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پیشنهاد صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران

 ضرورت بازنگری
در نظام یارانه نقدی

الیحه بودجه سال 97 این روزها به مجالی برای حمله به دولت دوازدهم تبدیل شده و بحث های حاشیه ای چه 
در رس��انه ها و چه در ش��بکه های اجتماعی درباره برخی از بندهای بودجه س��ال آینده باال گرفته است؛ از افزایش 
س��ه برابری عوارض خروج از کش��ور گرفته تا احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش برداشت دولت از 
صندوق توس��عه ملی و قطع یارانه بیش از 30 میلیون نفر و. . . همه اینها موجب ش��ده تا نخس��تین بودجه دولت 
دوازدهم به یکی از بحث انگیزترین بودجه سالیان اخیر تبدیل شود و چشم های بسیاری از سمت پاستور به سوی...

 جذب 3/5 میلیارد یورو فاینانس
برای پروژه های معدنی 
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معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد

بانک ها در پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
سختگیری نکنند

9 کتاب ضروری برای موفقیت در امر مدیریت
فعالیت های خیریه برای بهبود و گسترش شرکت

فیس بوک با طعم بازاریابی
قدرت ایمیل مارکتینگ

آیا سیستم بازاریابی شما معیوب است؟ 
10 گام برای ایجاد بیلبوردهای تبلیغاتی موثر 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کدام یک زودتر یک تریلیون 
 دالری می شود

مایکروسافت یا اپل؟ 

7
دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه 

روز گذشته کمیسـیون زیربنایی دولت به تصویب 
رسیده و آماده طرح در هیأت دولت شد...

 دستورالعمل جدید واردات خودرو
 در کمیسیون زیربنایی دولت

به تصویب رسید

یادداشت
توسعه صادرات غیرنفتی، 
راهی برای توسعه اقتصادی

نبض اقتصادی هر کشور با تولید 
و صنعت آن می تپد. چیزی که در 
حوزه تولید مورد غفلت بوده، تولید 
هدفمن��د کاالهاس��ت. تولید باید 
با نگاه هوش��مندانه ب��ه بازارهای 
هدف و ب��ه تقاضای کش��ورهای 
ط��رف معامله صورت گی��رد.  در 
دنیای��ی که رقابت کش��ورها برای 
سبقت گرفتن در توسعه اقتصادی، 
بیش از همیش��ه نم��ود پیداکرده 
است، تحصیل ابزاری چون تولید 
کاالهای باکیفیت، توسعه صادرات 
غیرنفتی، گسترش مراودات تجاری 
و بهبود روابط سیاسی بین الملل بر 
هیچ کس پوشیده نیست. عواملی 
که همگی چن��ان حلقه های یک 
زنجیر، می توانن��د چرخ های ارابه 
رش��د اقتصادی را به پیش کشانده 
و حرکتی به س��وی گسترش رفاه 
و تعادل و بهبود س��طح معیشت 
را ایجاد کنند.  کش��ور ما در دوره 
پسابرجام، با توسعه روابط سیاسی 
با کش��ورهای مختلف، توانس��ته 
تحرک��ی را حداقل از بع��د روانی 
در فضای روابط خارجی و توسعه 
اقتص��اد بین الملل ایج��اد کرده و 
امی��دواری الزم درزمینه توس��عه 
م��راودات تجاری و بهبود وضعیت 
مالی کشور در رگ های اقتصادی 

جامعه شریان دهد. 
ادامه در همین صفحه

هانی فیصلی
رئیس اتاق خرمشهر

ادامه از همین صفحه
توسعه سطح صادرات غیرنفتی جز با بهبود 
روابط سیاس��ی، رویایی اس��ت که به س��ختی 
قابل حصول اس��ت. دی��دار، مذاکره و تفاهم با 
عوامل سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف 
س��ریع ترین راه برای رونق تجارت در کش��ور 
اس��ت و این مهم را نبای��د به هیچ عنوان مورد 

اغفال قرار داد. 
وج��ود مناب��ع غنی و پررونق در کش��ور که 
زمینه س��رمایه گذاری را به نحو مطلوب فراهم 
م��ی آورد، عامل��ی انگیزش��ی در جهت جذب 
سرمایه های خارجی است. بی هیچ تعارف هیچ 
فعال اقتصادی در جهان نمی تواند به س��ادگی 
از استعدادهای طبیعی و ظرفیت های بی بدیل 
کش��ور ما درزمینه مختل��ف اقتصادی بگذرد. 
اینک��ه ایران کش��وری ثروتمند و سرش��ار از 
ذخایر انس��انی، معدنی، طبیعی است، میل به 
ورود را در دل هر فعال اقتصادی جویای س��ود 
ق��رار داده تا از این فرصت با توجه به ش��رایط 
پس��ابرجام موجود به بهتری��ن نحو بهره ببرد. 
مقبولیت و مطلوبی��ت دو عامل مهم در ایجاد 
روابط است که تا زمانی که هر دو طرف به آن 
معتقد باشند، می توان به سود و نتیجه مطلوب 

امیدوار بود. 
اکثر کشورهای جهان به این باور رسیده اند 
که ایران، کش��وری صلح طلب است و محدود 
ک��ردن رواب��ط اقتصادی ب��ا ایران ج��ز ضرر 
رس��اندن چی��زی را عاید نخواه��د کرد. پس 
بهتر است روابط تجاری و اقتصادی بین الملل 
خویش را بیش ازپیش مهم برش��مرده و در راه 
گس��ترش روزافزون مراودات تج��اری با بهره 
از اهرم های سیاس��ی و تعامالت مناس��ب قدم 

برداریم.  
تولید مطلوب، شاهراه بهبود وضعیت 

اقتصادی
نبض اقتصاد هر کش��ور ب��ا تولید و صنعت 

می تپ��د؛ نبضی ک��ه اگر نوای مطل��وب بگیرد 
سبب توسعه گردش مالی، باال بردن محورهای 
مطلوبیت نهایی، افزایش حجم صادرات و رشد 

درآمد ملی خواهد شد. 
ش��اید در ن��گاه اول افزای��ش تولید س��اده 
انگاش��ته ش��ود. اما نباید غافل ش��د که تولید 
دارای ق��درت رقابت ب��ا کاالی جهانی هرچند 
در میزان و مقدار محدود، بس��یار سودآورتر و 
اثربخش تر از تولید بی کیفیت و غیرقابل رقابت 

است. 
ب��رای اثربخش��ی تولی��د و تقوی��ت صنعت 
الزم اس��ت زمین��ه الزم ب��رای تولید کاالهای 
باکیفیت فراهم ش��ود. زمینه هایی چون تأمین 
مناس��ب ترین م��واد اولی��ه موردنی��از و ورود 
تکنول��وژی نوین تولی��د در خط های صنعتی 
کش��ور )که این دو عامل مس��تقیما به روابط 
اقتصادی خارجی کش��ور بازمی گردد( و ایجاد 
تس��هیالت الزم درزمینه راه ان��دازی و بهبود 
خطوط تولی��د که جز با حمای��ت بخش های 
دولت��ی از طریق اعطای اعتب��ارات، امتیازات، 
معافیت های ویژه و تخفی��ف عوارض مختلف 

امکان پذیر نیست. 
تولی��د بس��ان ش��اهراهی اقتص��ادی برای 
توس��عه یافتگی یک جامعه است. کلیه راه های 
این مس��یر چون بهبود رواب��ط خارجی، ایجاد 
تکنولوژی به این ش��اهراه ختم می شود. بهبود 
کمی و کیفی تولید به معنی توسعه اقتصادی 
ی��ک جامعه اس��ت. هیچ گاه نمی ت��وان بهبود 
عواملی چون سطح معیش��ت، میزان اشتغال، 
گ��ردش مالی، درآمد مل��ی، مطلوبیت نهایی، 
رفاه و مراودات تجاری را جدا از مسیر صنعت 

و تولید کاالهای باکیفیت ملی دانست. 
تولی��د باکیفی��ت کاالها، یعن��ی رقابت پذیر 
ب��ودن آنه��ا با محص��والت مش��ابه خارجی و 
رقابت پذی��ری آن یعن��ی ایج��اد تقاض��ا برای 
کااله��ا. وقت��ی تقاضای��ی ب��رای کاال افزایش 

می یابد قطعا نیاز به عرضه )تولید( بیش��تر آن 
وجود داش��ته و این یعنی کسب و کار، درآمد و 

رفاه بیشتر. 
چیزی که در حوزه تولید به آن اهمیت الزم 
داده نش��ده، تولید هدفمند کاالهاست. تولید 
باید با نگاه هوش��مندانه ب��ه بازارهای هدف و 
به تقاضای کش��ورهای ط��رف معامله صورت 
گیرد. بر کسی پوش��یده نیست که می توان با 
شناس��ایی کاالهای موردنیاز کشورهای هدف 
و تولید و بس��ته بندی آنها، باکیفیت و سلیقه 
مدنظر آنها میزان صادرات را به شکل فزاینده 
افزای��ش داد. موردی که به دلیل دید کوتاه به 
افق آین��ده و تفکر در س��ود کالن کوتاه مدت 
به جای درآمد پای��دار و مداوم، همواره مغفول 

مانده است. 
مشترکات دینی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و 
اجتماعی ما با غالب کشورهای همسایه اهرمی 
مهم در توس��عه صادرات کاالهای تولید شده 
به آن کشورهاس��ت. از س��وی دیگر، توجه به 
این نکات در نحوه تولید و بس��ته بندی کاالها 
بی شک س��طح تقاضای این کشورها را نسبت 
ب��ه کاالهای ایرانی افزایش خواهد داد. صنعت 
ما ب��ا بهره گیری از مناب��ع طبیعی غنی چون 
نف��ت، گاز، مع��ادن کان��ی، آب و زمین ه��ای 
حاصلخیز توان باالی��ی دارد؛ منابعی که برای 
یک کش��ور در توسعه اقتصادی مهم و اساسی 
بوده و می تواند به راحتی مس��یر توسعه یافتگی 

اقتصادی را برای هر کشور فراهم کند. 
ایران در ش��رایط بیم و امی��د فعلی توانایی 
گام نهادن در راه توس��عه و جهش اقتصادی را 
به کم��ک بهره گیری از تقویت صنعت، رش��د 
تولید ناخال��ص ملی و بهب��ود روابط خارجی 
داراست تا بتواند با بهره مندی از این سه اهرم 
اساسی حجم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد 
و به اهدافی چون افزایش درآمد ملی و بهبود 

سطح معیشت و رفاه جامعه نایل آید. 

توسعه صادرات غیرنفتی، راهی برای توسعه اقتصادی

88936651



الیح��ه بودجه س��ال 97 این 
روزها ب��ه مجالی ب��رای حمله 
به دولت دوازدهم تبدیل ش��ده 
و بحث ه��ای حاش��یه ای چه در 
رس��انه ها و چه در ش��بکه های 
از  برخ��ی  درب��اره  اجتماع��ی 
بندهای بودجه س��ال آینده باال 
گرفت��ه اس��ت؛ از افزایش س��ه 
برابری عوارض خروج از کش��ور 
گرفته تا احتمال افزایش قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی و افزای��ش 
صن��دوق  از  دول��ت  برداش��ت 
توس��عه ملی و قطع یارانه بیش 
از 30 میلی��ون نف��ر و. . . همه 
اینها موجب ش��ده تا نخستین 
بودجه دول��ت دوازدهم به یکی 
از بحث انگیزترین بودجه سالیان 
اخیر تبدیل ش��ود و چشم های 
بس��یاری از س��مت پاس��تور به 
تصمی��م  و  بهارس��تان  س��وی 
نمایندگان مجلس دوخته شود. 
اما نگران کننده ترین س��رفصل 
بودجه س��ال آینده برای بسیاری 
 از م��ردم، ح��ذف نزدی��ک ب��ه
30 میلی��ون نفر از دریافت یارانه 
نقدی است؛ درحالی که دولت هر 
س��ال در حدود 42هزار میلیارد 
تومان برای پرداخ��ت یارانه های 
نقدی اختصاص داده، این میزان 
را برای بودجه س��ال آینده تا 23 
هزار میلیارد تومان کاهش داده و 
با کاهش 19هزار میلیاردی هزینه 
یارانه نق��دی، نزدیک به نیمی از 

یارانه بگیران باید حذف شوند. 
خوان هشتم

اقتصاددان��ان اعتقاد دارند که 

یارانه نق��دی باید از همان ابتدا 
در ح��دود مبلغ��ی بی��ن 18 تا 
20 هزار تومان براس��اس درآمد 
دولت از اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ه��ا بین خانوارها تقس��یم 
می ش��د و ن��ه ع��دد 45 هزار و 
500 توم��ان، اما تغییر مفهومی 
آشیلی  پاش��نه  یارانه،  پرداخت 
بود که قانون هدفمندی یارانه ها 
را از مس��یر درس��تش منحرف 
کرد و باعث ش��د ای��ن مبلغ نه 
ب��ه عن��وان مع��ادل یارانه های 
غیرمس��تقیم حذف ش��ده، بلکه 
ب��ه عن��وان کم��ک مال��ی و به 
تعبیر رئیس دول��ت دهم، پول 
امام زمان )عج( ش��ناخته شود 
تا ی��ک اعان��ه اجتماع��ی برای 
گروه های ضعیف به حقی برای 
هم��ه تبدیل ش��ود و حاال قطع 
آن برای دولت دوازدهم بس��یار 

دشوار و پرهزینه شود. 
همچنی��ن درحالی ک��ه ق��رار 
ب��ود قانون هدفمن��دی یارانه ها 
ب��رای دوره ای پنج س��اله اج��را 
ش��ود، اما اینک هفت س��ال از 
زمان اجرای آن گذش��ته است 
و به نظر می رس��د که این هفت 
سال بی ش��باهت به هفت خوان 
فردوسی  ش��اهنامه  در  رس��تم 
نبوده اس��ت؛ بار س��نگینی که 
دولت ه��ای ده��م و یازدهم به 
سختی توانس��تند در طول این 
هف��ت س��ال، آن را ب��ه دوش 
بکشند و هنوز ماجرای برداشت 
ش��بانه از حس��اب بانک ه��ا در 
دولت دهم در یادها مانده است 
تعبی��ر »مصیبت  و همینط��ور 
عظما« که عل��ی طیب نیا، وزیر 
اقتص��اد دول��ت یازده��م برای 

پرداخت ماهان��ه یارانه ها به کار 
برده بود. 

