید. بی احترامی در محی��ط کار یکی از 
اصلی ترین دالیلی اس��ت که کارمندان کار خود را 

رها می کنند. 
برخ��ی از مواق��ع بی احترامی حاص��ل رفتارهای 
مدیر یا همکاران اس��ت؛ از س��وی دیگر در برخی 
موارد، رفتار م��ا می تواند دیگران را وادار به احترام 
گذاش��تن کند. اگر می خواهید بیشتر مورد احترام 
واقع شوید، در ادامه به نقل از دیجیاتو، پنج موردی 
را ک��ه با انجام آنها می توانید به این هدف برس��ید 

بررسی می کنیم.
1- از مطرح ک�ردن اینکه مورد بی احترامی 

قرار گرفته اید، نهراسید
اگر مورد بی احترامی واقع شده اید به صراحت آن 
را با فرد مقابل بیان کنید، همچنین توجه داش��ته 
باش��د که این گونه مسائل هرچه دیر تر بیان شوند، 
پیچیده تر می ش��وند و در عین حال رفع ش��ان نیز 
مشکل تر می ش��ود. به عنوان مثال بگویید: »وقتی 
ش��ما ای��ن کار )توضی��ح دهید که چ��ه کاری( را 
می کنید، من احس��اس می کنم به من بی احترامی 

شده است.«

بدی��ن ترتی��ب راه مذاک��ره و صحب��ت بر س��ر 
رفتارهای نادرس��ت را باز می کنی��د و می توانید از 
ادامه آن در آینده جلوگیری کنید. البته ش��اید در 
 نهایت فردی که بی احترام��ی کرده، در رفتار خود 
پا فش��اری کند. در این ص��ورت می توانید به مدیر 

خود این رفتار را اطالع دهید. 
2- برای رو در رویی بعدی آماده باشید

اگر ش��ما حاضرجواب نیس��تید، نگران نباش��ید. 
صحبت های��ی را که فرد مقابل به ش��ما گفته و از 
دیدت��ان بی احترامی به حس��اب آمده یادداش��ت 
کنید؛ س��پس در م��ورد آن فکر کنی��د و تصمیم 
بگیری��د که چه پاس��خ منطقی و البت��ه مودبانه ای 
می توانید به او بدهید. همچنین قبل از پاسخ روی 
لحن گفت وگوی خود نی��ز تمرین کنید تا منطقی 

به نظر برسد. 
3- شخصیت ویژه خود را نشان دهید

یکی دیگر از روش هایی که می توانید با اس��تفاده 
از آن دیگران را وادار به احترام کنید، نش��ان دادن 
شخصیت منحصربه فردتان بر اساس توانایی های تان 
است. ش��ما باید توانایی هایی داش��ته باشید که به 
واسطه آنها از دیگران متمایز شوید. مثال با تخصص 
و دان��ش خاصی که دارید، باید به گونه ای در محل 
کار از قابلیت های تان بهره ببرید که دیگران نتوانند 
شما را نادیده بگیرند و در واقع به اهمیتی که برای 

پیشبرد اهداف شرکت دارید واقف باشند. 
4- تصوی�ری شایس�ته از ذه�ن خ�ود در 

دیگران ایجاد کنید
ش��ما می توانید با زبان بدن، صدا و کلمات خود، 
دیگ��ران را به احت��رام به خود وا داری��د. به عنوان 
مث��ال می توانید حجم صدای خود را کنترل کنید، 
ب��ه حرکات بدن خود توجه کنید و لبخندی بر لب 
داشته باشید، البته توجه کنید که این رفتارها باید 
حس��اب شده باش��ند زیرا مثال ممکن است لبخند 
اشتباه شما از دید سایرین به نشانه تمسخر یا غرور 

به نظر آید. 
همچنی��ن توجه داش��ته باش��ید که بر اس��اس 
پژوهش ها، وقتی شما صحبت می کنید، شنوندگان 
تنها 25درصد از گفته های تان را پردازش می کنند 
و در نهای��ت تنه��ا 10درص��د از آنه��ا را به خاطر 
می س��پارند. پس قبل از ش��روع مکالمه به کلمات، 

جمالت و لحن خود توجه کنید. 
5- به برند شخصی خود توجه کنید

وقت��ی درباره برند یک کاالها صحبت می ش��ود، 
اعتب��ار آن یک��ی از اولین موضوعاتی اس��ت که به 
ذهن می رس��د. شما نیز باید از شخصیت خود برند 
معتبر ویژه تان را بسازید. به عنوان مثال اگر همواره 
در اداره به واس��طه رفتارتان، مورد تمسخر دیگران 
قرار می گیرید، س��ایرین ممکن است ایده های ناب 
ش��ما را نیز جدی نگیرند، زیرا برندی را که از خود 
س��اخته اید جدی نمی گیرند. در ای��ن صورت باید 
برند ش��خصی تان را اصالح کنید تا از دید سایرین 

محترم به نظر بیایید. 
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رهبران با رفتارها و رویکردهای 
خود می توانند اعتماد س��ازنده ای 
در س��ازمان پایه گ��ذاری کنند یا 
برعکس، بی اعتمادی را رواج دهند. 

تبلیغات
یک رهبر قاب��ل  اعتماد، رهبری 
اس��ت ک��ه دیگ��ران ب��ه صداقت، 
ایم��ان   او  اعتب��ار  و  راس��تگویی 
گوم��ن،  کین��زی  کارول  دارن��د. 
نویس��نده و محقق نشریه فوربس 
در یک نظرس��نجی از 5۳۷ مدیر 
پرسیده اس��ت که رهبران چگونه 
اعتمادسازی می کنند و چگونه این 

اعتماد از بین می رود؟ 
به گ��زارش زومیت، واقعیت این 
است که رهبران، چه دوست داشته 
باشند و چه نه، در مرکز توجه قرار 
دارن��د. کارمندان به رهبر تیم خود 
ن��گاه می کنند، در م��ورد اقدامات 
او بح��ث می کنند و اغلب س��عی 
می کنند رفتارهای او را تقلید کنند. 
مش��کل اینجا اس��ت که برخی از 
رفتارهای رهب��ران، واقعا اعتماد را 

تخریب می کنند. 
برای مثال یک��ی از مدیران رده 
متوسط در نظرس��نجی فوق ابراز 
داشت: »من واقعا به همه همکارانم 
اعتماد داشتم تا وقتی که یک مدیر 
ارشد سرپرستی تیم ما را به عهده 
گرف��ت. رفتاره��ای او واقعا س��الم 
نب��ود و تقریبا همه می دانس��تند 
که در م��ورد برنامه های خود دروغ 
می گوید )در مورد علت دیر آمدن 
س��ر کار، غیبت های چندساعته به 
بهانه ناهار، وظایفی که قرار بود به 
آنها رسیدگی کند و مسائل دیگر(. 
به مرورزم��ان ح��س ک��ردم کامال 
منصفانه اس��ت که م��ن هم رفتار 

مشابهی در پیش بگیرم.«
از ش��رکت کنندگان  یکی دیگر 
گفت: رهبران باید ارزش های مطلق 
اعتماد و صداقت را بس��ط دهند و 
آنه��ا را به وض��وح و روش��نی بیان 
کنن��د. اما درعین ح��ال باید به یاد 
داشته باشند که همه این ارزش ها 
بی معنی هس��تند، مگ��ر اینکه از 
باالترین س��طح س��ازمان اجرایی 

شوند. ما کور نیستیم و همه چیز را 
می بینیم و اغلب اوقات رهبران مان 

الگوهای بسیار بدی هستند. 
از طرف دیگر رهبرانی هس��تند 
که ب��ا اعمال ش��ان اعتمادس��ازی 
می کنند و تعهد صادقانه خود را به 
ارزش های سازمان نشان می دهند. 
تم��ام س��خنرانی ها و صحبت های 
رهبران بی نتیجه است، مگر اینکه 
آنها با رفت��اری پای��دار، اعتمادی 

واقعی خلق کنند. 
در ادام��ه مطل��ب پنج اق��دام را 
بررس��ی می کنیم که ی��ا منجر به 
برعکس،  یا  اعتمادسازی می شوند 
پایه های اعتماد درون تیمی را نابود 

می کنند.

برای اعتمادسازی، باید 
خودتان هم به دیگران 

اعتماد داشته باشید
اگر می خواهی��د کارمندان تان 
به ش��ما اعتماد کنن��د، خودتان 
ه��م بای��د آنه��ا را ب��اور کنید. 
انتظاراتی که رهبر از همکارانش 
ک��ه  می کن��د  تعیی��ن  دارد، 
آنه��ا چ��ه رویک��ردی در پیش 
خواهند گرفت. جی اس��ترلینگ 
لوینگس��تون در مقاله ای که در 
نشریه کسب وکار هاروارد منتشر 
ش��د، این اثر را این گونه توضیح 
می دهد: »ش��یوه ای که رهبران 
با زیردستان شان رفتار می کنند، 
تحت تأثیر انتظاری اس��ت که از 
آنها دارند.« پس اگر انتظار داشته 
باش��ید کارمندان ت��ان صادق و 
درستکار باش��ند، احتمال اینکه 
آنه��ا واقعا چنی��ن خصوصیتی 
داش��ته باش��ند افزای��ش پی��دا 

می کند. 
یک سرپرست تیم، این منطق 
را چنین توضیح می دهد: من یک 
نگرش عمیق و بنیادین مثبت در 
و شایس��تگی  م��ورد صالحیت 
کارمندان��م دارم و ب��اور دارم که 
آنها در برابر هر چالشی که پیش 
می آید، حداکثر تالش شان را به 
کار می گیرن��د. ای��ن بدان معنی 
نیست که هر کاری انجام بدهند 

درس��ت بدانم. ام��ا فکر می کنم 
ح��رف همه اعضای تی��م ارزش 
شنیدن دارد. این اعتماد اصولی 
است که حس مشارکت واقعی را 

بین افراد به وجود می آورد. 
دیگ�ران  بخواهی�د  اگ�ر 
همیش�ه به شما پاسخ مثبت 
از بی�ن  بدهن�د، اعتم�اد را 

می برید
 ساموئل گلدوین )مدیر مشهور 
مت��رو گلدوین مایر( زمانی گفته 
ب��ود: من نمی خواهم اف��رادی را 
دور خودم جمع کنم که به همه 
درخواس��ت ها و س��ؤال ها جواب 
مثب��ت می دهن��د. می خواه��م 
آنه��ا حقیقت را ب��ه من بگویند، 
حت��ی اگر به قیمت شغل ش��ان 
تمام ش��ود. موضوع این است که 
اغلب اوق��ات وقتی رهبران اعالم 
می کنن��د می خواهن��د نظ��رات 
مخالف را هم بشنوند، کارمندان 
)مخصوصا آنهایی که در رده های 
شغلی پایین تر قرار دارند( با شک 
و تردید ب��ه این ماجرا می نگرند، 
زیرا مطمئن نیستند که رهبرشان 
واقعا چه واکنشی نشان می دهد. 
آنها از مورد تمسخر قرار گرفتن 
یا حتی انتقام های آتی می ترسند. 
بس��یاری از اف��رادی که مورد 
مصاحبه ق��رار گرفته بودند، این 
موضوع را تأیید می کردند. اغلب 
نباید  آنها می گفتند: »مدی��ران 
بگوین��د ک��ه بازخ��ورد صادقانه 
می خواهن��د، مگ��ر اینک��ه واقعا 
باشند.  چنین منظوری داش��ته 
تابه ح��ال خبر ب��دی را به گوش 
رئیس ت��ان رس��انده اید؟ من این 
تجربه را دارم و هنوز از پیامدهای 

آن خالص نشده ام!«
کارشناسان به رهبران توصیه 
می کنند که افراد »بله قربان گو« 
را دور خود جمع نکنند. افرادی را 
که در رزومه خود دروغ می گویند 
اس��تخدام  از  نکنند.  اس��تخدام 
دروغگویان در س��طوح مدیریتی 
پرهی��ز کنند، چراک��ه ورود آنها 
به محی��ط کار فض��ای کاری را 

مسموم می کند. 

با نشان دادن خود واقعی تان 
اعتمادسازی می کنید

ماهیت وجودی تان،  دادن  نشان 
ب��ا هم��ه خوبی ه��ا و ضعف ه��ا و 
مشکالت، نشانگر خلوص، صداقت 
و اعتم��اد ب��ه طرف مقابل اس��ت. 
ب��ه نمایش گذاش��تن نق��اط قوت 
شخصیتی و فردی کار آسانی است، 
اما آشکارس��ازی آس��یب پذیری ها، 
ضعف ها و شکس��ت ها ممکن است 
باعث احساس خطر شود. ولی شاید 
این ریسک، ارزشش را داشته باشد. 
رهبرانی که ای��ن روش را در پیش 
می گیرند، سریع تر از هر استراتژی 
دیگری اعتماد افرادشان را به دست 
می آورند. یکی از مدیران می گوید: 
باور دارم که اگر نقاط قوت و ضعف 
خود را با س��ازمان در میان بگذارم، 
کارمن��دان مرا به عن��وان یک رهبر 
صادق می شناسند و درک می کنند. 
آنه��ا به من اعتم��اد می کنند، زیرا 
خودم را به عنوان یک انسان کامل و 
بی نقص نشان نداده ام. فکر می کنم 

این کار واقعا تأثیرگذار است. 
با پنهان نگه داشتن اطالعات نزد 

خودتان، اعتماد را از بین می برید
ش��ما باید تمام اطالع��ات را در 
مگر  بگذارید،  کارمن��دان  اختی��ار 
اینکه یک دلیل بسیار حیاتی برای 
اجتناب از این کار داش��ته باش��ید. 
هم��ه اف��رادی که در نظرس��نجی 
کارول کینزی شرکت کرده بودند، 
معتقد بودند که رابطه مس��تقیمی 
بین بی اعتمادی و ارتباطات ضعیف 
وج��ود دارد. برخی از نظرات آنها را 

می خوانیم: 
 »ت��ا زمانی که فلس��فه انتش��ار 
اطالعات، وجود ی��ک دلیل یا نیاز 
خاص باش��د، یعنی رهب��ران به ما 
اعتماد ندارند. ب��ه عبارتی اصال در 

سازمان شفافیت وجود ندارد.«
 »همه کارمندان می دانند که در 
س��ازمان چه اتفاقاتی رخ می دهد. 
وقت��ی مدیری��ت حاض��ر نیس��ت 
اطالعات را تأیید کند، کارمندان به 
آنها بی اعتماد می شوند. در جلسات 
کاری رهبران نهایتا باید بگویند که 
فعال توانایی پاسخ به سؤال را ندارند. 

چ��را دروغ می گویند؟ ای��ن رفتار، 
توهینی به همه ما است.«

و  بهت��ر  ارتباط��ات  ب��ه   »م��ا 
شفاف تری با تیم رهبری نیاز داریم. 
درواق��ع ما به رهب��ران بهتری نیاز 

داریم.«
با استفاده مناسب از زبان بدن، 

می توانید اعتمادسازی  کنید
تریس��ی، یک��ی از اعض��ای تیم 
رهب��ری ی��ک س��ازمان خصوصی 
اس��ت. چن��د س��ال پی��ش، او به 
موضوع اهمی��ت اعتماد در محیط 
کار عالقه مند ش��د. به همین دلیل 
در ی��ک برنامه بررس��ی رفتارهای 
سازمانی ش��رکت کرد. هنگامی که 
نتایج این بررسی اعالم شد، تریسی 
در کم��ال تعجب متوجه ش��د که 
امتی��از بس��یار پایین��ی در زمینه 
شفاف س��ازی رواب��ط و اطالع��ات 
دریاف��ت کرده اس��ت. ب��ه او گفته 
ش��د که در بررس��ی رفتار او، حس 
کرده اند دس��تور کارهای پنهانی را 

دنبال می کند. 
تریس��ی اذع��ان کرد ک��ه هرگز 
برنامه ای برای پنهان کاری نداش��ته 
اس��ت. پس چرا همکارانش چنین 
تصوری از او داشتند؟ او سعی کرد 
به مدت چند ماه رویکردهای جدید 
را امتح��ان و برنامه ها را با جزییات 
بیشتری به افرادش اعالم کند. ولی 
پ��س از پایان ای��ن دوره نیز نتیجه 
بررسی رفتار سازمانی او در دو کلمه 

خالصه می شد؛ عدم شفافیت. 
در این زم��ان او متوج��ه رابطه 
مس��تقیم و مهم بین اعتمادسازی 
و زبان بدن ش��د. در واقع زبان بدن 
او، با آنچه در ذهنش می گذش��ت 
س��ازگار نبود. مردم معتقدند زبان 
بدن ش��ما، صادقانه تر از گفتار شما 
احس��اس تان را بیان می کند. پس 
بهتر اس��ت همانطور که تریس��ی 
سعی کرد و نتیجه اش را هم گرفت، 
اصول زب��ان بدن را ی��اد بگیرید و 
در معاش��رت ب��ا همکاران ت��ان، از 
تکنیک های صحیح استفاده کنید. 
به این ترتیب همکاران به صداقت و 

شفافیت شما پی می برند. 
FORBES :منبع

عواملمؤثردراعتمادسازیدرونسازمانی
نگاه کارآفرینی

کارآفرینی کودکان
درس هایی که می توانید از 6 کودک 

میلیونر   بیاموزید

امروزه هیچ محدودیتی وجود ندارد که کودکان 
با سنین کم، میلیونر باشند.