با این همه، اینک دولت دوازدهم 
تصمیم گرفته نظام یارانه نقدی 
را اص��اح کن��د و آب رفته را به 
جوی بازگرداند. بر اس��اس آنچه 
در الیحه بودجه س��ال 97 آمده 
است، سازمان هدفمندی یارانه ها 
ب��ه صندوق رف��اه امی��د تبدیل 
می ش��ود و هر آنچه از تبصره 14 
الیحه بودجه به دست می آید در 
بخش س��امت یا برای رفع فقر 
مطلق هزینه می ش��ود؛ وضعیتی 
که تصمی��م دولت دوازدهم برای 
اصاح نظ��ام یارانه نق��دی را به 
خوان هش��تم ش��بیه می سازد و 
ح��اال باید دید این تصمیم دولت 
روحانی درحالی که با واکنش های 
عمومی گس��ترده ای در س��طح 
جامع��ه روب��ه رو ش��ده و مطالبه 
عمومی همچنان ب��ر تداوم روند 
پرداخت یارانه های نقدی اس��ت، 

به کجا خواهد انجامید؟ 
نکت��ه جال��ب اینجاس��ت که 
این مه��م در تازه ترین گزارش 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول نیز 
گزارش��ی  در  و  ش��ده  اش��اره 
که هی��أت مش��اوره ای ماده 4 
صن��دوق بین المللی پول درباره 
اقتص��اد ایران منتش��ر کرده، از 
انجام اصاح��ات در نظام جامع 
استقبال کرده  نقدی  یارانه های 

است. 
در ای��ن گ��زارش، ض��رورت 
اصاحات س��اختاری به ویژه در 
بخش مال��ی اقتصاد ایران مورد 
اش��اره قرار گرفته و پیش��نهاد 
داده ش��ده که نظام یارانه نقدی 

را بازنگری کنید. 

در بخش هایی از این گزارش 
که بانک مرکزی آن را به عنوان 
گزارش پایان��ی مأموریت هیأت 
مش��اوره ای م��اده 4 صن��دوق 
بین المللی پول در س��ال 2017 
ای��ران منتش��ر ک��رده،  ب��رای 
آم��ده اس��ت ک��ه دیدگاه های 
بیان شده در این گزارش نظرات 
کارکنان صندوق اس��ت و لزوما 
دیدگاه هی��أت اجرایی صندوق 
را منعک��س نمی کن��د. هی��أت 
یافته ه��ای  براس��اس  اعزام��ی 
اولی��ه این مأموریت، گزارش��ی 
تهی��ه می کنند که پس از تأیید 
مدیریت صن��دوق برای بحث و 
تصمیم گیری ب��ه هیأت اجرایی 

صندوق ارائه می شود. 
ای��ن گزارش در م��اه مارس 
2018 ب��رای بحث و بررس��ی 
ب��ه هی��أت اجرای��ی صندوق 
بین المللی پول ارائه می ش��ود. 
گفتنی است که هیأت مشاوره 
م��اده 4 صن��دوق بین المللی 
ب��ه سرپرس��تی کاتریونا  پول 
پرفیل��د از یازدهم تا بیس��ت 
و دوم آذرم��اه امس��ال ب��رای 
انجام مذاکرات و تهیه گزارش 
س��االنه از وضعیت اقتصاد به 

ایران سفر کرده بود. 
افزایش ظرفیت بودجه ای با 

اصالح یارانه ها 
در ای��ن گزارش تأکید ش��ده 
اس��ت که »اصاح��ات در نظام 
جام��ع یارانه های نقدی ظرفیت 
بودجه ای موردنی��از را تأمین و 
تضمی��ن خواهد ک��رد، اما الزم 
به ذک��ر اس��ت اصاح��ات در 
بخ��ش مالی بر بده��ی دولت و 
هزینه های مرتبط با نرخ س��ود 

به ش��دت خواهد اف��زود. هیأت 
می کن��د  پیش��نهاد  صن��دوق 
انج��ام اصاح��ات و تعدیل در 
بخ��ش بودج��ه ای به تدری��ج و 
از طری��ق اق��دام ب��ه تخصیص 
بخش��ی از درآمد نفت به منظور 
پوش��ش هزینه های ن��رخ اوراق 
بانک ها،  افزایش س��رمایه  بابت 
افزایش درآمد مالیاتی به وسیله 
ح��ذف معافیت ه��ای مالیاتی و 
انج��ام اصاح��ات در صن��دوق 
بازنشس��تگی، در یک چارچوب 
جام��ع بودجه ای انج��ام پذیرد 
به طوری ک��ه میزان بدهی را به 

سطوح احتیاطی برساند.«
بر این اساس پیش بینی شده 
است که »اجرای هرچه سریع تر 
اصاحات س��اختاری به شکلی 
که به آزادسازی بخش خصوصی 
ب��ر  ش��ود،  منج��ر  غیرنفت��ی 
ایران  اقتصادی  رش��د  پتانسیل 
اف��زوده و چالش های ب��ازار کار 
را مرتفع خواه��د کرد. با وجود 
پیش��رفت های اخی��ر در فضای 
است  کسب و کار، همچنان الزم 
ایران از بوروکراس��ی های اداری 
شرکت های  بخش  در  کاس��ته، 
دولتی ب��ه اصاحات پرداخته و 
با افزایش ش��فافیت در مالکیت 
انتفاع��ی ش��رکت ها ب��ه جذب 
سرمایه و توسعه بخش خصوصی 
اقدام کن��د. هیأت صن��دوق از 
اصاح��ات در قانون گمرک که 
از هزینه های تجاری کاس��ته و 
به رش��د صادرات کمک خواهد 
کرد، استقبال می کند. همچنین 
بازبین��ی در قوانی��ن ب��ازار کار 
می تواند انگیزه ش��رکت ها برای 

جذب نیرو را افزایش دهد.« 

پیشنهاد صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران

ضرورت بازنگری در نظام یارانه نقدی

پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
پیش بین��ی کرد که رش��د تولید 
ناخالص داخلی واقعی در س��ال 
1396 ب��ه 4.2 درصد برس��د و 
نرخ تورم در سال آینده با اتکا بر 
سیاست های احتیاطی تک رقمی 

شود. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
هیأت مشاوره ای ماده 4 صندوق 
بین المللی پول در گزارش پایانی 
مأموریت سال 2017 برای ایران 
خواستار انجام اصاحات در بخش 
مالی شده اس��ت. در این گزارش 

آمده است: 
* پیش بینی می ش��ود رش��د 
تولی��د ناخالص داخل��ی واقعی 
در سال 1396 )18-2017( به 

4.2 درصد برسد. 
ای��ران  اس��ت  ض��روری   *
اصاح��ات در بخش مالی را در 

دستور کار قرار دهد. 
* صن��دوق بین الملل��ی پول 
از انج��ام اصاح��ات در نظ��ام 
جام��ع یارانه های نقدی با هدف 
حمایت درآمدی از اقش��ار فقیر 
جامع��ه در بودجه پیش��نهادی 
 )2018-19(  1397 س��ال 

استقبال می کند. 
* بهبود رش��د اقتص��ادی به 

بخ��ش غیرنفتی نیز گس��ترش 
پیش بین��ی  اس��ت.  یافت��ه 
می ش��ود رش��د تولید ناخالص 
 داخل��ی واقعی در س��ال 1396 
)18-2017( به 4.2 درصد رسیده 
و در صورت انج��ام اصاحات در 
بخش مالی، ای��ن روند ادامه یابد 
و در میان م��دت حت��ی ت��ا مرز 
4.5درص��د نیز افزایش پیدا کند. 
همچنین پیش بینی می شود در 
قیمت  افزایش  تصوی��ب  صورت 
حامل های انرژی، ن��رخ تورم در 
سال 1397 )19-2018( به طور 
موقت در مقایس��ه با سطح 9.9 
درص��دی آن در س��ال 1396 
پی��دا  افزای��ش   ،)2017-18(
کرده و مج��دداً در میان مدت و 
با اتکا بر سیاست های احتیاطی، 

تک رقمی شود. 
* به رغ��م بهب��ود وضعی��ت، 
اقتص��اد ای��ران در کوتاه م��دت 
ب��ا چالش هایی روب��ه رو خواهد 
آس��یب پذیری های  تشدید  بود. 
مال��ی و نااطمینانی ها در بخش 
خارجی بر لزوم اجرای اصاحات 
مالی  برنامه ریزی شده در بخش 
تأکی��د م��ی ورزد. تنظی��م یک 
بسته اصاحات اقتصادی جامع 
حاوی اقدامات مکمل بودجه ای 

جهت کاهش بدهی های دولت، 
یکسان س��ازی نرخ ارز و انتقال 
سیاس��ت های پول��ی ب��ه ی��ک 
بازارمح��ور، نش��انه  چارچ��وب 
ب��ارزی از تعهد مقامات به ثبات 
تلقی خواهد شد. اجرای هر چه 
س��اختاری،  اصاحات  سریع تر 
تکمی��ل اصاحات قانون مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و تأمی��ن مال��ی 
و   )AML/CFT( تروریس��م 
رف��ع موان��ع موجود در مس��یر 
زمینه  بخش خصوصی،  توس��عه 
ایجاد تنوع و انعطاف بیش��تر در 
رشد اقتصادی و نیز اشتغال زایی 

باالتر را فراهم خواهد کرد. 
* ض��روری اس��ت بانک ه��ا و 
مؤسسات اعتباری هرچه سریع تر 
مورد تجدیدساختار قرار گرفته و 
سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات 
صورت گرفت��ه در زمین��ه تبدیل 
مؤسس��ات مالی ب��دون مجوز به 
مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت 
ش��دید میان بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در عرصه نرخ  س��ود که 
با فرسایش حاش��یه سود بانکی 
هم��راه بوده، کمک کرده اس��ت. 
الزم اس��ت یک برنام��ه ارزیابی 
کیفی��ت دارای��ی بانک  ه��ا، یک 
برنامه بررسی تسهیات پرداختی 

به اش��خاص مرتبط و همینطور 
یک برنام��ه عملیاتی با چارچوب 
زمانی مشخص به منظور تجدید 
س��رمایه بانک ه��ا و حل و فص��ل 
 )NPLs( مش��کل وام های معوق
به س��رعت آغاز گردد. هزینه های 
تجدیدس��رمایه می تواند از محل 
انتش��ار اوراق قرض��ه جدی��د و 
بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین 
ش��ود. در این راستا الزم است به 
منظ��ور حمایت از ای��ن فرآیند 
اصاحی، اختیارات بانک مرکزی 
در ح��وزه نظ��ارت و حل و فصل 

مشکات بانکی تقویت شود. 
* بان��ک مرکزی در ش��رایط 
رش��د تقاض��ا ب��رای واردات و 
افزای��ش نااطمینان��ی، از طریق 
مداخل��ه در بازار ارز نس��بت به 
ثبات بخش��ی به ن��رخ ارز اقدام 
یکسان س��ازی  اس��ت.  ک��رده 
افزای��ش  و  دوگان��ه  نرخ ه��ای 
انعطاف پذیری نرخ ارز منجر به 
محافظت از ذخایر ارزی، حذف 
یارانه ه��ای پرهزین��ه و تقویت 
رقابت پذیری می شود. بازارمحور 
کردن چارچوب سیاس��ت پولی 
به گون��ه ای ک��ه واج��د تقویت 
استقال بانک مرکزی و قدرت 
کنترل نقدینگی باشد، به منظور 

تثبی��ت ن��رخ تورم در س��طوح 
پایین و اعتبارپذیری نظام نوین 

نرخ ارز ضروری می باشد. 
* هی��أت صن��دوق از انج��ام 
چارچ��وب  در  الزم  اصاح��ات 
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین 
)AML/CFT( مالی تروریس��م
اس��تقبال کرده و تأکید می کند 
که این اصاح��ات پیش از پایان 
مهلت قانونی تعیین شده در برنامه 
عملیات��ی گروه وی��ژه اقدام مالی 
)FATF(، تا پایان ژانویه 2018 
تصویب شود. تداوم پیشرفت در 
این بخش ها الحاق مجدد اقتصاد 
ایران به نظام مالی جهانی همراه 
با تقویت شفافیت و حاکمیت را 

تسهیل خواهد کرد. 
* زن��ان تحصیلک��رده ایرانی 
منبعی اس��تفاده نش��ده از رشد 
کاستن  می باش��ند.  بهره وری  و 
از موانع حقوق��ی و اجتماعی و 
شکاف دس��تمزد مردان و زنان، 
تخصی��ص یاران��ه نگه��داری از 
فرزندان ب��ه زن��ان کم درآمد و 
رف��ع وضعیت غیررس��می بازار 
کار منجر ب��ه ایجاد فرصت های 
ش��غلی ب��رای زنان ش��ده و در 
نهایت به افزایش تولید ناخالص 

داخلی می انجامد. 

گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره ای ماده ۴ صندوق بین المللی پول
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اقتصاد ایران به روایت حسنعلی مهران
بازیگر نقش  اول بانک مرکزی

حس��نعلی مهران در س��ال های 1354 تا 1356 به 
عنوان رئی��س کل بانک مرکزی ایران مش��غول به کار 
بود.  او بعداً به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی نیز در دوره 
پهلوی فعالیت کرد اما آنچه باعث شهرتش شد، همان 
دو س��ال فعالیت در بانک مرکزی و نوش��تِن کتابی در 

این باره است.  
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« به نق��ل از اتاق تهران،  
عمر ریاس��ت حس��نعلی مهران بر بانک مرکزی ایران 
تنها دو سال است، اما این دو سال جزو تأثیرگذارترین 
دوران ه��ا در سیاس��ت های بانک مرکزی بوده  اس��ت. 
او در س��ال 1316 در ته��ران متولد ش��د و این روزها 
دوران بازنشس��تگی اش را در واشنگتن سپری می کند. 
مه��ران نه تنها در بخش های مختلف اقتصاد ایران بلکه 
در بخش های مختلف اقتص��اد جهان نیز نقش آفرینی 
کرده اس��ت. تقریباً همه در خاندان غامحس��ین خان 
که جد حس��نعلی مهران به ش��مار می آی��د جزو افراد 
تحصیلک��رده آن دوران بودن��د و با م��دارک تحصیلی 
خود در بخش های تأثیرگذار اس��تخدام می ش��دند. در 
روزنامه های آن دوران نیز با خوش��نامی از اعضای این 
خاندان یاد ش��ده  اس��ت. مهران اما با بقیه خیلی فرق 
داش��ت،  نه به این خاطر که به عن��وان وزیر اقتصاد و 
دارایی ایران انتخاب شد بلکه به خاطر دو سال ریاستش 

بر بانک مرکزی به شهرت رسید.  
اردیبهش��ت 1394 بود که رس��انه ها خبر از انتشار 
کتابی با عنوان»هدف ها و سیاس��ت های بانک مرکزی 
ایران، از س��ال 1339 تا 1357« دادند. پیرمرد باالخره 
تصمیم گرفت از یکی از حیاتی ترین دوران های زندگی 
خودش به ش��کلی کامل تر بنویس��د.  حسنعلی مهران 
رئی��س کل بانک مرکزی ایران از چهارم آبان 1354 تا 
23 بهمن 1356 بود. او در کتاب خود تاش کرده قصه 
بانک مرکزی ایران را بگوید، از آنها که در س��ال 1339 
این بانک را راه انداختند و تا س��ال 1357 یعنی پیش 
از انقاب اس��امی آن را اداره کردند.  مهران در مقدمه 
کتابش نوشته: »این کتاب داستان بانک مرکزی ایران 
و کس��انی است که این مؤسسه را س��اختند و آن را از 
آغاز ت��ا 1357 اداره کردند،  مخصوصاً کس��انی  که در 
مقام رئیس کل بانک مرکزی، مسئولیت نهایی عملکرد 
این مؤسسه را در آن سال ها بر عهده داشتند.« اما چرا 

مهران این کتاب را نوشت؟  
شاید هرکسی که آن دوران از تاریخ ایران را دیده باشد 
و توانایی نوش��تن داشته باشد با خودش فکر کند درباره 
آن دوران بنویسد اما انگیزه حسنعلی مهران برای نوشتن 
تاری��خ بانک مرکزی قدری متفاوت اس��ت. او می گوید: 
»هنگام بازنشس��تگی از صندوق بین الملل��ی پول قرار 
ب��ود در مجلس ضیافتی که طبق س��نت صندوق برای 
کارمندان بازنشس��ته برپا می شود، نطقی ایراد کنم.  در 
این سخنان نگاهی انداختم به دوران خدمتم در صندوق، 
مخصوصاً به دوران بازگشت به خدمت در صندوق پس 
از آنک��ه اجباراً ایران را ترک کردم.  دیدم از آغاز خدمت 
در صندوق بین المللی پول تاکنون، از طریق اداره ای که 
در آن کار می کردم ب��ا 58 بانک مرکزی دنیا همکاری 
داشته ام. پایه این همکاری ها همه برمی گشت به ایامی 
که در بانک مرکزی ایران مش��غول ب��ه کار بودم. آنچه 
در زمین��ه بانکداری مرک��زی فراگرفتم از بانک مرکزی 
ایران ش��روع ش��د و همان نیز پایه ای شد که بر اساس 
آن،  کارهای بیشتری در این زمینه در کشورهای دیگر  
با یاری همکارانم در صندوق بین المللی پول انجام بدهم. 
این بود که به فکر نوشتن کتاب افتادم«.  همین جمات 
مهران به خوبی نشان می دهد که چطور سیستم بانک 
مرکزی ایران پایه ای برای تنظیم سیستم بانک مرکزی 

بسیاری از کشورهای دیگر دنیا شد.  
اولین اقدام مهران در بانک مرکزی، انتخاب قائم مقام و 
معاونان کارآمد بود. او که به جای محمد یگانه عهده دار 
این س��مت شده  بود، در نظر داشت قائم مقامی از داخل 
بانک با سوابق ممتد اداری و خبره در امور بانکی انتخاب 
کند و احمد معمارزاده واجد این ش��رایط بود.  بر اساس 
گزارش تجارت فردا،  بعد از بازنشستگی ضیاء شهیدی از 
او به عنوان مشاور بانکی دعوت به کار کرد و او به عضویت 
هیأت عامل درآمد.پس از شهیدی، شاپور معتمدشیرازی 
از 23 بهم��ن 1354 ب��ه عضویت هیأت عامل رس��ید. 
س��ایر اعضای هیأت عامل بانک مرکزی عبارت بودند از 
عطاءاهلل فریدیان دبیرکل ش��ورای پول و اعتبار، ش��اپور 
معتمدش��یرازی معاون ارزی، جمال حداد معاون اداری، 
و بهمن همایون معاون اقتصادی بانک.  آن دوران یکی از 
پرچالش ترین دوران های اقتصاد و سیاست کشور بود که 

با سیاست های بانک مرکزی نیز گره خورده  بود.  
مهران معتقد است سال های 1339 تا 1341 دوران 
تأس��یس بانک و تثبیت اقتصاد بوده، سال های 1342 
تا 1349 دوران توس��عه اقتصاد و س��ال های 50 تا 57 
دوران رونق نفت بوده  است. نکته جالب توجه اینجاست 
که مه��ران صادقانه اقرار کرده سیاس��ت های پولی در 
ده��ه 40 با موفقیت و در دهه 50 با عدم توفیق مواجه 
شده است. نرخ بهره واقعی که در دهه 40 معموالً مثبت 
بود، در دهه 50 منفی ش��د که دلیل آن تورم باال بود. 
رشد باالی نقدینگی در آن دوران به سبب بیشتر بودن 
ریال تزریقی به اقتصاد نسبت به منابع ریالی الزم جهت 
واردات، موج��ب افزایش تورم ش��د و البته افزایش نرخ 
بهره نیز امکان پذیر نبود. در این دوران سرمایه گذاری به 
س��مت ارز و زمین منحرف شد. به صورت کلی در یک 
نگاه جامع و بی طرفانه، در این دوره نیز اقدامات زیادی 
در راستای توسعه کشور صورت گرفت که شاید برخی 

با توفیق همراه نشد.  

نگاه

فایننشال تایمز گزارش داد
حسابداری و حسابرسی در تنازع 

برای بقا
فایننشال  تایمز در گزارشی به آینده حسابداری در دنیا 
پرداخته و معتقد است که فناوری، حسابداران را ترسانده، 
اما آنها نیز بیکار ننشسته اند و هر چهار شرکت حسابداری 
عظیم جهان به سمت کارآمد ساختن و جمع وجور کردن 

فعالیت های خود حرکت کرده اند. 
در ای��ن گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: نانس��ی 
اتوبلو اولین حس��ابداری ب��ود که به ش��رکت »ای وای« 
یک ش��رکت حس��ابداری در س��ال 1980 ملحق شد. او 
که کل عمر کاری خود را در این ش��رکت گذرانده، به یاد 
م��ی آورد که از چه تجهی��زات و ابزارهای پیچیده ای برای 
نوش��تن فهرس��ت صورت موجودی اقام مختلف شرکت 
و حس��ابداری آنها استفاده می کرد. او می گوید که چنین 
وظایفی که قبا به عهده ارتش 80 هزار حسابدار شرکت 
بود، از بین رفته است. او که اکنون معاون گروه کارشناسان 
شرکت اس��ت، می گوید: »ما می توانیم از اتوماسیون برای 
ارزیابی صورت موجودی استفاده کنیم. بسیاری از کارهای 

یدی کاما تغییر کرده است.«
تصویرب��رداری ماهواره ها، پهپاده��ا، هوش مصنوعی و 
ریزتراش��ه ها صرفا برخی از فناوری های جدیدی هستند 
که ش��رکت های حس��ابداری برای کاهش وظایف زمانبر 
و پیش پاافتاده مورد اس��تفاده قرار می دهند. این کارها را 
قبا حسابرسان کم سابقه انجام می دادند و حاال فناوری ها. 
میشل هینگلیف که در ماه مه امسال به ریاست حسابرسی 
در ش��رکت حس��ابداری »کی پی ام جی« منصوب شده، 
می گوید ک��ه حجم کاری امروز برای کس��انی که تازه به 
ش��رکت می پیوندند بسیار متفاوت شده است. وقتی او در 
س��ال 1985 وارد شرکت ش��د، بسیاری از وظایف بود که 
»ش��ما فقط باید انجام آنها را می پذیرفتی��د«. این کارها 
عبارت بودند از ساعت ها اضافه کردن دستی اعداد در یک 
دفتر حسابداری 40 برگی و امید به اینکه محاسبات فرد با 
محاسبات همکارش منطبق باشد. اگر اعداد با هم سازگار 
نبود، دو حسابدار تازه وارد باید کنار هم می نشستند و کار 
را از اول شروع می کردند. او می گوید: »حاال این وظایف با 

نرم افزار اکسل سه دقیقه ای انجام می شود.«
همچنین او اضافه می کند که طی مس��یرهای طوالنی 
ب��ه انباره��ا عمدتا کاری متعلق به گذش��ته به حس��اب 
می آید: »در اولین سال کارم، ما در یک هفته در یک انبار 
نشستیم تا اقام آن را مستندسازی کنیم. حاال با فناوری 
و تحلیلگرها، وظایف عادی هر حس��ابداری در اولین سال 
کارش در آن س��ال ها، ظرف چند روز یا حتی چند ساعت 

انجام می شود.«
یک حسابرس تازه کار دیگر که اخیراً این صنعت را ترک 
کرده تا به کسب وکار بانک وارد شود نیز تأیید می کند که 
سفر تنهایی به مقصدهای دوردست برای برداشتن صورت 
موجودی، این روزها به ندرت انجام می شود. او در یکی از 
بزرگ ترین شرکت های حسابداری در پنج سال اول کاری 
خود، تنها دو بار  چنین بازدیدهایی را داشته است که یکی 
از آنها مربوط به ش��مارش هزاران دس��تگاه پنکه بوده که 
در غرب میانه انبار ش��ده بودن��د. او می گوید: »این روزها، 
نرم  افزارهای حسابداری موازنه بین حساب ها و تست های 
مختلف حسابداری را انجام می دهند و مرور و بازبینی این 
ابزار خیلی راحت تر از گذش��ته است. البته شما هنوز هم 
باید س��ندها را مرور کنید و آنها را در کمدها و فایل های 
حس��ابداری وارد کنید اما کارهای ی��دی خیلی کمتری 

هست که انجام بدهید.«
هر چهار شرکت حسابداری عظیم جهان )شرکت های 
 ای وای، دلویت��ی، ک��ی پ��ی ام جی و پی دبلیو س��ی( به 
س��مت کارآمد س��اختن و جمع وجور کردن فعالیت های 
خ��ود حرکت ک��رده  و وظایف کس��ل کننده و تکراری را 
در فرآین��د کاری خود ح��ذف کرده اند، از ترس اینکه کل 
کسب وکارش��ان را که در فهرس��ت مشاغل در خطر نابود 
شدن است از دست ندهند. اما هر چهار شرکت اصرار دارند 
ک��ه تغییرات فناوری در دهه آینده نمی تواند باعث از بین 
رفتن همگانی حسابداری شود یا وظایف آن را در معرض 
خطر ق��رار دهد. جین ماکراکیس که از مدیران ش��رکت 
»دلویتی« اس��ت اعتق��اد دارد فناوری باعث آزاد ش��دن 
حسابداران تازه کار خواهد شد: »بخش بزرگی از نقش یک 
حسابرس به صورت تعاملی و مواجه شدن با مردم است و 
این کار نیاز به توان قضاوت دارد. این کارها یک نوع توانایی 
بش��ری اس��ت که به احتمال زیاد با اتوماسیون جایگزین 
نخواهد شد. من می توانم تغییر در نقش ها و وظایف افراد 
را ببین��م اما خود این نقش ها لزوما از بین نخواهند رفت. 
افراد جوان احتماال در شغلی خواهند دید که دارای تنوع 

گسترده تر از وظایف سابق حسابداری است.«
ام��ا برخی دیگر از افراد نی��ز این خوش بینی را ندارند و 
به آینده حسابداری با شک و تردید نگاه می کنند. کاترین 
رامانا، اس��تاد کس��ب وکار دانشگاه آکس��فورد، می گوید: 
»غیرممک��ن اس��ت که اقتصاد قادر باش��د به ای��ن اندازه 
که از حسابرس��ان و حس��ابداران در زمانه کنونی حمایت 
می کند پشتیبانی کند. همچنین اتفاقات جدیدی افتاده 
است که حسابداری و حسابرسی آنها بسیار متفاوت است 
و بای��د مهارت های دیگری را به حس��ابداران آموزش داد. 
مثا زنجیره بلوکی در انتشار ارزهای مجازی از جمله این 