 تع��داد کم��ی از بچه ه��ا قبل از اینکه به س��ن 
قانونی برسند، ثروت خوبی دارند. 

آنها صاحبان کسب وکارهای کوچک، مخترعان 
و کارآفرینان هستند. 

در صورتی که بتوان از عملکرد دیگران آموخت، 
محدودیت سنی معنایی نخواهد داشت. 

ای��ن ک��ودکان در اوایل زندگ��ی زحمت زیادی 
می کش��ند، ام��ا متعهد ب��ه ادامه مس��یر و بهبود 

عملکردشان هستند. 
از مدیراینف��و، ۶  نق��ل  ب��ه  ای��ن مطل��ب  در 
ک��ودک کارآفرین و میلیونر را معرفی و بررس��ی 
 می کنی��م ک��ه چ��ه عوامل��ی ب��ه موفقی��ت آنها

 کمک کرده است.

 Evan of EvanTube
ای��ن کودک ۸س��اله با کم��ک پ��درش، کانال 
یوتیوب��ش را با نام EvanTube راه اندازی کرد و 

هرساله حدود 1.۳ میلیون دالر درآمد دارد. 
او اس��باب بازی ها را بررس��ی می کن��د، درب��اره 
چیزهای��ی صحبت می کند که بچه ها به آن عالقه 
دارند و نیازهای مخاطبان هم سن وسال و در حال 

رشدش را تأمین می کند. 
در واقع این کودک توانس��ت به رغم س��ن کم 
فرصت پیش رو برای رفع نیاز هم س��ن  و ساالنش 
را کش��ف کند؛ کاری که بسیاری از ما بزرگساالن 

عمال از انجام آن عاجزیم. 

 Christian Owens
الگوی او، استیو جابز بود و درنتیجه همین الگو 

باعث شد در 1۶سالگی میلیونر شود. 
او کامپیوتر شخصی اش را به عنوان یک نوجوان 

اختراع کرد.
 در س��ن 14 سالگی، ش��رکت طراحی وبش را 
ایجاد کرد. او با توس��عه دهندگان و تولیدکنندگان 
مذاک��ره کرد تا از طریق او بس��ته های س��اده و با 

تخفیف برای مشتریان شان ارائه دهند. 
از او می آموزی��م که احساس��ات مان را دنبال و 
راهی پیدا کنیم که بتوانیم افراد را برای به دست 

آوردن آنچه می خواهند کمک کنیم. 

Adam Hildreth
هیل��درت هنگامی که فقط 14س��ال داش��ت، با 
دوس��تانش برای ایجاد Dubit که نوعی ش��بکه 

اجتماعی است، همراه شد.
 او در انگلس��تان به ش��دت محب��وب ب��ود و در 
شانزدهمین س��الگرد تولدش حدود ۳.۷ میلیون 
دالر در بانک، پس انداز داش��ت. س��پس به توسعه 
Crisp پرداخ��ت؛ این ش��رکت که ی��ک کمپانی 
نرم اف��زاری اس��ت به محافظت از بچه ه��ا در برابر 

هکرها و مزاحمان آنالین می پردازد. 
 بنابراین اگر می خواهید موفقیت مداوم داش��ته 

باشید، راهی برای نوآوری پیدا کنید. 

Cameron Johnson
جانس��ون در سن 11س��الگی از پدر و مادرش 
خواس��ته بود تا درس��ت کردن کارت های دعوت 
ب��رای ی��ک مهمانی محل��ی را ب��ه او بس��پارند. 
مهمانان این کارت ها را تحسین کردند و شروع به 
پیش پرداخت و س��فارش کارت برای مهمانی شان 
کردند. او در س��ن 14سالگی شرکتش را تأسیس 
کرد، س��پس به تبلیغ آنالین و توسعه نرم افزاری 

پرداخت. 
در دبیرستان، درآمد ماهانه او حدود 400000 

دالر بود. 
درس��ی که از او می آموزیم این اس��ت که همه 
چیز را خ��وب انجام دهی��د و از تغییرات و انجام 

کارهای جدید نترسید. 

Geoff, Dave, and Catherine Cook
این خواهر و برادران س��ایتی محبوب به ش��کل 
رسانه ای اجتماعی به نام MyYearbook ایجاد 
کردن��د. ایده این کس��ب وکار از اینجا آمد که این 
بچه ها از مدرس��ه قبلی ش��ان نقل م��کان کردند و 
به دنبال دوس��تان جدیدی بودند، بنابراین کتاب 
آنالین س��االنه را ایجاد کردند. البته این ایده قبل 

از فیس بوک اجرایی شد. 

Farrhad Acidwalla
این نوجوان در سن 1۶ سالگی بنیان گذار رسانه 
Rockstah ش��د. این یک آژانس بازاریابی جامع 
اس��ت که 20کارمند در سراس��ر جه��ان دارد. او 
می گوید: »جایگاه و نقش تیم در ش��رکت من به 

منزله ستون فقرات در بدن است.«
چیزی ک��ه می توانیم از این نمونه بیاموزیم این 
است که کارآفرینی می تواند خیلی ساده تر از آنچه 
فکرش را می کنید رشد کند. البته اگر درست فکر 

کنیم و به موقع عمل کنیم. 

پیشنهاد کسب وکار 

بسته بندی و جابه جایی - در این کسب و کار به مهارت بسته بندی تمام وسایل یک خانه در چند جعبه نیاز دارید. یک صاحبخانه 
خوشحال خواهد شد که از چنین دردسری خالص شود و در ازای مبلغی، کار را به شما بسپارد. این یک ایده  کسب و کار با حداکثر 

تعداد مشتریان است.

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
14 آذر 1396

شماره 945



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی سه شنبه14
14 آذر 1396

شماره 945



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
سه شنبه
14 آذر 1396

شماره 945

اخبار

ارومیه- خبرن�گار فرصت امروز- اکبر حس��ن  بگلو گفت: به 
مناس��بت هفته پژوهش جش��نواره پژوهش و فن��اوری وزارت نیرو 
با مش��ارکت وزارت نیرو و ش��رکت های تابعه طی روزهای ۲۷ و ۲۸ 
آذر ماه برگزار خواهد ش��د. وی در ادامه افزود: در این جش��نواره که 
در محل پژوهش��گاه نیرو برگزار می گردد، شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی نیز با ارائه دو دستاورد پژوهشی حضور خواهد داشت. 
وی اظهار کرد: جش��نواره پژوهش در راس��تای تجلیل از برترین های 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت نیرو ب��ه ویژه پژوهش��گران و طرح های 
پژوهش��ی برتر و همچنین برقراری پیوند میان صنعت، دانش��گاه و 
مراکز پژوهش��ی برگزار می شود. حسن بگلو با اش��اره به اینکه امکان 
نمایش دس��تاوردها و توانمندی های علمی پژوهشگران در جشنواره 
پژوهش مهیا اس��ت، عنوان کرد: تجلیل از دس��تاوردهای پژوهشی و 
تالش در به کارگیری نتایج پژوهش ها س��بب تسهیل تجاری سازی 
ایده ها و تولید محصوالت فناورانه خواهد شد.  وی ادامه داد: بر اساس 
اعالم دبیرخانه برگزاری جشنواره پژوهش وزارت نیرو، امکان بررسی 
چالش ه��ای پی��ش رو در حوزه صنعت آب و ب��رق و ارائه راهکارها و 

نیز تبادل آخرین دستاوردهای حوزه انرژی، در حاشیه این جشنواره 
تدارک دیده شده است که به پویایی هرچه بیشتر این صنعت کمک 
خواهد کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیان 
کرد: این جش��نواره با محورهایی چون عرضه عملکردهای مطالعاتی 
و تحقیقاتی دانش��گاه ها، موسسات پژوهشی و دستگاه های اجرایی و 
همچنین تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، موسسات پژوهشی 
و دستگاه های اجرایی برتر و ایجاد فضای تعامل و تبادل دانش میان 

صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی و موسسات دولتی برگزار می شود. 
حسن بگلو اضافه کرد: از دیگر محورهای جشنواره پژوهش بسترسازی 
برای تجاری سازی نتایج پژوهش ها و طرح های فناورانه، ایجاد فضای 
تعامل میان پژوهش��گران و فناوران، رونمایی از دستاوردهای جدید و 
مس��تند سازی یافته ها و دستاوردهای پژوهشی و فناوری های جدید 
برگزار می باشد.  وی با اعالم حضور دو دستاورد مهم پژوهشی شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، توضیح داد: یکی از این دستاوردها با 
عنوان "دستگاه آشکارساز انشعاب غیرمجاز از کابل سرویس مشترکان 
برق فش��ار ضعیف و مسیریاب کابل" است که به کمک این دستگاه 
انشعابات غیرمجاز با کمک آشکارسازی تشعشعات الکترومغناطیسی، 
مشخص می گردد. مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی اعالم کرد: این دستگاه قابلیت شناسایی انواع کابل ها را در شرایط 
محیطی متفاوت و زیر انواع مصالح نیز با دقت باال دارد. حس��ن بگلو  
گفت: طرح دیگر پژوهش��ی این ش��رکت با عنوان "تهیه و شناسایی 
روغن های ترانسفورماتور سنتزی برپایه  پلی ال استری" نام دارد که از 

طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه ارومیه آماده شده است. 

اصفهان- قاسم اسد- مشاوره بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا  اتاق بازرگانی  پاریس گفت:تمرکز شرکت های فرانسوی عمدتا 
در تجارت با ایران ،تهران پایتخت این کشور بوده ولی اصفهان با داشتن 
ظرفیت های باالی س��رمایه گذاری و تج��اری به عنوان طرف تجاری 
جدید پاریس می شود.  زبیر ربیعا )ZobairRabia( در جلسه ای با 
معاون دبیرکل اتاق بازرگانی و جمعی از معاونین سازمان های اقتصادی 
استان اصفهان افزود:هدف از سفر هیات کارشناسی  اتاق بازرگانی پاریس 
به اصفهان بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری این  استان برای 
معرفی به ش��رکت های فرانسوی است. وی تاکید کرد:در سال گذشته 
میالدی بیش از 1۲  جلسه رسمی اتاق بازرگانی پاریس به ظرفیت های 
تجاری و سرمایه گذاری ایران اختصاص داشت و بیش از صدها دیدار  و 
گفتگو تجاری در این زمینه انجام شد. وی آموزش را یکی از فعالیت های 

مه��م اتاق بازرگانی پاریس خواند و گفت:۲0 مدرس��ه عالی کس��ب و 
کار در زمینه های مختلف از س��وی اتاق بازرگانی پاریس در شهر های 
مختلف مشغول فعالیت است که از جمله آن می تواند به مدرسه عطر 

، اتوماسیون و بازرگانی اشاره کرد.  محموداقارب پرست معاون دبیرکل 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه با اش��اره به صنعتی بودن استان 
اصفهان در کشور گفت:اس��تان اصفهان می تواند همکاری نزدیکی با 
فرانسه در زمینه های مختلف صنعتی ،کشاورزی و گردشگری داشته 
باشد. سعید ابراهیمی مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه با مقایسه رویکرد تجاری آلمان و فرانسه گفت:شرکت های آلمانی 
در تجارت با ایران تالش می کنند که با بنگاه های کوچک و متوس��ط 
نیز همکاری داش��ته باشند ولی ش��رکت های فرانسوی با شرکت های 
ب��زرگ دولتی ایران مانند خودرو س��ازی  و نفتی همکاری می کنند. 
وی اصفهان را بزرگترین قطب قطعه سازی خودرو در ایران برشمرد و 
گفت:شرکت های فرانسوی تا کنون در زمینه همکاری و سرمایه گذاری 
مشترک با شرکت های قطعه سازی استان اصفهان  اقدامی انجام ندادند. 

اهواز- ش�بنم قجاوند- همایون یوسفی ، نماینده مردم اهواز، 
حمیدیه، باوی و کارون در مجلس ش��ورای اسالمی از غرفه شرکت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید 
و در جریان فعالیت های پژوهش��ی این ش��رکت قرار گرفت. در این 
بازدید محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت های 
پژوهش��ی انجام ش��ده و در حال انجام ارایه داد و س��پس یوسفی با 
تقدیر از فعالیت های صورت گرفته ، ارتباط صنعت برق با دانش��گاه 

را مثبت ارزیابی کرد. وی همچنین از تالش های دس��ت اندرکاران 
غرفه برق منطقه ای خوزس��تان تشکر و ابراز امیدواری کرد هر سال 
شاهد وضعیت بهتری در صنعت برق استان باشیم. همچنین یوسفی 
از نخستین دستگاه مقره شوی خریداری شده در سال جدید بازدید 
و در جریان نحوه شستش��وی مقره های سرامیکی و سیلیکونی قرار 
گرفت. ش��ایان ذکر اس��ت، در دومین روز نمایش��گاه هفته پژوهش 

عالقمندان فراوانی از غرفه برق منطقه ای خوزستان بازدید کردند .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- جش��ن نخس��تین 
واژه"آب" در روس��تای گهکم از توابع شهرس��تان حاجی آباد با 
حضور مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی شهرستان حاجی آباد، 
رئیس آموزش وپرورش شهرس��تان حاجی آباد، معاون آموزش��ی 
شهرس��تان، فرماندهی پلیس راه و معلمین این مدرس��ه برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، در حاش��یه این برنامه امان اهلل کریمی مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان حاجی آباد بیان کرد: توضیح و تشریح 

چگونگی تش��کیل آب و پروسه روند سختی که آب تصفیه و به 
دست مصرف کنندگان می رس��د به دانش آموزان گفته شد. وی 
ادام��ه داد: همچنین کتابچه هایی برای فهم و یادگیری بیش��تر 
کودکان و آش��نایی با چگونگی در مصرف آب و استفاده صحیح 
از آن در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. گفتنی است این جشن 
در دبستان شهید ناظری روستای گهکم برگزار و در پایان مراسم 
کتابچه های نخستین واژه آب همراه با طرح مسابقه و سه کارت 

هدیه به دانش آموزان اهدا شد. 

ساری – دهقان - با حضور آیت ا... طبرسی نماینده ولی فقیه 
در اس��تان مازندران و استاندار مازندران، مدیرعامل گاز استان در 
راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران در س��ومین اجالسیه استانی نماز در مازندران که با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار مازندران، مدیران کل و 
دبیران ستاد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان مازندران برگزار 
شد، مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. بر پایه این گزارش، در متن تقدیر 
"محمد اسالمی" استاندار مازندران خطاب به مدیرعامل شرکت 

گاز مازندران آمده است: در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در امر ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز و 
در اجرای برنامه های ابالغی ستاد اقامه نماز در سال 1395 اقدام 
نموده اید، بدین وسیله از مساعی جنابعالی در جهت نشر و ترویج 
فرهنگ نماز این فریضه الهی که ثمره حکومت صالحان و سرلوحه 
حکم موالی متقیان به والیان است به مصداق بیان » من لم یشکر 
المخلوق لم یشکر الخالق « شایسته تقدیر ویژه می باشد. توفیق 
روزافزون برای جنابعالی و همکاران ارجمندتان را از درگاه خداوند 

متعال مسئلت مینمائیم. 