اتفاقات هستند.«
در هر صورت، حوزه حسابداری و حسابرسی با تغییراتی 
که در فناوری رخ داده و با ظهور فناوری های جدید، تغییر 
زیادی کرده اند و حتی در میان مش��اغل در حال انقراض 
قرار گرفته اند. اما خود حسابداران و شرکت های حسابداری 
کمتر این طور فکر می کنند و به نظر می رسد که در آینده، 
حسابداری با تغییراتی که در وظایف خود انجام می دهد، 

بتواند به بقای خود ادامه دهد. 
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جلس��ه بررس��ی مس��ائل و مش��کالت 
بانک��ی ظهر دوش��نبه به ریاس��ت معاون 
اول رئیس جمه��ور برگزار ش��د. به گزارش 
»فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در 
این جلسه با اش��اره به دستاوردهای سال 
گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید 
و کم��ک به واحدهای تولی��دی کوچک و 
متوس��ط، گفت: در سال 95 دستاوردهای 
خوب��ی در زمینه رونق بخش تولید حاصل 
ش��د و باید تالش کنیم که کارنامه س��ال 
95 در س��ال 96 نی��ز تکرار ش��ود. معاون 
اول رئیس جمه��ور با قدردانی از تالش ها و 
زحمات نظام بانکی کش��ور به خصوص در 
زمینه ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی 
کوچک و متوس��ط و نیز تکمیل طرح های 
نیمه تمام، اظهار داش��ت: بخش مهمی از 
وظایف تأمین منابع مالی در اقتصاد کشور 
بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی 
با مشکالت و گرفتاری های متعددی روبه رو 
اس��ت که دولت از این مسائل آگاهی دارد 
و در آینده نزدیک جلس��ه ای برای بررسی 
این مش��کالت برگزار خواهیم کرد. وی با 
تأکید بر اینکه دس��تاوردهای سال 95 در 
زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که 
از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
بود، باید در س��ال جاری نیز تکرار ش��ود، 
تصری��ح کرد: برای تحق��ق این هدف مهم 
این اس��ت که مدیران کش��ور مصمم پای 
کار بایستند و برای رفع مشکالت و مسائل 

کشور تصمیم گیری کنند. 

تسهیل و رفع موانع تولید
دالی��ل  ب��ه  اش��اره  ب��ا  جهانگی��ری 
تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به 
واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطرنشان 
کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها 
ای��ن بود که به دلیل ش��رایط نامناس��ب 
اقتصادی کش��ور در س��ال های 90 و 91 
که باعث شد بخش تولید با رکود مواجه 
شود و ش��رایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، 
تحریم ها و س��ایر مشکالت اقتصادی که 
خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی 
بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل ش��ده 
ب��ود و به همین دلیل بر اس��اس مقررات 
بانک��ی، واحده��ای تولیدی ک��ه دارای 
چک برگش��تی و معوق��ات بانکی بودند 
کنند،  دریافت  تس��هیالت  نمی توانستند 
از ای��ن رو در س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومتی تصمیم گرفته ش��د کارگروهی 
در سطح ملی و اس��تانی برای تسهیل و 
رفع موان��ع تولید ایجاد کند تا واحدهای 
تولیدی که به دلیل ش��رایط بد اقتصادی 
کش��ور با مش��کل روبه رو ش��ده بودند و 
قابلیت احیا و بازگش��ت به بازار داشتند، 
بتوانن��د از تس��هیالت بانک��ی برخوردار 
شوند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: 
البته همانطور که بارها اعالم شد، اغماض 
این گون��ه  و چشم پوش��ی در خص��وص 
واحده��ای تولی��دی ب��ه معنای س��لب 
اختیار بانک ها نب��ود چراکه از بانک های 
عامل خواس��تیم در صورتی که یک واحد 
تولیدی را مس��تحق دریافت تس��هیالت 
نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی 
حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی 
برای احی��اء دارد می توانن��د از پرداخت 
تس��هیالت به آن خودداری کنند اما در 
عی��ن حال از بانک ها خواس��ته ش��د که 
پاسخی صریح و ش��فاف به کارگروه های 

تس��هیل و رفع موانع تولید اعالم نمایند 
و دالیل عدم پرداخت تسهیالت را بازگو 

کنند. 

تکمیل طرح های نیمه تمام
جهانگی��ری در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
برنام��ه دولت ب��رای اس��تمرار کمک به 
واحده��ای تولیدی کوچک و متوس��ط و 
تکمیل طرح های نیم��ه تمام، از مدیران 
بانک های عامل خواست که ضمن رعایت 
اص��ول بانکداری و مقررات، س��ختگیری 
بیش از اندازه انج��ام ندهند و در تعیین 
وثائق و دریافت اس��تعالم ها تا جایی که 
مقدور اس��ت کارها را روان س��ازی کنند. 
جهانگی��ری اف��زود: با توجه به یکس��ان 
ب��ودن قوانی��ن و مق��ررات بانک��ی بعضاً 
شاهد این موضوع هس��تیم که بعضی از 
مدیران بانک ها نهایت تالش را می کنند 
تا مشکالت بر س��ر راه اعطای تسهیالت 
بانکی به بنگاه ه��ای اقتصادی را برطرف 
کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها 
هم هس��تند آن طور ک��ه باید انگیزه حل 
مش��کالت را ندارند و با ات��کا به مقررات 
موجود تالش��ی در جهت بازشدن گره ها 
انج��ام نمی دهن��د. وی با اش��اره به آمار 
کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 
96، گفت: آمارها نشان می دهد عملکرد 
طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر 
از س��طح انتظارات بوده که البته بخشی 
از ای��ن ع��دم توفی��ق می توان��د به دلیل 
تغیی��رات مدیریت��ی در دولت باش��د که 
باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته 
براس��اس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر 
عملک��رد طرح رونق تولی��د بیش از صد 
درصد رش��د داشته اس��ت که این نشان 
می دهد اراده ای ج��دی در میان مدیران 
ش��کل گرفت��ه و امی��دوارم در ماه ه��ای 
باقیمانده از سال ش��اهد تحول و جهش 
مثب��ت در کمک به واحده��ای تولیدی 
کوچک و متوس��ط و تکمی��ل طرح های 
نیمه تمام در کش��ور باش��یم. معاون اول 
وزارتخانه های صنعت،  از  رئیس جمه��ور 
مع��دن و تج��ارت و جه��اد کش��اورزی، 
اس��تانداران و بانک مرکزی خواس��ت با 
جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید 
فعال ش��وند و از مدیران بانک های عامل 
نیز خواس��ت که از مدی��ران زیرمجموعه 
خود بخواهند که میزان س��خت گیری را 
ضمن رعایت مق��ررات به حداقل ممکن 
کاهش دهند. وی افزود: اگر همه مدیران 
با جدیت پای کار باش��ند و اراده و انگیزه 
کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز 
دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح 

رونق تولید خواهیم داشت. 

پرداخت تسهیالت به بنگاه های 
کوچک و متوسط مشروط به توانایی 

آنان
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت نیز در 
این جلس��ه گزارشی از برنامه رونق تولید و 
تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار 
ب��ا هدف فعال ک��ردن آنها ارائ��ه کرد و به 
تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید 
در س��ال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که 
برای دریافت تس��هیالت ثبت نام کرده اند، 
وزارت  اف��زود:  پرداخ��ت. ش��ریعتمداری 
صنعت، معدن و تجارت دس��تورالعملی را 
به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید 
استان های سراسر کشور ابالغ کرده که بر 
اساس آن پرداخت تسهیالت به بنگاه های 

کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان 
در ف��روش محصوالت و وجود بازار باش��د. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست 
گزارشی از میزان تسهیالت بانکی پرداخت 
ش��ده در س��ال جاری ارائه ک��رد و افزود: 
امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت در نظام بانکی پرداخت 
شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 

9.5 درصد رشد برخوردار بوده است. 

برنامه خروج از رکود، رونق بخش 
تولید و افزایش سرمایه گذاری

در این جلس��ه رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور هم با تأکید بر اینکه طرح 
رونق تولید فقط پرداخت تس��هیالت به 
واحدهای تولیدی نیس��ت، گفت: در این 
طرح برنامه خ��روج از رکود، رونق بخش 
تولی��د و افزای��ش س��رمایه گذاری دنبال 

می ش��ود و باید دقت داش��ته باشیم که 
تس��هیالت به واحدهایی پرداخت شوند 
که قادر باش��ند تثبیت شغل و یا اشتغال 
جدید ایجاد کنند. در این جلسه که وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی 
رئیس جمه��ور، رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ایران و برخی مدی��ران عامل بانک ها نیز 
حض��ور داش��تند، گزارش��ی از آمار کلی 
عملکرد ط��رح رونق تولید درس��ال 96 
از س��وی نماین��ده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ارائه ش��د و پیش��نهاداتی برای 
بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح 
گردید. در ادامه این جلسه مدیران عامل 
بانک ها نیز به تشریح مسائل و مشکالت 
خ��ود پرداختن��د و گزارش��ی از اقدامات 
صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا 
برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 

ارائه کردند. 

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد

بانک ها در پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی سختگیری نکنند
حمل و نقل ریلی

مدیرعامل راه آهن خبر داد 
دولت در برنامه ششم 1.5 

میلیارد دالر در حمل و نقل ریلی 
سرمایه گذاری می کند

مدیرعامل راه آهن ایران گفت در برنامه ششم توسعه 
 دول��ت 1.5 میلی��ارد دالر در زیرس��اخت های صنعت 
حم��ل و نقل ریل��ی س��رمایه گذاری می کند. س��عید 
محمدزاده روز دوشنبه در حاشیه امضای قرارداد تأمین 
مال��ی 3 میلیارد یورویی بین ایران و روس��یه در زمینه 
حمل و نقل ریلی افزود: دولت به توس��عه حمل و نقل 
ریلی توجه ویژه ای دارد و با گش��ایش اعتبارات اسناد، 
برقی کردن مس��یر ریلی تهران - مش��هد از پنجشنبه 
گذشته آغاز شده است. وی افزود: در پایان برنامه ششم 
توسعه باید سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی کاال به 
30درصد و در بخش مسافری به 20 درصد افزایش یابد 
و ما امیدواریم با افزایش سرمایه گذاری ها، به این هدف 
مهم دس��ت پیدا کنیم. محمدزاده با اش��اره به امضای 
ق��رارداد 3 میلیارد یورویی بین ایران و روس��یه اظهار 
داش��ت: از طریق این خط اعتباری به کمک سازندگان 
داخلی و مشارکت شرکت های روسی تعداد زیادی واگن 
باری و مسافری و لوکوموتیو در کشور تولید می شود و 
در مرحله نخست تولید 6هزار واگن باری در سه شرکت 
واگن سازی پارس، واگن سازی کوثر و واگن سازی فوالد 
درخشان آغاز می ش��ود.  همچنین رئیس هیأت مدیره 
مرکز توسعه تجارت روسیه نیز در این مراسم گفت: این 
مرکز از هرگونه سرمایه گذاری در ایران حمایت می کند 
و ش��اهد امضای ق��رارداد 3میلیارد یوروی��ی در تهران 
هستیم.  »پیتر فرادکوف« افزود: هدف ما از امضای این 
قرارداد ساماندهی انواع سرمایه گذاری شرکت های روی 
در ایران است تا بتوانیم به صورت مشترک این واگن ها 
و لوکوموتیوها را برای توس��عه حمل و نقل ریلی ایران 
سریع تر تولید کنیم. به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: با 
امضای این قراردادها و حمایت های مالی همکاری های 
دو کشور ایران و روسیه در بخش های مختلف اقتصادی 
بیش از پیش تقویت خواهد ش��د. ایران و روس��یه روز 
دوش��نبه دو س��ند همکاری به ارزش 3میلی��ارد یورو 
برای سرمایه گذاری در تولید واگن و لوکوموتیو به امضا 
رس��اندند؛ در این قرارداد که بین راه آهن ایران و مرکز 
توسعه تجارت روسیه و شرکت بیمه اعتباری روسیه به 
امضا رسید، طرف روس مبلغ 3میلیارد یورو برای تولید 
مشترک واگن، لوکوموتیو و تجهیزات مورد نیاز شبکه 

حمل و نقل ریلی اختصاص می دهد. 

اقتصاد کالن

کدام کاالهای صنعتی ایران 
بیشترین صادرات را دارند؟ 

صادرات در بخش رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی 
بیشترین میزان رشد مثبت و صادرات سایر تجهیزات 
جابه جایی طبقه بندی  نشده بیشترین میزان رشد منفی 
را در بخش صادرات صنعتی کش��ور طی نیمه نخست 
س��ال جاری به خود اختصاص دادن��د. میزان صادرات 
صنعتی کش��ور در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری 
معادل 765۴ میلی��ون دالر بوده که در قیاس با مدت 
مش��ابه سال گذش��ته که 7۴61 میلیون دالر صادرات 
صنعتی ص��ورت گرفته با رش��د 2.6درص��دی روبه رو 
بوده اس��ت. در میان مهم ترین اقالم صنعتی صادراتی 
س��اخت رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباطی با 159درصد 
رش��د در رتب��ه اول قرار گرفته و ب��ه رقمی معادل 6.6 
میلیون دالر رسیده است. این در حالی است که میزان 
صادرات رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباطی در شش ماهه 
نخس��ت سال گذش��ته رقمی معادل 2.5 میلیون دالر 
بوده اس��ت. پس از آن کاغذ و محص��والت کاغذی در 
شش ماهه نخست س��ال جاری رشدی 71.9درصدی 
در ص��ادرات روبه رو ش��ده و از رق��م 26.6میلیون دالر 
در مدت مش��ابه سال قبل به ۴5.7میلیون دالر رسیده 
است. به گزارش ایس��نا، صادرات مبلمان و مصنوعات 
طبقه بندی نشده تولیدی نیز در شش ماهه نخست سال 
جاری با 75درصدی روبه رو شده و از 15.9 میلیون دالر 
در ش��ش ماهه نخست سال گذش��ته به 27.9 میلیون 
دالر در مدت مش��ابه س��ال جاری رسیده است. طبق 
اطالع��ات ارائه ش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به ایسنا، صادرات محصوالت تولیدشده از تنباکو 
و توتون نیز در ش��ش ماهه نخست سال 1395 معادل 
0.3 میلیون دالر بوده که در مدت مش��ابه سال جاری 
به 0.5 میلیون دالر افزایش یافته تا ش��اهد رشد 50.2 
درصدی در این بخش باش��یم. درخصوص بخش هایی 
که با رش��د منفی در میزان ص��ادرات صنعتی مواجه 
ش��ده اند باید به صادرات کاالهای تجهیزات جابه جایی 
طبقه بندی نش��ده با رشد منفی 6۴.5 درصدی در رتبه 
اول اشاره کرد، چراکه این بخش در شش ماهه نخست 
سال 1395 صادراتی ۸.9 میلیون دالری داشته که در 
مدت مش��ابه س��ال جاری به 3.1 میلیون دالر رسیده 
اس��ت. پس از آن در حوزه وسایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیم تریلر نیز با رش��د منفی 2۴.6درصدی در صادرات 
روبه رو هس��تیم؛ به گونه ای که میزان صادرات در این 
بخش طی شش ماهه نخست سال گذشته معادل 63.۴ 
میلیون دالر بوده ب��ه ۴7.9 میلیون دالر کاهش یافته 
است. صادرات محصوالت فلزی فابریکی تولیدشده به 
جز ماش��ین آالت و تجهیزات نیز سومین بخشی است 
که از لحاظ کاهش صادرات با رشد منفی 17.9درصدی 
روبه رو ش��ده و از 206.3 میلیون دالر در ش��ش ماهه 
نخس��ت س��ال 1395 به 170.1 میلیون دالر در شش 

ماهه نخست سال جاری رسیده است. 

متروی پردیس از بودجه جا ماند
طی بررس��ی ها از الیحه بودجه 1397 هیچ ردیف 
بودجه ای برای اجرای پروژه متروی تهران � پردیس 
اختصاص نیافته است. با وجود تکمیل حدود 25هزار 
واحد مس��کن مهر پردی��س و تکمیل 30 هزار واحد 
دیگر تا ابتدای سال آینده که احتماال با اسکان نیمی 
از افق جمعیت��ی پردیس همراه خواهد بود، ضرورت 
آغاز پروژه متروی پردیس احساس می شود؛ اما طی 
بررس��ی ها هی��چ ردیفی برای این منظ��ور در الیحه 
بودج��ه 1397 پیش بینی نش��ده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، متروی پردیس مراحل مطالعاتی خود را طی 
کرده و با وج��ود آزادراه پردیس و همچنین بزرگراه 
رودهن، احتم��ال قریب به یقین این محور در آینده 
نزدیک با مش��کل ترافیک روبه رو خواهد بود. با این 
ح��ال آغاز پروژه خط ریلی این مس��یر در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. شنیده ها حاکی از آن است که شرکت 
عمران آمادگی داش��ته بخش عمده ای از رقم حدود 
1500 میلی��ارد تومانی اجرای پروژه متروی پردیس 
را از طری��ق مناب��ع داخلی، تهاتر زمین و مش��ارکت 
بین الملل��ی تامی��ن کن��د. ظاهرا در ای��ن خصوص 
صحبت هایی نیز با ژاپنی ها و آلمانی ها انجام شده اما 
عدم پیش بینی بودجه در سال آینده همه برنامه ها را 
نقش بر آب می کند. مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدی��د پردیس در این خصوص به ایس��نا، گفت: فاز 
اجرایی مت��روی پردیس قرار بود س��ال آینده انجام 
ش��ود. مدیرعامل شرکت عمران نیز بارها عنوان کرد 
با توجه به روند افتتاح ها و جمعیت پذیری پردیس در 
آینده نزدیک، نیاز به خط ریلی به ش��دت محسوس 
خواهد شد. سعید غفوری افزود: مطالعات قطار برقی 
تهران � پردیس طی س��ال های گذش��ته انجام شده 
اس��ت. این ط��رح دارای مجوز 215 از س��ال 1391 
است و قرار بود که پس از اتمام مطالعات، در بودجه 
س��ال 1397 ردیف اجرایی بگیرد که متاس��فانه این 
مهم در الیحه پیش��نهادی س��ازمان برنامه و بودجه 
ص��ورت نگرفته و عمال برای س��ال آین��ده هیچ گونه 
ردیفی به قطار ش��هری ته��ران � پردیس اختصاص 
داده نش��ده است. غفوری تصریح کرد: با توجه به بار 
ترافیکی تهران � شمال و نیز اتوبان تهران � پردیس 
که باعث آلودگی هوا می شود خواهشمندیم سازمان 
برنام��ه و بودجه و نمایندگان محترم اس��تان تهران 
در مجلس ش��ورای اس��المی در فرصت باقی مانده تا 
نهایی شدن الیحه بودجه اقدامات الزم را برای تامین 

بودجه مترو انجام دهند. 



شاید چندین سال است که بحث خرید 
و فروش س��که های تقلبی در بازار مطرح 
می ش��ود، با این وج��ود همچنان به نظر 
می رس��د عزمی جدی ب��رای جمع آوری 
این سکه ها و برخورد با این مشکل وجود 

ندارد. 
به گ��زارش ایس��نا، در م��وارد متعدد 
ش��هروندان با این مشکل مواجه شده اند 
که حتی گاه به هنگام خرید از واحدهایی 
که دارای پروانه صنفی هستند سکه هایی 
تقلب��ی به آنها فروخته می ش��ود. در این 
میان اتحادیه های صنفی نیز دائما بر این 
نکته تأکی��د دارند که م��ردم باید خرید 
خ��ود را از واحده��ای دارای پروانه انجام 
دهند تا کمترین مش��کل برای آنها ایجاد 
ش��ود. اکنون حتی برخی از صرافی های 
میدان فردوس��ی نمونه هایی از سکه های 
تقلب��ی را روی شیش��ه های خوب نصب 
کرده ان��د تا مردم دقت بیش��تری به این 
موض��وع داش��ته باش��ند، ام��ا همچنان 
مس��ئوالن اتحادیه های ط��ا و جواهر بر 
ای��ن نکته تأکید دارند که »س��که  تقلبی 

نداریم.«

مردم عادی نمی توانند سکه تقلبی را 
تشخیص دهند

اتحادیه  رئی��س  محم��د محمدول��ی، 
فروش��ندگان طا و جواهر درباره فروش 
س��که های تقلب��ی اظه��ار ک��رد: چیزی 
به عن��وان س��که تقلبی وجود ن��دارد و 
ما چنین س��که ای نداری��م. حال ممکن 
گاه  غیرکارشناس��ی  دی��دگاه  از  اس��ت 
چنین بحث هایی مطرح ش��ود، اما از دید 
حرف��ه ای برخ��ی اصطاح��ات داریم که 
ممکن اس��ت افرادی که اهل فن نیستند 

متوجه آنها نشوند. 
وی افزود: گاه ممکن اس��ت سکه هایی 
که به فروش می رسد از نظر وزن یا عیار 
مش��کل داش��ته باش��ند. اما تقلب یعنی 
اینکه س��که ای که می خرید طا نباشد و 
از مس یا بدل تهیه شده باشد و براساس 

ظاهر قادر به تشخیص آن نباشید. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان طا و 
جواهر اظهار کرد: برای تش��خیص چنین 
س��که هایی اعض��ای متبحر ای��ن صنف 
متوج��ه موض��وع خواهند ش��د، اما این 
مس��ئله به گونه ای نیست که افراد عادی 

هم بتوانند آن را تشخیص دهند. 
در واحده��ای صنفی مجاز س��که غیر 

اصل فروخته نمی شود
محم��د ول��ی ادامه داد: نکت��ه  دیگری 
ک��ه باید به آن توجه کرد این اس��ت که 
ضرب و توزیع سکه در اختیار اتحادیه ما 
قرار ندارد. حال ممکن است در صنف ما 
هم مانند تمام اصناف دیگر تعداد بس��یار 
اندکی که ش��اید عدد آنها به انگش��تان 
یک دست هم نمی رس��د، شیطنت هایی 
کنند، اما نمی ت��وان اینگونه گفت که در 
واحدهای مج��از صنفی س��که غیراصل 

فروخته می شود. 
وی تأکی��د کرد: م��ا باره��ا و بارها به 
مردم تذکر داده و از آنها خواس��ته ایم که 
حتما برای خرید طا به واحدهای صنفی 
مراجعه کنند و توجه داش��ته باش��ند که 
واحده��ای مربوط��ه دارای پروانه ه��ای 

کسب باشند. 
محمدولی اف��زود: البت��ه در ارتباط با 
س��که گاه ممکن اس��ت برخ��ی افراد به 
ش��کل س��رپایی یا دالل  مانند به فروش 
س��که بپردازن��د و آنچه ارائ��ه می کنند، 
رقمی بی��ن دو تا ۱۰ هزار تومان ارزان تر 
از واحدهای صنفی باش��د، اما مردم باید 
به این نکته توجه کنند که در بس��یاری 
م��وارد مش��کاتی که درباره س��که های 
غیراص��ل ایج��اد ش��ده به همی��ن افراد 
مربوط می ش��ود، درحالی ک��ه اگر خرید 
م��ردم از واحدهای صنف��ی صورت گیرد 
حت��ی در ص��ورت ب��روز مش��کل امکان 

پیگیری آن وجود خواهد داشت. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان طا و 
جواه��ر همچنین ب��ه ارائ��ه توضیحاتی 
ب��ازار  ب��ر  نظ��ارت  وضعی��ت  درب��اره 
طافروش��ان پرداخ��ت و گف��ت: م��ا در 
اتحادی��ه خود بازرس��انی داریم و به طور 
مداوم ماهانه واحدها را مورد بازرسی قرار 
می دهیم. براین اس��اس در واحدی تقلب 
یا تخلف صورت گیرد طبق قانون با واحد 
مربوطه برخورد خواهد شد، اما همچنان 
در ارتباط با فروشندگان سرپایی ما قادر 

به انجام پیگیری نیستیم. 
وی تأکید کرد: همانطور که اشاره شد 
هیچ صنف و رس��ته ای نیست که در آن 
عده ای تخلف نکنند. ما هم نمی خواهیم 
بگویی��م که تم��ام واحده��ای صنفی ما 
بدون ایراد هس��تند، چراک��ه به هر حال 
ممکن است درصد بس��یار بسیار اندکی 
دارای پروان��ه کس��ب بوده و ج��زو افراد 
س��ودجو محسوب ش��وند، اما به هرحال 

واحده��ای صنفی مورد رصد و بازرس��ی 
قرار می گیرند و اینگونه نیست که از خطا 

و تخلف آنها به راحتی گذر شود. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان طا و 
جواهر در پایان خاطرنش��ان کرد: درصد 
تخلف��ات ص��ورت گرفته در ب��ازار صنف 
طافروش��ان حداقلی اس��ت، اما با توجه 
به اینک��ه از این صن��ف و صنعت انتظار 
نمی رود تقلب داشته باشند ممکن است 
گس��ترده  بازتاب  موضوعی  کوچک ترین 
پی��دا کند، اما باید توجه داش��ت که این 
موضوعات حداقلی است و به خصوص در 
ارتب��اط با اعضای صنف خیلی کم چنین 

اتفاقاتی رخ می دهد. 

هیچ شکایتی از طالفروشی ها 
نداشته ایم

از س��وی دیگر پیگیری این موضوع از 
سوی مسئول بازرسی اتاق اصناف گویای 
آن اس��ت ک��ه تاکن��ون مش��کلی جدی 
از س��وی مردم در این باره اعام نش��ده 
اس��ت که البته این موض��وع خود جای 
س��ؤال دارد چرا که در شرایط فعلی عدم 
اعتراض مردم به معنای وجود نداش��تن 
مش��کل نبوده و اینگونه به نظر می رسد 
که ی��ا ش��هروندان از راه ه��ای پیگیری 
موضوع بی اطاع هس��تند و یا امیدی به 

پیگیری موضوع ندارند. 
حس��ین درودی��ان در پاس��خ ب��ه این 
س��ؤال که در بازرس��ی های انجام ش��ده 
از واحدهای طافروش��ی چ��ه میزان از 
تقلب و تخلف مشاهده شده، اظهار کرد: 

تاکنون م��ا هیچ ش��کایتی از صنف طا 
نداش��ته ایم. این اتفاق در ش��رایطی رخ 
می دهد که اگر مردم ش��کایات خود را با 
س��امانه ۱۲۴ یا سازمان صنعت، معدن و 
تج��ارت هم در میان بگذارند به ما ارجاع 

داده می شود. 
وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد: البته در 
گذش��ته گشت های مش��ترک بازرسی را 
ب��ا همراه��ی همکاران��ی از اتحادیه طا 
و جواه��ر داش��تیم که مدتی اس��ت این 
گشت ها برگزار نشده است، از سوی دیگر 
بازرسان اتاق اصناف با توجه به تخصصی 
بودن موضوع به تنهای��ی نمی تواند برای 
بازرس��ی به این واحده��ا مراجعه کنند، 
چ��را که پیگیری ای��ن موضوعات نیاز به 
کار کارشناس��ی دارد اما به هر صورت با 
تمام این ش��رایط هیچ گونه ش��کایتی از 

فعاالن این عرصه نداشته ایم. 
پی��ش از این حج��ت ش��فائی رئیس 
اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طا و جواهر دراین باره گفته بود به عنوان 
فردی که س��ال ها در ای��ن صنف فعالیت 
ک��رده ام، به هی��چ عنوان بح��ث فروش 
س��که های تقلبی را قبول ن��دارم و تأیید 
نمی کنم. همانند طا که ذات پاکی دارد 
همکاران ما نیز افرادی پاکدست و متعهد 
هس��تند و اف��رادی که ش��رایط دریافت 
پروان��ه کس��ب را دارند هی��چ گاه اعتبار 
خود را زیر سوال نمی برند و برای سودی 
اندک اعتب��ار خ��ود را قربانی نمی کنند، 
چراک��ه در این صنف، اعتب��ار حرف اول 

و آخر را می زند. 