اراک- مینو رس�تمی- رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی گفت: هم اکنون ۷0طرح حوزه کشاورزی استان مرکزی در 
انتظار تامین سرمایه است تا اجرایی و عملیاتی شود.  علی بابایی در 
جلسه س��تاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در 
اراک با اش��اره به تعداد پروژه های ثبت شده جهاد کشاورزی استان 
مرکزی در طرح رونق تولید، اظهار داشت: کل طرح های معرفی شده 
رونق تولید از حوزه کشاورزی استان 5۶1 مورد برآورد شده که 151 
میلی��ارد تومان به آنها اختصاص یافت��ه و تاکنون ۸1 طرح موفق به 
دریافت تس��هیالت شده اند. وی خاطرنش��ان کرد: تسهیالتی که در 
راستای طرح رونق تولید پرداخت می شود عمدتا سرمایه در گردش 
هستند و بانک ها رغبتی برای پرداخت تسهیالت ثابت ندارند، این یک 

معضل بزرگ برای بخش کشاورزی تلقی می شود، همچنین تنوع در 
نرخ س��ود تسهیالت بانکی هم مشکل دیگری است. رئیس سازمان 

جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: سود تسهیالت 1۸درصد 
در حوزه کشاورزی نمی تواند پاسخگوی خوبی برای مشکالت موجود 
در این عرصه باش��د و به این سبب درخواست داریم دولت حمایتی 
ترتیب دهد که س��ود تسهیالت کش��اورزی به صفر درصد برسد یا 
حداق��ل کاهش یابد تا رونقی در این حوزه ایجاد کند. بابایی تصریح 
کرد: طرح های متعددی اعم از طرح های صنایع تبدیلی می توانند با 
استفاده از سرمایه ثابت فعالیت مطلوبی داشته باشند. رئیس سازمان 
جهاد کش��اورزی استان مرکزی عنوان کرد: کشاورزان از تولید ترس 
دارند، در حال حاضر تعداد ۷0 طرح کش��اورزی در دست داریم که 
سرمایه گذار ثابت ندارند و این یک معضل جدی برای بخش کشاورزی 

استان محسوب می شود.

اراک - مینو رس�تمی- به مناس��بت هفته پدافند غیرعامل با 
حضور سردار قاسمي معاون اطالعات و عملیات سازمان پدافند غیر 
عامل کشور ، دکتر عسگري مدیرکل پدافند غیرعامل استان مرکزي 
و هیات همراه ، مهندس  جمش��یدي مدیرعامل شرکت و مدیران و 
روساي محترم واحدهاي عملیاتي و ستادي واحدهاي صنعت نفت 
استان  در سالن › شهداي مدافع حرم ‹ پاالیشگاه برگزار شد . در این 

مراسم پس از قرائت آیاتي چند از کالم ا… مجید و ترنم سرود ملي 
جمهوري اس��المي ایران دو کلیپ با موضوع معرفي شرکت و مانور 
پدافن��د غیرعامل و مدیریت بحران پخش گردید . در ابتدا مس��ئول 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ضمن تشکر از حمایتهاي 
مهندس جمش��یدي به جهت برگزاري این مراس��م و خیر مقدم به 
مهمانان ، از برگزاري مانور بزرگ پدافند شیمیایي در آینده اي نزدیک 

به میزباني ش��رکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند خبر داد  . 
وي از مانور برگزار ش��ده در هفته اخیر به عنوان یک پیش رزمایش 
براي تمرین و آمادگي بیشتر براي رزمایش اصلي یاد نمود و گفت : 
در رزمایشي که برگزار شد ، سه شرکت بزرگ منطقه حضور داشتند 
که در پایان نقاط ضعف و قوت بررسي و نقاط آسیب پذیرتوسط تیم 

کارشناسي یادآوري  شد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: 

حضور شرکت توزیع برق با دو دستاورد در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

مشاور بین الملل اتاق بازرگانی پاریس :

اصفهان طرف تجاری جدید  پاریس در ایران می شود

در نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت

بازدید نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی از غرفه برق منطقه ای خوزستان 

جشن نخستین واژه »آب« در روستای گهکم از توابع شهرستان حاجی آباد برگزار شد

با حضور استاندار مازندران انجام شد 

تقدیر ویژه از مدیرعامل گاز مازندران در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

۷۰طرح حوزه کشاورزی استان مرکزی در انتظار تامین سرمایه است

برگزاری اولین همایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند

گردهمایی تبیین سیاست های راهبردی طرح برندینگ در منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور تبیین و تشریح اهداف مختلف و نحوه فعالیت شرکتهای زنجیره ای توزیع )برندینگ( 
گردهمایی با حضور انجمن صنفی جایگاهداران استان گلستان، شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی، مدیران و مالکین مجاری 
عرضه سوخت در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ، در 
این گردهمایی سرپرست منطقه ضمن اشاره به سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی در خصوص خصوصی سازی گفت: هدف و 
چشم انداز کلی برندینگ ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید 
، دریافت، حمل و توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در امر تصدی گری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه 
خدمات برتر به مشتریان است.حبیبی اظهار داشت: اتحاد و وفاداری مجاری عرضه استان گلستان به شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی قابل تقدیر بوده و این شرکت به دنبال اجرای طرح توزیع سوخت توسط شرکتهای زنجیره ای توزیع می باشد که به معنای 
واقعی کلمه نوعی مدیریت مردم بر مردم محسوب می گردد. وی افزود: برای پیوستن مجاری موجود به این طرح هیچ اجباری نیست 
لیکن مالکین جایگاهها در صورت ممانعت از پیوستن به طرح شرکتهای زنجیره ای توزیع با ضرر و زیان مالی مواجه خواهند شد.این 
مقام مسئول ادامه داد: اجرای طرح برندینگ پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت که ایجاد زمینه عرصه های کسب و کار ، ایجاد 
ظرفیتهای اشتغال جدید، گسترش حق انتخاب مصرف کننده ، کاهش هزینه های شرکت ملی پخش ، ایجاد رضایتمندی و اطمینان 

بیشتر ذینفعان ، پاسخگویی و شفافیت بیشتر در عملیات و کاهش بوروکراسی از جمله این پیامدها خواهد بود.

تخصیص 55 هزار میلیارد ریال از اعتبارات نقدی و اوراق مشارکت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- امیر امینی درحاشیه بازدید از برخی جاده های مواصالتی گنبدکاووس بویژه جاده ترانزیتی 
موسوم به نفت، به خبرنگاران گفت: یکی از منابع پیش بینی شده برای این امر، افزایش فاینانس خارجی طرح برقی کردن راه آهن 
گرمسار به اینچه برون از یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر به یک میلیارد و 300 میلیون دالر است.وی خاطرنشان کرد: درصورت 
موافقت با افزایش 100 میلیون دالری فاینانس خارجی برقی کردن راه آهن گرمسار به اینچه برون توسط شرکت روسی، عملیات 
اجرایی راه آهن گرگان - گنبد - کالله اجرایی می شود.امینی افزود: درصورت عدم موافقت با افزایش فاینانس که دستور و پیشنهاد 
وزیر راه و شهرسازی نیز است، از دیگر منابع فاینانس برای اجرایی کردن راه آهن گرگان - گنبد - کالله استفاده می شود و درنهایت 
تا پایان امسال وضعیت تامین منابع مالی این پروژه نهایی می شود.  معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی به اعتبارات امسال حوزه 
احداث راه های کشور نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع ۸1 هزار میلیارد ریال اعتبارات نقدی و اوراق مشارکت تاکنون 55 هزار میلیارد 
ریال آن تخصیص و پرداخت شده است.وی تصریح کرد: استان گلستان درحوزه راه ها طرح های خوبی دارد که در نظر داریم با اصالح 
برخی ردیف های اعتباری تا پایان امسال منابع مالی خوبی به این استان پرداخت کنیم. امینی یادآور شد: راه آهن، بزرگراه کالله به 
آشخانه، کمربندی گرگان، تعریض جاده آق قال به گنبد و برخی دیگر از جاده های مواصالتی بین شهری و روستایی از مهمترین 
طرح های گلستان است که نیاز به اعتبارات ویژه دارد.  وی گفت: برای زیرسازی تعریض محور آق قال به گنبد که ۶0 کیلومتر آن باقی 
مانده 1۴0 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تاپایان امسال ۷0 میلیارد ریال آن پرداخت می شود و عملیات آسفالت این محور نیز در 
سال آینده انجام می شود.  معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی به جاده ترانزیتی موسوم به نفت گنبدکاووس نیز این شهر را به 
مرز اینچه برون متصل می کند اشاره کرد و گفت: برای این محور که نقش مهمی در حوزه حمل و نقل ترانزیتی دارد و با اجرای آن 