ماجرای خرید و فروش سکه های تقلبی در بازار ادامه دارد

طال یا مس؟  مدیرعامل بانک ملت خبر داد

با دستور وزیر اقتصاد سهام بانک 
ملت در بیمه آسیا واگذار می شود

مدیرعامل بانک ملت از واگذاری سهام این بانک در 
شرکت بیمه آسیا در آینده ای نزدیک خبر داد. 

ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، دکتر محمد 
بیگدلی با اش��اره به سهم حدود ۲۰درصدی این بانک 
در شرکت بیمه آسیا اعام کرد که بانک ملت با هدف 
اجرای منویات رئیس جمهوری و دستور اکید وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در اجرای قانون رفع موانع تولید که 
یکی از بنده��ای آن واگذاری های اماک و دارایی های 
مازاد بانک ها است، فروش این اماک و دارایی ها را در 
دستور کار قرار داده و در نخستین اقدام، فروش سهام 
خود در شرکت بیمه آسیا را در اولویت قرار داده است. 
وی ادام��ه داد: گ��روه مالی ملت به عن��وان متولی 
این س��هام، اقدام��ات اولیه را برای ف��روش این بلوک 
۲۰درصدی شروع کرده است که امیدواریم این عرضه 

با بهترین شرایط، صورت گیرد. 
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک، 
۱۰درصد از س��هام ش��رکت به پرداخت را نیز در بازار 
سرمایه واگذار کرده است، اعام کرد که بخش دیگری 
از س��هام این ش��رکت به صورت بلوک��ی در آینده ای 
نزدیک عرضه خواهد شد، ضمن اینکه واگذاری تعداد 
دیگری از ش��رکت های بانک نیز در دس��تور کار قرار 

گرفته است. 
دکتر بیگدلی با اش��اره به ف��روش حدود ۳۵۰ مورد 
از ام��اک مازاد و پروژه های بانک ملت در هش��ت ماه 
ابتدایی امس��ال، تأکید کرد: خوش��بختانه این بانک از 
س��ال های گذشته این فرآیند را شروع کرده و در سال 
جاری به ویژه پس از دریافت دستور وزیر امور اقتصادی 

و دارایی، به این موضوع سرعت بخشیده است. 
وی به تشکیل کارگروه های ویژه برای فروش اماک 
و دارایی های مازاد در بانک ملت اشاره کرد و گفت: این 
کارگروه ها پیگیری های ج��دی را در این زمینه انجام 
داده اند که خوشبختانه نتایج خوبی به دست آمده است 
که اث��رات آن را در عملکرد بانک در آینده مش��اهده 

خواهیم کرد. 
مدیرعامل بانک ملت، واگذاری این اماک و دارایی ها 
را باع��ث جلوگی��ری از تحمیل هزینه های س��نگین 
نگه��داری آنها، افزایش نقدینگ��ی بانک جهت اعطای 
تسهیات در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین 
در راس��تای تحقق ش��عار »اقتصاد مقاومتی: تولید –

اشتغال« خواند و گفت: این واگذاری ها بی تردید، اثرات 
مثبتی را روی سودآوری بانک خواهد داشت. 

وی روند وصول مطالبات بانک ملت را رضایت بخش 
خوان��د و گفت: باتوجه به اینکه بخش��ی از دارایی های 
بانک ها در بخش مطالبات معوق قفل شده است و این 
دارایی ها جزو دارایی های س��می نظام بانکی محسوب 
می ش��ود، بانک ملت پیگیری و وصول این مطالبات و 
تبدی��ل آن به منابع مولد را در دس��تور کار جدی قرار 
داده و تاکنون نیز در این زمینه به موفقیت های خوبی 

دست یافته است. 
به گفته وی، هم اکنون نسبت مطالبات به تسهیات 
در بانک ملت به درصد خوبی رس��یده که به مراتب از 

میانگین شبکه بانکی کشور پایین تر است. 
دکتر بیگدلی، ب��ه افزایش قابل قبول عملیات ارزی 
بانک ملت در سال جاری هم اشاره کرد و اظهار داشت: 
عملکرد ارزی این بانک تا پایان آبان ماه س��ال جاری 
به حدود ۸میلیارد دالر رس��یده که نشان دهنده رشد 
۱۰۶درص��دی در تعداد و رش��د حدود ۲۰درصدی در 

مبلغ حواله ها و گشایش اعتبارات اسنادی دارد. 
به گفته دکت��ر بیگدلی، روابط کارگزاری بانک ملت 
نیز ب��ا ۲۰درصد رش��د، از ۱۳۹ بانک ب��ه ۱۶۷ بانک 

افزایش یافته است. 
وی پیش بینی کرد که ب��ا توجه به برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته، بانک ملت در بخش ارز با رش��د قابل 
توجهی نسبت به پایان سال گذشته، روبه رو خواهد شد. 
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خبرنــامه

رئیس مرکز مطالعات و نوآوری 
بانک انصار به عنوان پژوهشگر برتر 

بانکی انتخاب شد
هفتمین مراسم بزرگداش��ت هفته پژوهش وفناوری 
باحضور رئیس کل  بانک  مرکزی، مدیران ش��بکه  بانکی، 
مدیرعام��ل بان��ک انصار، رئی��س پژوهش��کده پولی و 
بانکی، اس��اتید و محققان این حوزه روز سه ش��نبه ۲۱ 
آذرماه س��ال جاری در محل بانک مرک��زی برگزار و به 
پژوهش��گران برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.  
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات بانک انصار، 
در ابتدای این مراسم، علی دیواندری رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی با ارائه گزارش عملکرد پژوهشکده، به نقش 
پژوهش در تدوین سیاست های اقتصادی، مالی و پولی 
و تأثیر آنها بر تصمیم گیری مسئوالن اشاره و بیان کرد: 
نظام بانکی کشور جز از طرق علمی وپژوهشی قابل اداره 
و اصاح نیس��ت و با توجه به ع��دم تعادل کنونی نظام 
بانکی، پژوهش��کده پولی و بانکی می کوشد تا با اتکا به 
یافته های پژوهشی و کمک مسئوالن بانکی، به اصاح 
حرکت  اقتصادی کشور کمک کند.  در ادامه این مراسم، 
ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی طی س��خنانی، 
تمرک��ز بر پژوهش ه��ای کاربردی را یک نیاز اساس��ی 
نظام بانکی دانس��ت و گفت: باید از ظرفیت های علمی 
وپژوهش��ی کش��ور و صاحب نظران عرصه پولی وبانکی 

برای اصاح روندهای کنونی حداکثر استفاده را کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۷۸دالر آمریکا

۵.۰۰۶یورو اروپا

۵.۷۱۹پوند انگلیس

۱.۱۶۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۴.۴۰۰مثقال طا

۱۲۷.۹۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۳۶۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۸۷.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۸۷.۰۰۰نیم سکه

۳۹۷.۷۰۰ربع سکه

۲۶۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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نشس��ت خبری ش��اپور محم��دی با 
اصح��اب رس��انه صب��ح روز دوش��نبه 
برگ��زار ش��د. وی در ای��ن نشس��ت به 
تشریح اقدامات س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار پرداخت و س��پس به پرسش های 
خبرنگاران پاس��خ داد. محمدی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار اولین اقدام 
سازمان را به روز رسانی سامانه معامالتی 
پ��س از 10 س��ال عنوان ک��رد و گفت: 
از روزهای ابتدای فعالیت در س��ازمان، 
پیگیر اعتالی س��امانه ب��ودم که از روز 
شنبه معامالت روی سامانه به روز رسانی 
انجام می ش��ود ک��ه کار بزرگ��ی بود و 
ش��رکت فن��اوری کار س��نگینی در این 
خصوص انجام داد. به گزارش »س��نا«، 
وی در ادامه افزود: سامانه جامع نظارت 
بر بازار سرمایه طی هشت ماه راه اندازی 
شد و در کنار دو س��امانه نظارتی فعلی 
آرامیس و نهان این سامانه فعالیت خود 
را در جه��ت افزایش نظارت ها آغاز کرد. 
محمدی س��ومین اقدام را س��اماندهی 
ب��ازار بدهی خوان��د و گفت: کاهش نرخ 
اوراق با توجه ب��ه تاکیدات وزیر اقتصاد 
م��ورد توجه قرار گرف��ت و نرخ هایی که 
عدد باالیی داش��تند تا 15درصد کاهش 
پی��دا کرد. وی به معامالت اختیار خرید 
و فروش اش��اره کرد و گف��ت: معامالت 
اختی��ار خری��د و ف��روش هم اکنون در 
معامالت س��هام و س��که در حال انجام 
اس��ت. محمدی تقویت جایگاه کاالهای 
کشاورزی در بورس کاال را به عنوان یک 
اقدام دیگر س��ازمان بورس عنوان کرد و 
گفت: سهم کاالهای کشاورزی در بورس 

کاال افزایش قابل توجهی داشته است. 

اصالح دستورالعمل مرتبط با توقف 
و بازگشایی نمادها

ششمین اقدام سازمان بورس و اوراق 
به��ادار در ای��ن دوران روش عرضه های 
اولی��ه از طری��ق ثب��ت س��فارش )بوک 
بیلدین��گ( اس��ت ک��ه به گفت��ه دکتر 
محم��دی، ب��رای همیش��ه ب��ه حرف و 
حدیث ها پایان داد البته جای پیش��رفت 
دارد. دبیر ش��ورای عال��ی بورس تصریح 
ک��رد: اص��الح دس��تورالعمل مرتبط با 
توقف و بازگشایی نمادها هفتمین اقدام 
سازمان در این دوران بوده که از آنجایی 
که باید روی س��امانه جدی��د راه اندازی 
می ش��د انتظار می رود تا دو هفته آینده 
عملیاتی ش��ود. بنابراین تا 10 روز دیگر 
نماده��ا با دس��تورالعمل جدید، توقف و 
بازگشایی می شوند. وی ادامه داد: تقویت 
مکانی��زم صندوق ه��ای با درآم��د ثابت 
یک��ی از کارهایی بود ک��ه در این مدت 
انج��ام گرفت. پی��ش از این تا 90درصد 
م��وارد  در  صندوق ه��ا  س��پرده گذاری 
غیرسهامی بود که این نسبت هم اکنون 
به 70درصد رسیده است. این حد نصاب 
باید به 50درصد برسد و بقیه منابع باید 
در اوراق بخش خصوصی و دولتی و سهام 

نهمین  س��پرده گذاری ش��ود. محمدی 
اق��دام را ممنوعیت ص��دور یونیت های 
صندوق ها در ش��عب بانک ها دانس��ت و 
گفت: خرید یونیت ها در ش��عب بانک ها 
ممنوع ش��د و فقط امکان فروش آن در 
ش��عب بانک ها مجاز اس��ت. سخنگوی 
س��ازمان بورس راه اندازی سامانه رصد، 
برق��راری حد اعتباری برای کارگزاری ها 
در ات��اق پایاپ��ای را از دیگ��ر اقدام��ات 
س��ازمان خوان��د و گفت: ح��د اعتباری 
ریسک عدم ایفای تعهد را تا حد زیادی 
پوشش داده است. وی خاطرنشان کرد: 
کاه��ش کارمزده��ای معامالت��ی برای 
افزایش نقدش��وندگی دوازدهمین اقدام 
سازمان بورس و اوراق بهادار است. یکی 
از اقدام��ات در جه��ت رون��ق اقتصادی 
کاهش هزینه معامالت اس��ت و در این 
راس��تا با وجود اینکه مجموع کارمزدها 
کمت��ر از 0.3درص��د اس��ت ام��ا از این 
میزان نیز کارمزدها کمتر ش��ده اس��ت. 
محم��دی خاطرنش��ان ک��رد: معامالت 
الگوریتم��ی و پربس��امد در دنیا بس��یار 
پرحجم اس��ت و برای اینکه معامالت از 
شفافیت و نقدشوندگی بیشتر برخوردار 
شود، فرآیند آن ش��روع شده است. وی 
ادام��ه داد: کاه��ش محدودیت ها برای 
س��بدگردان ها و صندوق ه��ا در جه��ت 
کاهش زمان برای اخ��ذ کد مورد توجه 
ق��رار گرف��ت. همچنین در این راس��تا 
مجوزهای کارگزاری ه��ا از 23 مجوز به 
هش��ت مجوز برای بهبود کس��ب و کار 

کاهش پیدا کرد. 

راه اندازی سایت تنقیح قوانین بازار 
سرمایه

محمدی ش��انزدهمین اقدام را افشای 
صورت ه��ای مال��ی 231 نه��اد عمومی 
غیردولت��ی خواند و گفت: در راس��تای 
اج��رای بند 6 قان��ون اصل 44 به کمک 
مجل��س هم اکن��ون 1015 اطالعی��ه و 
425 صورت مال��ی از نهادهای عمومی 
غیردولتی منتش��ر ش��د. رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار کاهش زمان تایید 
صالحیت مدیرعامل را هفدهمین اقدام 
س��ازمان خواند و در ادامه به راه اندازی 
صندوق تثبیت بازار س��رمایه اشاره کرد 
و گفت: مطابق ماده 28 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، این صندوق در شرایط 
خاص برای حمایت از بازار سرمایه ورود 
می کن��د و هم اکن��ون صن��دوق تثبیت 
آمادگی ورود به بازار را مطابق آیین نامه 
هیأت وزی��ران دارد. وی به تهیه الیحه 
اصالح قانون بازار س��رمایه اشاره کرد و 
گف��ت: امیدواریم ب��ه زودی این الیحه 
ب��ا تصویب در ش��ورای عال��ی بورس و 
تصوی��ب در هی��أت وزیران ب��ه مجلس 
تقدیم ش��ود، اما یک��ی از اقدامات موثر 
در حوزه قوانین راه اندازی سایت تنقیح 
قوانین بازار س��رمایه است که هم اکنون 
به کمک مرک��ز پژوهش های س��ازمان 

هم��ه قانون ها پ��س از تجمی��ع و ذکر 
تغیی��رات و اصالح��ات در اختیار عموم 
قرار گرفته اس��ت. محم��دی به موضوع 
پراهمیت فرهنگ سازی در بازار سرمایه 
اشاره کرد و با تشکر از تالش های روابط 
عمومی س��ازمان بورس و اوراق بهادار از 
تالش های رس��انه ها و صدا و س��یما در 
زمین��ه فرهنگ س��ازی قدردان��ی کرد و 
گف��ت: مذاکره با رس��انه های ملی برای 
س��اخت س��ریال و فیلم پس از دریافت 
مج��وز ش��ورای عال��ی ب��ورس وارد فاز 
عملیاتی می ش��ود. وی درب��اره پیگیری 
تبدیل عضویت سازمان بورس در آیسکو 
از عض��و ناظر ب��ه عادی گف��ت: تبدیل 
وضعیت س��ازمان در آیس��کو در مراحل 
اجرایی است و تیم تایید کننده گزارش، 
در مراح��ل نهایی بررس��ی ق��رار دارد و 
امیدواری��م این اقدام ب��ه زودی صورت 
گیرد. دبیر ش��ورای عالی بورس به الزام 
شفافیت افش��ای ماهانه تولید و فروش 
اطالع��ات به عنوان بیس��ت و س��ومین 
اقدام س��ازمان در این دوران اشاره کرد 
و گفت: افش��ای اطالع��ات واقعی زمینه 
دقت بیشتر را در صورت های مالی ایجاد 
می کند و حتی در این خصوص از کانون 
درخواس��ت  س��رمایه گذاری  نهاده��ای 
کردیم تحلیل صنایع به عهده رس��انه ها 
گذاش��ته ش��ود و مج��وزی در جه��ت 
انتش��ار تحلیل صنایع و تحلیل شرکت 
داده ش��ود. البته این اقدام نافی تحلیل 
س��هامداران نیس��ت. محمدی پیگیری 
مقابله با س��ایت هایی را که خالف قانون 
و مق��ررات ش��ایعاتی را مطرح کردند به 
عنوان بیس��ت و چهارمین اقدام سازمان 
خوان��د و گف��ت: پیگی��ری قضایی برای 
برخورد با این سایت ها انجام و به برخی 
تذکر داده ش��د. رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار بیس��ت و پنجمین اقدام 
سازمان را جلوگیری از فعالیت نهادهای 
غیرمج��از عن��وان ک��رد و گف��ت: تمام 
اقدام��ات الزم در مراجع قضایی صورت 
گرفته که ب��ه بهانه های واهی و با اعالم 
نرخ های غیرواقعی سرمایه های مردم به 
یغما ن��رود و در این خص��وص پیگیری 

قضایی می شود. 

5 توصیه به سهامداران
محم��دی در گفت وگو ب��ا خبرنگاران 
پن��ج توصیه به س��هامداران داش��ت و 
در ای��ن رابط��ه گف��ت: س��هامداران در 
خری��د و فروش ها ب��ه عوام��ل بنیادی 
دقت کنند. س��ودآوری، ص��ورت مالی، 
چشم انداز شرکت در س��ودآوری آینده 
از عوام��ل تحلی��ل بنی��ادی اس��ت که 
می توان��د س��رمایه گذاری موفقی را رقم 
بزن��د. البته تحلی��ل تکنیکی یک روش 
فنی و پذیرفته ش��ده در دنیا اس��ت، اما 
حتما تحلیل بنیادی مد نظر باش��د. وی 
دومی��ن توصیه را توجه ب��ه ویژگی ها و 
ریس��ک های هر صنع��ت خواند و گفت: 

هم��ه صنایع دوران رش��د، افول و رکود 
دارن��د، بنابرای��ن بای��د ب��ه ویژگی های 
خاص هر صنعت دقت ش��ود به عبارتی 
می ت��وان از تحلی��ل »ب��اال ب��ه پایین« 
اس��تفاده کنند؛ یعن��ی در تحلیل خود 
از اقتصاد جهان��ی، اقتصاد ملی، صنعت 
و ش��رکت بهره ببرند. محم��دی با ذکر 
مثال��ی توضیح داد: به عن��وان نمونه در 
ش��رکت هایی که قراردادمحور هس��تند 
حتم��ا تحلی��ل قراردادها م��ورد توجه 
قرار بگیرد و س��ازمان نیز پیگیر افشای 
اطالعات قراردادها است در همین راستا 
باید قراردادهای ش��رکت های خدماتی و 
آی ت��ی مورد توجه ق��رار بگیرد. رئیس 
سازمان بورس تشکیل سبد سهام جای 
تک سهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
در دنیا و بازارهای مالی کسی نمی تواند 
ادعا کن��د یک گروه صنعت یا ش��رکت 
افت س��ود ن��دارد پ��س س��هامداران با 
تشکیل سبد ریسک خود را پایین آورند. 
وی ادامه داد: چهارمین نکته استفاده از 
مشاوران امین، مشاوران سالم، مشاوران 
راس��ت گفتار، مش��اوران غی��ر ذی نفع و 
استفاده از تحلیل های مشاوران حرفه ای 
اس��ت. محمدی پنجمین درخواست را 
تحلیل بلندمدت و اس��تراتژی بلندمدت 
عنوان کرد و گفت: بازار رشدهای خوبی 
داش��ته و برخ��ی هموطنان س��ودهای 
خوب��ی کردند، اما حتم��ا باید بلندمدت 
فک��ر کنیم و از اقدام��ات خالف قانون و 
مق��ررات مانند جهت دهی ب��ه قیمت و 
استفاده از اطالعات نهایی پرهیز کنند. 

دالیل رشد شاخص کل بورس
رئی��س س��ازمان ب��ورس در جم��ع 
خبرن��گاران در خص��وص دالیل رش��د 
و  ب��ورس  کل  ش��اخص  خیره کنن��ده 
ثب��ت رکوردهای جدید گف��ت: در این 
رکوردزنی ه��ای پ��ی در پ��ی هم دالیل 
بین الملل��ی  تح��والت  و ه��م  داخل��ی 
دخی��ل بود. محمدی در ادامه نشس��ت 
خب��ری، افزایش قیمت نف��ت را یکی از 
عوامل اثرگذار بر بازار س��رمایه دانس��ت 
که برای بودجه کش��ور نیز اتفاق خوبی 
اس��ت و افزایش بهای فلزات اساس��ی را 
نیز دومین عامل بین المللی رشد برخی 
صنای��ع ب��زرگ در ب��ازار قلم��داد کرد. 
محمدی در خصوص دالی��ل داخلی به 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی اش��اره کرد و 
گفت: در همین راس��تا، سازمان بورس 
هم در ح��ال کنترل ن��رخ صندوق های 
سرمایه گذاری اس��ت که قانونمندکردن 
ای��ن نهادها باعث کاه��ش نرخ اوراق در 
بازار ش��ده است. وی با اش��اره به اینکه 
برخی شرکت ها به واسطه صادرات محور 
ب��ودن و افزایش نرخ ارز رش��د کرده اند، 
گفت: اعطای تس��هیالت توس��ط دولت 
دوازدهم به بنگاه های اقتصادی و تقویت 
س��ودآوری آنها نیز باعث بهبود شرایط 

صنایع شد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد 

25 اقدام سازمان بورس طی 18ماه
گزارش بازار سهام

 استراحت کوتاه مدت بازار سهام
برای صعودی دوباره

شاخص کل پس از ۴ کانال شکنی 
قرمز شد

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در پایان 
معامالت بیس��ت و هفتمین روز آذر ماه سال جاری 
با 123 واحد افت تا پله 95هزار و 477واحدی افت 
ک��رد. بر این اس��اس بورس تهران که روز یکش��نبه 
ش��اهد چهارمین کانال ش��کنی ش��اخص کل سهام 
در چه��ار روز متوال��ی ب��ود، روز دوش��نبه روندی 
نزولی را پش��ت سر گذاشت. نمادهای معامالتی سه 
ش��رکت هلدینگ نفت و گاز پارس��یان با 67واحد، 
س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات با 58واحد 
و معدن��ی و صنعت��ی چادرملو ب��ا 41واحد کاهش 
بیشترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس 
به نام خود ثبت کردند. در مقابل معامالت سهام در 
نماد معامالتی س��ه ش��رکت بانک ملت با 61واحد، 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 45واحد و ایران 
خ��ودرو با 44واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را 
در محاس��به این نماگر به دوش کش��یدند. شاخص 
ب��ازار فرا ب��ورس نیز با رش��د بی��ش از 5واحدی به 
پل��ه 1069واحدی صع��ود کرد. همچنی��ن در بازار 
فرا بورس تعداد 544 هزار و 33 سهم اوراق بهادار به 
ارزش 3میلی��ارد و 193 میلیون و 682هزار ریال در 
بیش از 48هزار نوبت معامالتی داد و س��تد شد. در 
معامالت بازار فرابورس نمادهای س��هامی ذوب آهن 
اصفه��ان، گروه صنایع کاغذ پارس، آتیه داده پرداز با 
روند مثبت و نمادهای گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی، کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراس��ان، 
فوالد هرمزگان جنوب و فرآوری زغال س��نگ پروده 

طبس با روند منفی به کار خود پایان دادند. 

انتظار تعدیل قیمت سهم براساس 
افزایش سودآوری شرکت ها

روز دوش��نبه بورس تهران در حالی شاهد متعادل 
ش��دن معامالت در اغلب نمادهای معامالتی بود که 
تحرک در گروه فلزات اساسی، معدنی، تک سهم های 
پاالیش��ی و خودرویی ه��ا قابل تأمل ب��ود. هر چند 
گروه پتروش��یمی ها همزمان با معامالت کد به کد و 
تغییر و جابه جایی ها در هلدینگ های سرمایه گذاری 
آنها این روزها با نوس��ان  مختلفی روبه رو ش��ده اند. 

انگی��زه بازارگردان های س��هام و صندوق های حامی 
ب��ازار از جمل��ه صندوق ه��ای ثبات و توس��عه برای 
متع��ادل کردن روند معام��الت و لزوم اصالح قیمت 
سهام باعث ش��د تا غلبه عرضه بر تقاضای سهام در 
نمادهای معامالتی پدیدار ش��ود. با این همه، انگیزه 
خرید س��هام و در عی��ن حال تالش ب��رای جبران 
بازدهی س��ایر صنایع از جمل��ه صنعت خودرو باعث 
ش��ده تا خریداران اغلب حقیقی سهام به گروه هایی 
که از جای گیری در فهرس��ت سهم های شاخص ساز 
جا مانده اند، جلب ش��وند. در عین حال انتظار برای 
ایجاد رونق نسبی در اقتصاد سال 97 ایران و بودجه 
انبس��اطی دولت باعث ش��ده تا فعاالن بازار سهام با 
رصد چش��م انداز آینده، انتظار تعدیل قیمت س��هم 
براس��اس افزایش س��ودآوری ش��رکت ها را مدنظر 
داش��ته باش��ند و به دنبال خرید سهم های جذاب و 
برخوردار از قابلیت تأثیر از قیمت های جهانی باشند. 

ورود نقدینگی های جدید
به بازار سهام

فعاالن بازار سهام فارغ از افت و خیزهای شاخص 
کل بای��د توجه داش��ته باش��ند که س��طح عمومی 
قیمت ها همچنان در حال افزایش اس��ت و ش��اهد 
شکسته شدن پی در پی رکوردهای بورسی هستیم. 
چنانکه افت روز دوش��نبه چندان چش��مگیر نبود و 
بدین ترتیب هیچ چیز از کنترل بورس تهران خارج 
نیس��ت، چرا که پیش بینی می شود نماگر بازار سهام 
ب��ه مدد هوش��یاری بازیگران خوی��ش مقاومت ها و 
سدهای محکم پیش رو را از میان بر دارد و افق های 
روشن و قابل اعتمادی را برای سرمایه گذاران خویش 
نمایان کند. بر این اساس اصالح روز دوشنبه بورس 
ب��دان معنا نیس��ت که روند صعودی ب��ورس تهران 
متوقف شده است، بلکه این اصالح ها معموال پس از 
هر رش��دی اجتناب ناپذیر است و استراحت شاخص 
کل جهت کسب انرژی برای صعودی دوباره قلمداد 
می ش��ود. از س��وی دیگر، افزایش حج��م معامالت 
بیانگر رش��د ورود نقدینگی های جدید به بازار سهام 
اس��ت و همین امر ریس��ک های س��رمایه گذاری در 

بورس را به حداقل کاهش می دهد. 
 