صرفه جویی خوبی در سوخت می شود حدود ۶00 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

 برگزاری سمینار "مدیریت بار الکتریکی، خیلی دور، خیلی نزدیک" 
با همکاری شرکت برق منطقه ای خوزستان 

اهواز- ش�بنم قجاوند- س��مینار "مدیریت ب��ار الکتریکی، خیل��ی دور، خیلی 
نزدی��ک" با همکاری ش��رکت ب��رق منطقه ای خوزس��تان، انجمن مهندس��ین برق 
و الکترونیک ایران و دانش��گاه ش��هید چمران اهواز در س��الن آمفی تئاتر دانش��کده 
مهندس��ی آن دانشگاه برگزار ش��د.  احسان غریب رضا کارش��ناس مسئول برآورد و 
مطالعات بار و انرژی ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در این سمینار ضمن بیان 
تفاوت ه��ای بین مدیریت انرژی و مدیریت بار و ل��زوم برنامه ریزی و اجرای مدیریت 
بار الکتریکی، گفت: ادامه حیات صنعت برق به سیاستگذاری و اجرای دقیق برنامه های پاسخگویی بار وابسته 
اس��ت.  وی با تش��ریح روش های پاس��خگویی بار در دنیا و اشاره به روش های موجود در ایران، افزود: شاید در 
ظاه��ر مفاهی��م و روش های مدیریت ب��ار الکتریکی مباحثی خیلی دور برای صنعت برق ایران باش��د، ولی در 
حقیقت با شروع اجرای طرح های پاسخگویی بار در سال های اخیر برای مصرف کنندگان بزرگ مانند شرکت 
فوالد خوزس��تان، این مباحث در آینده ای خیلی نزدیک همگانی خواهد ش��د.  گفتنی اس��ت در این سمینار 
عالوه بر اس��اتید و دانشجویان دانش��گاه ها، کارشناسانی از شرکت برق منطقه ای خوزستان، توزیع نیروی برق 

خوزستان، توزیع نیروی برق اهواز، فوالد خوزستان و مخابرات استان خوزستان نیز حضور داشتند.

قابل توجه مصرف کنندگان نفت سفید در مناطق صعب العبور استان 
گیالن ! کاالبرگ سهمیه آذر و دی ماه ۹۶ اعالم شد 

 رشت-زینب قلیپور- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن طی اطالعیه ای ازاعالم کاالبرگ های جدید سهمیه 
آذر و دی 9۶ به ش��ماره های 1۴۲ ، ۲۴۲ ، 3۴۲ و 5۴۲ برای مناطق صعب العبوراس��تان گیالن خبر داد. از ابتدای س��ال تاکنون 
۲۶ میلیون ۴۷۶ هزار لیتر نفت سفید در قالب هفت فقره کاالبرگ توزیع گردید که از این مقدار هشت میلیون و ۷03 هزار لیتر 
 مربوط به مناطق کوهستانی بوده و این میزان معادل 51 درصد سهمیه مناطق صعب العبور است . « مدیر منطقه گیالن افزود : 
» مصرف کنندگان نفت سفید فاقد گاز طبیعی مناطق صعب العبور ازتاریخ یازدهم آذرماه لغایت بیستم دی ماه مهلت دارند نسبت به 
دریافت سهمیه نفت سفید خود به میزان ۴۲0 لیتر برای مناطق صعب العبور اقدام نمایند  . «دراین اطالعیه آمده است مهلت تسویه 
حساب کاالبرگ ها با دفاترپستی تا تاریخ ۲۸ دی ماه 9۶ می باشد .  گفتنی است که استان گیالن درحال حاضر دارای 3۸ هزار ۷13 
خانوار مصرف کننده نفت سفید می باشد و عملیات توزیع این فرآورده نفتی توسط ۲3۲ فروشندگی فعال و ازطریق 9 ناحیه ) رودبار 

، رودسر ، الهیجان ، انزلی ، تالش ، صومعه سرا ، آستارا ، فومن و رشت ( انجام می شود .
 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی:
کلیه روستاهای باالی 2۰خانواراستان آذربایجان غربی ازآب آشامیدنی 

سالم برخوردارهستند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- کاظم محمدی اقدم درآیین بهره برداری از س��اختمان 
اداری مدیریت امورآب وفاضالب روس��تایی شهرستان اشنویه اظهارداشت: درحال حاضر بیش 
از ۷0 درصد روستاهای استان تحت پوشش خدمات شرکت آب وفاضالب روستایی قرار دارند. 
وی افزود: باعنایات مقام معظم رهبری، اعتبارات قابل توجهی ازمحل صندوق توسعه ملی برای 
آبرسانی به روستاها اختصاص یافته که با اجرای طرح های آبرسانی، تحولی بزرگ دراین زمینه 
صورت خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی اعتبارات مصوب 
برای س��ال جاری را یک هزارو1۴0میلیارد ریال اع��الم واظهارکرد: این اعتبارات ازمحل اعتبارات توازن منطقه ای، صندوق 
توسعه ملی وردیف ملی به تصویب رسیده است. وی گفت: ازمحل اعتبارات مصوب، عملیات آبرسانی به 1۴0 روستا دربرنامه 
ریزی ها پیش بینی شده که با اجرای آنها ۷5هزارنفر جمعیت روستایی ازآب آشامیدنی پایداروبهداشتی برخوردار خواهند 
شد. دراین مراسم نماینده مردم شهرستان های نقده واشنویه درمجلس شورای اسالمی نیزبا تقدیر از تالش های شرکت آب 
 وفاضالب روستایی درخدمات رسانی به مناطق محروم وروستایی، این تالش ها را ماجور درنزد پروردگار عنوان کرد. عبدالکریم 
حسین زاده، احداث وراه اندازی ساختمان مدیریت امورآب وفاضالب روستایی اشنویه را گامی مهم درارائه خدمات به مردم 
عنوان واظهارکرد: احداث وبهره برداری ازاین ساختمان درکمترین زمان ممکن نشان از اهتمام وتوجه مسئولین شرکت آب 

وفاضالب روستایی به خدمت رسانی به روستائیان است.

تجهیز مدارس در مسجدسلیمان با همت نفتی ها
اهواز - شبنم قجاوند- در یک اقدام عام المنفعه شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اقدام به تجهیز 
تعدادي از مدارس این شهرس��تان نمود . مدیرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان  با اعالم این خبر 
اظهار داشت : با درخواست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان بازدید مشترکي از تعدادي مدارس این 
شهرستان داشتیم و وضعیت فیزیکي آنها را مورد بررسي قرار دادیم . مهندس قباد ناصري ادامه داد : طي این بازدید با 
مشاهده ي وضعیت نابسامان مدارس شهرستان مقرر شد در چارچوب اقدامات عام المنفعه و عمل به مسئولیت هاي 
اجتماعي صنعت نفت ، اقداماتي در زمینه تعمیر ، مرمت و بهسازي مدارس با رعایت اولویت صورت گیرد . وي افزود : 
همچنین مقرر شد تعدادي اقالم ازمایشگاهي و کتب مورد نیاز جهت تجهیز آزمایشگاه و کتابخانه مدارس توسط این 
شرکت تهیه و در جهت اعتالي سطح آموزش دانش آموزان در اختیار آنها قرار گیرد . مهندس ناصري تصریح کرد : 
اصالح سیستم فاضالب – اصالح سیستم روشنایي – بازدید و تعمیر وسایل خنک کننده – تعمیر و مرمت دیوارها 
– رنگ آمیزي کالس ها – تهیه تابلو وایت برد – تعویض شیشه درب ها و واگذاري مواد شوینده و ضدعفوني کننده 
از جمله خدماتي هستند که مقرر گردیده در راستاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي صنعت نفت و نیابتاً توسط این 

شرکت برای تعدادي از مدارس شهرستان مسجدسلیمان صورت گیرد .



اگر شما یک کارمند هستید،  باید به سالمت روانی 
خود اهمیت دهید و در صورتی که احس��اس کردید 
در خطر آس��یب هس��تید،  باید در پی اصالح شرایط 

کاری خود برآیید. 
همچنین اگر رئیس یک کس��ب و کار هس��تید نیز 
باید همواره سالمت روانی کارمندان را زیر نظر داشته 
باش��ید و در صورتی که احس��اس کردید آنها از این 
حیث در خطر هس��تند، در پی اصالح شرایط محیط 

کار باشید. 
در ادام��ه ب��ه نق��ل از دیجیاتو، قصد داریم ش��ش 
نشانه ای را بررسی کنیم که نمایانگر اثر مخرب شغل 

بر سالمت روان تان هستند. 
1-صبحهابهسختیبیدارمیشوید

ه��ر ش��خصی ممکن اس��ت هن��گام بیدار ش��دن،  
احس��اس خس��تگی یا بی حال��ی کند ول��ی اگر این 
احس��اس بیش��تر روزها به س��راغ تان می آید نشان از 
اس��ترس بیش از حدی اس��ت که در اثر کار به شما 

وارد می شود. 

2-فکرمیکنیدبایدهفتروزهفتهو24ساعت
شبانهروزبرایکارتاندردسترسباشید

بسیاری از شرکت ها انتظار دارند که کارمندان همیشه،  
حتی در تعطیالت در دسترس باشند،  ولی این کار به مرور 
به سالمت کارمندان آسیب زده و تعادل بین کار و زندگی 

را بر هم می زند. 
3-درحینکاراستراحتنمیکنید

استراحت نکردن حین کار می تواند به سالمت روان افراد 
آس��یب بزند. از س��وی دیگر تفریح و استراحت های کوتاه،  
می تواند ش��ادابی و نیز رضایت شغلی افراد را در حین کار 

افزایش دهد. 
4-ارتباطاجتماعیباسایرکارمندانندارید

اگر کارمندان از صحبت با سایر همکاران خود،  خصوصا 
آنهایی که بیشتر با یکدیگر سر و کار دارند،  امتناع کنند، 
نش��انگر این اس��ت که از نظ��ر س��المت روان در معرض 
خطر هس��تند ی��ا حتی آس��یب دیده اند. اگر یک ش��غل 
برای کارمندان طاقت فرساست، ارتباط اجتماعی بین آنها 
می تواند از میزان اضطراب بکاهد. به عنوان مثال کارمندان 

می توانند با یکدیگر ناهار بخورند یا در زمان های استراحت 
با یکدیگر محاوره هایی خارج از موضوع کار داشته باشند. 

5-تص�ورمیکنیدهرلحظهممکناس�تاخراج
شوید

ع��دم امنیت ش��غلی یک��ی از اصلی ترین دالی��ل ایجاد 
اضطراب و نیز افسردگی کارمندان است. اگر این گونه فکر 
می کنید، جست وجوی شغل جدید و خروج از شغل فعلی 
موجب می شود از آسیب های روانی بیشتر در امان بمانید. 
6-هن�گامانج�امکارهایخ�وداحس�اسگناه

میکنید
محیط برخی از ش��رکت ها پرخطر هس��تند. این مسئله 
می تواند به علت مشکالت ناشی از شرایط کاری پرمخاطره، 
تولید محصوالت خطرناک یا س��ایر موارد ایجاد ش��ود. در 
این صورت کارمندان از کار در این ش��رایط احساس عذاب 
وج��دان ی��ا آزار روحی می کنند که البت��ه کامال طبیعی و 
منطقی است. اگر شما نیز در چنین شرایطی کار می کنید، 
بهتر است برای حفظ سالمت تان در پی شغل دیگری باشید. 
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پاسخکارشناس: وقتی شما ایده خود را با دیگری 
درمیان بگذارید، دیگر هی��چ تضمینی وجود ندارد که 
ای��ده لو ن��رود، اما در هر صورت با یکس��ری تمهیدات 

می توان این احتمال را کم کرد. 
نکته اول اینک��ه یک دایره از اف��راد خانواده، فامیل 
و دوس��ت را که نس��بت به آنها اعتماد نسبی دارید به 
یک رس��توران یا تاالر دعوت کنی��د و درباره محصول 

خود برایش��ان صحبت کنید، از نظرات آنها یادداش��ت 
برداری��د و اگر  نظرات افراد را ضبط کنید بس��یار بهتر 
خواهد بود. حساس��یت موضوع را برای آنها تش��ریح و 
صمیمانه درخواس��ت کنید که راجع به محصول ش��ما 

جای دیگری صحبت نکنند. 
نکت��ه دوم اینک��ه فقط ن��کات اصلی را بی��ان کنید. 
جزیی��ات محصول را که برای تولید آن مهم هس��تند 
اما ربطی به مصرف کنن��ده ندارند، به هیچ عنوان بیان 
نکنی��د. هرگ��ز به جزییات کس��ب وکار ای��ن محصول 

نپردازی��د. نکته س��وم اینک��ه زمانی این نظرس��نجی 
را انجام دهید که مطمئن باش��ید فاصل��ه زیادی بین 
تحقیق��ات ش��ما و تولید محص��ول وجود ن��دارد. اگر 
آمادگ��ی الزم را ندارید که کار را ش��روع کنید دلیلی 
هم ندارد ک��ه درباره ایده تان با کس��ی صحبت کنید. 
وقت��ی مطمئ��ن هس��تید که اگ��ر نظر م��ردم مثبت 
ب��ود، کار را حتما ش��روع می کنی��د و در حداقل زمان 
 ممک��ن نی��ز تولی��د آغاز خواهد ش��د، نظرس��نجی را 

انجام دهید.

تولیدانبوهایدهجدید

پرسش:ایدهمحصولجدیدیرادرذهندارمومیخواهمبااندکسرمایهایکهجمعآوریکردهام،آنرابهتولیدانبوه
برس�انم.چطورمیتوانمبدونلورفتنایده،نظرمصرفکنن�دگانرادربارهمحصولپیشازتولیدآنبدانمووضعیت

بازارآنراپیشبینیکنم؟
کلینیککسبوکار

دلنوشتههاییککارآفرین)80(
استعدادتراکشفکن

این جمل��ه را هیچ گاه فراموش نکنی��د که دی ان ای 
هیچ ربطی به موفقیت تو ندارد. تو اگر به دنبال موفقیت 
هس��تی باید روی باورهایت کار کن��ی. این حرف باطلی 
اس��ت که برخ��ی از افراد برای موفقی��ت و ثروت آفریده 
ش��دند و برخی دیگر باید تا آخر عم��ر در فقر و فالکت 
زندگی کنند. این باور باعث می ش��ود تا تو اراده ات را در 
شروع کس��ب وکار از دس��ت بدهی و فکر کنی که واقعا 

برای کسب وکار عالی مناسب نیستی. 
ت��و نباید به دیگران اج��ازه بدهی درباره نقاط ضعف و 
ق��وت تو تصمیم بگیرند و نظر بدهند. هیچ کس در روی 
زمین آدم ضعیفی نیس��ت. ضعیف بودن یک باور ذهنی 
اس��ت که آرام آرام در درون تو رس��وب می کند و تو باور 
می کنی که برای خلق کسب وکار و ثروت آمادگی نداری 
و ضعیف تر از آنی هس��تی که بتوانی ثروت کس��ب کنی. 
این یک توهم اس��ت ک��ه برخی از افراد بهت��ر از برخی 

دیگر هستند. 
باید برای تو اثبات ش��ود که هی��چ کس بر دیگری در 
کس��ب وکار برتری ندارد. فقط برخی از افراد خودشان را 
باور و اقدام به راه اندازی کس��ب وکار کردند و با تالش و 
مقاومت و برنامه ریزی و مدیریت امروزه جزو میلیاردهای 

بزرگ ایران و جهان هستند. 
اگر عس��گراوالدی این تصور باط��ل را می پذیرفت که 
نمی تواند با ف��روش کنجد به نانوایی ها آن هم در دوران 
نوجوانی به یک بازرگان بزرگ ایرانی تبدیل ش��ود امروز 
این اتفاق نمی افتاد. اگر احد عظیم زاده به توانمندی خود 
باور نمی داش��ت نمی توانست از دل فقر و فالکت به یکی 
از بزرگ ترین میلیاردرهای ایرانی تبدیل ش��ود و اسم او 
در زمین��ه فرش در جهان نام آوازه ش��ود. لیونل مس��ی 
اس��طوره بی نظیر فوتبال جهان تا سال ها نمی توانست به 
خوبی راه برود و همواره مورد تمسخر دیگران بود، اما او 
به خود باور داش��ت تا جایی که به ستاره فوتبال تبدیل 

شد. 
ت��و باید به خودت باور داش��ته باش��ی ک��ه می توانی 
کس��ب وکاری عال��ی راه بین��دازی و ب��رای راه ان��دازی 
کس��ب وکار خودت به حرف های منف��ی دیگران توجهی 

نمی کنی. 
ژاپنی ه��ا یک مثل دارن��د که می گوین��د اگر یک نفر 
توانس��ت کاری را انج��ام بدهد من ه��م می توانم و اگر 
هیچ کس نتوانس��ت آن را انجام بدهد پس من می توانم. 
ت��و باید به درونت رجوع کنی. علت شکس��ت و موفقیت 
ب��ه باورهایت ارتباط دارد. آیا هی��چ وقت فکر کردی که 
چرا اقتصاد چین بعد از مائو متحول ش��د و توانست یکی 
از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان ش��ود. کش��ور چین 
ب��ا توجه به جمعی��ت میلیاردی و مناب��ع طبیعی اندک 
توانس��ته  اس��ت به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان 
ظهور کند به طوری که اقتصاد این کشور از سال ۱۹۷۸ 
تا س��ال ۲۰۱۰ به طور تقریبی از میانگین رشد ۱۰درصد 
برخوردار بوده که باعث ش��ده است درآمد سرانه آن طی 
حدود سه دهه از ۱۶۵ دالر به بیش از ۱۰۰۰دالر برسد. 
برای اینکه پ��س از مائو نوع نگاه به پول و ثروت در این 

کشور تغییر کرد. 
تو باید به خودت بباورانی که می توانی در کارت موفق 
ش��وی و کس��ب ثروت و پول برای تو مهم باش��د. تفکر 
فقرگرایانه تو را فقیر می کند و نمی تواند کس��ب و کار تو 
را توس��عه دهد. تو باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنی 

و با عشق کسب و کارت را توسعه بدهی. 
تو این باور را ک��ه من نمی توانم از صفحه ذهنت پاک 
کن. این یک توهم اس��ت، زیرا اس��تعداد ذاتی یک دروغ 
اس��ت. این که به ژنتیک هم اش��اره می کنند یک توهم 
اس��ت ژنتیک هیچ ربطی به موفقی��ت ندارد، همان طور 
ک��ه دی ان ای تأثیری ن��دارد. موفقیت به باور درونی تو 
ربط دارد. تو باید استعدادت را کشف کنی و روی آن کار 
کنی. اگر فرضا به کار چوپ عالقه مندی و به کار با چوب 
عشق می ورزی سعی کن روی همین کار سرمایه گذاری 
کنی و تمرکز اصلی روی همین کسب وکار باشد تا زودتر 

به موفقیت برسی. 
اگر کاری را که عالقه داری و عاش��ق آنی شروع کنی 
می توانی موفق شوی و ساعت ها در روز روی آن متمرکز 
بش��وی چون عالقه و اش��تیاق به تو ق��درت می دهد تا 
عاش��قانه و قدرتمندانه کار کنی و حتی روزهای تعطیل 

هم سرکار باشی. 
تو می توانی در کارت موفق باش��ی پس به خودت باور 
داشته باش و استعدادت را کشف کن و روی استعدادت 
تمرکز کن و برای توانا ش��دن سخت کار کن تا باورت به 
یک واقعیت عینی تبدیل ش��ود. مایکل جوردن می گوید 
همه اس��تعداد دارند، اما برای کسب توانایی باید سخت 
کار کنید. محمدعلی کلی روی اس��تعدادش س��خت کار 
ک��رد، حت��ی در لحظاتی ک��ه هیچ عالقه ای ب��ه تمرین 
نداش��ت، برای رسیدن موفقیت سخت تمرین می کرد تا 

توانست روی قله موفقیت بایستد. 

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

طراحیکارتویزیتیاکارت
کسبوکار

حت��ی باکیفیت ترین کارت ویزیت ها نی��ز قیمت چندانی 
ندارند. نمی توانید راهی اقتصادی تر برای توس��عه نام شرکت 
خود در بازار پیدا کنید. برای تهیه کارت ویزیت که اطالعات 
مناسبی از ش��رکت شما در اختیار بازار قرار دهد، از طراحی 
حرفه ای بهره ببرید، فرمت ها را دقیق انتخاب کنید و از چاپ، 
کاغذ و رنگ های باکیفیت استفاده کنید. به گزارش هورموند، 
اگر از اس��تعداد کارکنان خود کامال مطمئن نیس��تید از آنها 
نخواهی��د کارت تان را طراحی کنند. وق��ت بگذارید و با یک 
گرافیست صحبت کنید تا یک طراحی حرفه ای به شما ارائه 

دهد و باعث ارتقای تصویر شرکت شود. 
مطمئ��ن ش��وید کارت کس��ب و کارت��ان دربرگیرنده نام 
تجاری، لوگو، شماره تلفن و آدرس شما به شکلی خوانا است 
و ش��عار یا خالصه ای از پیش��نهادات ش��ما نیز روی آن درج 
شده اس��ت. با در نظر گرفتن موارد زیر از کارت خود آزادانه 

استفاده کنید. 
- از قالب های آماده اس��تفاده کنید. می توانید نام و عنوان 
کارکن��ان جدی��د را بر آن چ��اپ کنید. اگر ب��رای کارتی با 
رنگ های وی��ژه هزینه کرده اید، چاپ کارت ها در تعداد انبوه 
می تواند هزینه نهایی شما را کاهش چشمگیری دهد، اما اگر 
از یک کارت ارزان قیمت تک رنگ استفاده می کنید، انجام این 

کار ضرورتی ندارد. 
- به هریک از کارکنان تع��دادی کارت بدهید. با این کار، 
روحی��ه کارمن��دان را باال می بری��د. عالوه بر ای��ن، کارکنان 
می توانند از این کارت ها برای معرفی تجارت شما به دوستان 
و یا افرادی که با آنان ارتباط حرفه ای دارند، اس��تفاده کنند 

که درنهایت به سود شما خواهد بود. 
- در پش��ت کارت نقش��ه محل کس��ب وکارتان را ترسیم 
کنید. مخصوصا اگر فروش��گاه شما چندان جلوی دید نیست 
یا مش��تری بدون اعالم قبلی به شما سر می زند. چاپ نقشه 

روی کارت کار بسیار خوبی است. 
- با افزودن اطالعات مناسب و مفید تجاری به کارت خود، 
ارزش کس��ب وکارتان را ب��اال ببرید. برای مثال یک ش��رکت 
خدمات نامه نگاری می تواند جدولی از نرخ های پستی را روی 
کارت چ��اپ کند یا صاحب مغازه می تواند س��اعات باز بودن 
مغازه را بنویس��د. یک رستوران می تواند تاریخ مناسبت های 
مختل��ف مانن��د روز مادر و روز پدر را بنویس��د ت��ا کاربران 
فراموش نکنند یا حتی می تواند تاریخ جش��ن های محلی را 

بنویسد. 
اگ��ر از دو طرف کارت خود اس��تفاده می کنید، مهم ترین 
اطالعات مانند لوگو، نام، اطالعات ارتباطی و ... را روی کارت 
بنویس��ید. بس��یاری از افراد کارت ها را داخل پوشه هایی نگه 

می دارند که فقط روی آن معلوم است. 

معرفیکارگرانبهکارفرمایان
ناماستارتاپ: یک دو سه
123top.ir  :وبسایت

سالتأسیس: ۱۳۹۶
موضوع:خدماتی
توضیحبیشتر:

اپلیکیش��ن موبایلی در پلتفرم اولی��ه اندروید که اقدام 
ب��ه ثبت نام از کارگران س��اختمانی و خانگی با اطالعات 
مختص��ری از آنه��ا کرده و بر اس��اس موقیع��ت مکانی 
و امتیاز کس��ب ش��ده کارگران اقدام ب��ه معرفی آنان به 

کارفرما می کند. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بازاریابی خالق
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