بیشترین درصد افزایش
نیروکلر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خ��ود کرد که س��پنتا در جایگاه دوم این 

گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.0214.99شکلر
14.7204.99فپنتا
3.0904.96قنیشا
1.5014.67خمهر
1.1334.52وبملت
4.7444.38خموتور
9784.26خرینگ

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان اصفهان صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. فنرس��ازی خاور در رده دوم این گروه ایستاد. 
پمپ س��ازی ایران هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)10.07(13.053سصفها
)4.94(4.140خفنر
)4.87(2.482تپمپي
)4.84(5.430کمنگنز
)4.57(2.529کلوند
)4.46(3.988مرقام
)4.41(6.236فلوله

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. ایران 
خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس خودرو هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

80.457 1051خساپا
78.279 3070خودرو
69.870 937خپارس
67.626 762خزامیا
43.964 1133وبملت
33.079 2290فملي
32.281 2871فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ایران خودرو 
به خ��ود اختصاص داد. پاالیش نفت اصفه��ان رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. فوالد مبارک��ه اصفهان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

240.340 3070خودرو
141.965 4670شپنا
92.672 2871فوالد
84.537 1051خساپا
75.762 2290فملي

65.466 937خپارس
62.622 7014شبندر

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دست آورد که ایران خودرو در این گروه 

دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

10514807خساپا
30704705خودرو
9373499خپارس
7623228خزامیا
151052970آپ
46702212شپنا
22901771فملی

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

22591130خمحور
1358679کساپا

1059530خکمک
1919480شپارس
2014403قثابت

1134378خریخت
2852356سیالم

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

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

37631.57کگاز
8812.35وخارزم
13992.59واعتبار
10813.24پردیس
15353.28پارسیان
10163.36وصنا
20173.85وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com



صادرات سوخت از مرزها گامی در 
جهت کاهش قاچاق

حدود یک س��ال اس��ت که از اجرای طرح پرداخت 
سود حاصل از فروش و صادرات سوخت به روستاییان 
مرزنش��ین کردستان می گذرد و طبق گفته مسئوالن، 
این طرح در کاهش قاچاق سوخت سهم بسزایی داشته 
است.  به گزارش ایرنا، براساس مصوبه هیأت دولت در 
سال 90، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده های 
نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع 20کیلومتری از 

مرز واقع شده اند، پرداخت می شود. 
این طرح که تا س��ال 95 مس��کوت مانده و اجرایی 
نش��ده بود، با تالش مس��ئوالن اس��تان کردس��تان و 
دبیرخانه کمیس��یون قاچ��اق کاال و ارز، در تاریخ 31 
خرداد 95 در اس��تان اجرایی ش��د.  رئیس کمیسیون 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز کردس��تان با بیان اینکه از 
تاریخ اجرای این طرح تاکنون، 56 میلیون لیتر سوخت 
به منطقه شمال عراق صادر ش��ده است، افزود: از این 
میزان 34میلیون و 615 هزار و 900 لیتر در سال 95 
و 21 میلیون و 384 هزار و 100 لیتر هم امسال صادر 
شده است.  رضا میرزایی در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به 
اینکه این میزان صادرات از طریق تعاونی های مرزنشین 
کردس��تان صادر شده است، اظهار کرد: سود حاصل از 
ف��روش این می��زان صادرات در بین 18 ه��زار و 289 
خانوار ساکن شعاع 20 کیلومتر مرز در چهار شهرستان 

مرزی مریوان، سروآباد، سقز و بانه توزیع شد. 
وی یادآور شد: با همکاری بانک توسعه تعاون افتتاح 
حساب روستانش��ینان مرزی و صدور کارت عابر بانک 
برای آنان انجام شده ضمن آنکه بابت این خدمات، هیچ 

مبلغی از روستاییان دریافت نشده است. 
به گفته میرزایی، از ابتدای اجرای طرح تاکنون، طی 
سه مرحله مبلغ 56 میلیارد و 461 میلیون و 565 هزار 
ریال درآمد حاصل از صادرات سوخت به دست آمده که 
این میزان درآمد در سه مقطع به ترتیب 2میلیون ریال، 
650 هزار ریال و 435 هزار ریال به حساب روستاییان 
ساکن در حریم مرز واریز شده است.  رئیس کمیسیون 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز کردس��تان به مزایای طرح 
پرداخت س��ود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان 
ش��عاع 20 کیلومتر استان نیز اشاره کرد و گفت: پیش 
از این، حدود 300 نفر از طریق مرز باش��ماق اقدام به 
قاچاق س��وخت می کردند اما در حال حاضر این تعداد 
به حدود 60 نفر کاهش یافته اند.  میرزایی اضافه کرد: 
عده ای هم در روس��تاهای مرزی بانه و س��قز سوخت 
قاچ��اق می کردند که با اج��رای این طرح، این موضوع 
نیز به طور کامل منتفی ش��د.  وی ادامه داد: س��ابق بر 
این، قاچاق سوخت هم به وسیله اتوبوس ها و کامیون ها 
و با ب��اک پر صورت می گرفت که ب��ا طرح دیجیتالی 
کردن بازدیدها در مرز باشماق این مشکل نیز رفع شد.  
وی تأکی��د کرد: اجرای طرح پرداخت س��ود حاصل از 
فروش سوخت به روستاییان مرزی، موجب شده قاچاق 
سوخت در کردستان به صفر برسد و به نوعی قاچاق به 

صورت سازمان یافته صورت نگیرد. 

مجوز توسعه میدان های گازی 
ونزوئال به روس نفت رسید

غول نفتی روس نفت روسیه در بیانیه ای اعالم کرد ونزوئال 
مجوزی به یک زیرمجموعه این شرکت برای توسعه دو میدان 
گازی فراس��احلی داده اس��ت.  به گزارش ایسنا، طبق بیانیه 
روس نفت، نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، توافق اعطای 
مجوز توسعه این میدان های گازی را در دیدار با ایگور سچین، 
مدیرعامل روس نفت، امضا کرد.  در جریان این دیدار سچین 
 PDVSA درباره همکاری روس نفت با شرکت انرژی دولتی
ونزوئال گفت وگو کرد. تحت این توافق که به مدت 30 سال اعتبار 
دارد، »گروپو روس نفت« که تماما متعلق به روس نفت است، 
اپراتور میدان های گازی پاتائو و مخیونس خواهد شد.  روس نفت 
از حق فروش کل تولید این میدان ها برای صادرات از جمله 
به ش��کل گاز طبیعی مایع برخوردار اس��ت.  طبق بیانیه 
روس نفت، ذخایر برآورد شده این دو میدان گازی به 180 
میلیارد مترمکعب می رسد و حداکثر تولید ساالنه آنها 6.5 
میلیارد مترمکعب خواهد بود.  دولت سوسیالیست ونزوئال 
به میزان فزاینده ای برای تهیه نقدینگی و اعتباری که برای 
 PDVSA بقا نیاز دارد، به روسیه روی آورده است. شرکت 
6 میلیارد دالر به روس نفت بدهی دارد.  بر اساس گزارش 
رویترز، وزارت دارایی روسیه ماه گذشته موافقت کرد شرایط 
بدهی ونزوئال به مسکو را تغییر دهد، اما این شامل بدهی 

شرکت PDVSA به روس نفت نبود. 

اعطای نشان ملی مشتری مداری 
به هلدينگ بین المللي اسپرلوس

  در دومین همایش ملی مدیران مشتری مدار کشور 
ک��ه در روز 19 آذرماه 96 در محل کتابخانه ملی نهاد 
ریاست جمهوری برگزار ش��د از هلدینگ بین المللي 
اس��پرلوس تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از محمد 
کاظمي به عن��وان مدیر عامل هلدین��گ بین المللي 
اس��پرلوس تقدیر و تندیس نشان ملی مشتری مداری 
به وی اعطا شد. در این رویداد که مدیران و چهره های 
سرش��ناس کشور حضور داشتند، با توجه به نقش این 
شرکت در مسئولیت اجتماعی و حمایت از مردم آسیب 
دیده زلزله زده غرب کش��ور از این هلدینگ به عنوان 

متولی برگزاری نیز تقدیر شد.
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مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
و رئی��س هیأت عام��ل ایمیدرو گفت در 
سال های اخیر توانستیم 3.5میلیارد یورو 
فاینان��س و تأمی��ن مال��ی خارجی برای 
پروژه ه��ای متعدد ج��ذب کنیم و بیش 
از 500 میلیارد تومان در حوزه اکتش��اف 
در جهت اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری 

کردیم. 
به گزارش ش��اتا، مهدی کرباسیان در 
نشس��ت خب��ری تصریح ک��رد: معدن و 
صنایع معدنی به عنوان یکی از محورهای 
اساسی اقتصاد مقاومتی در اولویت دولت، 
مجلس شورای اسالمی و مسئوالن کشور 
قرار گرفته اس��ت، ما نیز این موضوع را با 

تمام قوا پیگیری کردیم. 
وی ب��ا تمجید از جدیت خبرنگاران در 
مطرح کردن موضوع معدن در رس��انه ها، 
افزود: این تالش اصحاب رس��انه س��بب 
اولویت دادن مسئوالن به این موضوع شد 
و از محمد ش��ریعتمداری برای پیگیری 

پروژه های این بخش تشکر دارم. 
کرباس��یان با اشاره به تدوین نقشه راه 
چهار س��اله برای حوزه مع��دن و صنایع 
 معدن��ی، گف��ت: این نقش��ه راه ش��امل 
۷6 بن��د تهیه ش��ده و در اختیار دولت و 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است. 
هم اکن��ون جزو 15 کش��ور دنیا از لحاظ 
ذخایر معدنی هس��تیم که با اکتش��افات 
جدید ای��ن رتبه به زی��ر 10 نیز خواهد 

رسید. 
رئی��س هیأت عام��ل ایمیدرو ب��ا اعالم 
تش��کیل س��تاد زنجیره ف��والد، ادامه داد: 
زنجیره مع��دن و محصوالت معدنی باید با 
هم و در کنار هم دیده شوند. ستاد زنجیره 
فوالد )از اکتش��اف تا صنایع پایین دستی 
فوالد( در همین راستا تشکیل شده است و 
توافق کردیم خود فوالدسازان برای افزایش 
ظرفیت 5میلیون تنی فوالد به 10 میلیون 

تن در بندرعباس مشارکت کنند. 
ج��زو  کوچ��ک  مع��ادن  ب��ه  توج��ه 
سیاس��ت های وزارت صنع��ت، مع��دن و 

تجارت و ایمیدرو است
کرباسیان با بیان اینکه ظرف چند سال 

آینده باید 400 میلیون تن کار برداشت 
معدنی )از باطله ب��رداری تا معدن( انجام 
ش��ود، گف��ت: ق��رار اس��ت 1.5 میلیارد 
دالر برای رف��ع محرومیت زدایی مناطق 
محروم هزینه ش��ود ک��ه در این بودجه 
معادن کوچک در بخش های روس��تایی 
نیز دیده ش��ده و توجه به معادن کوچک 
جزو سیاست های وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و ایمیدرو است. 
بیش از 500 میلیارد تومان 

سرمايه گذاری اکتشاف در جهت 
اقتصاد مقاومتی

وی با تقدیر از خانه معدن ایران و میدکو 

برای تالش های شان در حوزه معدن اضافه 
کرد: کارهای خوبی با سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی آغاز شده است که برای 
ح��وزه معدن مثمر ثمر خواهد بود و بیش 
از 500 میلی��ارد تومان در حوزه اکتش��اف 
در جهت اقتصاد مقاومتی س��رمایه گذاری 

کردیم. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
با اعالم رش��د 14 درصدی صادرات آهن 
اسفنجی در هش��ت ماهه سال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته، تصریح کرد: 
صادرات آهن اس��فنجی در هش��ت ماهه 
امسال 52۷ هزار تن بوده است. از سوی 

دیگ��ر ص��ادرات کنس��انتره 18 درصد و 
گندله 26 درصد در هش��ت ماهه امسال 
نسبت به مدت مش��ابه سال 95 افزایش 

یافته است. 
کرباس��یان با اش��اره به نقش معدن و 
صنایع معدنی اشتغال گفت: ایمیدرو در 
چند سال گذش��ته 45 هزار شغل ایجاد 
کرده است. از سوی دیگر پروژه کنسانتره 
در سنگان 4 هزار نفر اشتغال زایی دارد و 
می توانیم 2.5 میلیون تن بهره برداری  از 

آنجا انجام دهیم. 
وی ادام��ه داد: از گندله س��ازی اپ��ال 
پارسیان در س��نگان به میزان 5 میلیون 
تن بهره برداری می شود و از گندله سازی 
مبارک��ه با ظرفی��ت 5 میلی��ون تن نیز 

بهره برداری خواهد شد. 
رئیس هی��أت عامل ایمیدرو با اش��اره 
ب��ه فراخوان واگذاری 45 ه��زار کیلومتر 
در 15 مح��دوده امیدبخش از 250 هزار 
کیلومتر مربع عملیات اکتشافی در کشور 
تصریح کرد: تا پایان سال برای واگذاری 
14 مح��دوده دیگر نیز آگه��ی فراخوان 

منتشر خواهیم کرد. 
کرباس��یان ب��ا اع��الم اینکه ف��از دوم 
م��ورد  زودی  ب��ه  الم��رد  آلومینی��وم 
بهره ب��رداری قرار می گی��رد، ادامه داد: با 
بهره ب��رداری از آن300 هزار تن س��االنه 
به ظرفیت آلومینیوم اضافه می ش��ود  . از 
سوی دیگر آلومینیوم جاجرم با 40 هزار 
تن تولید ش��مش تا نیمه اول سال آینده 

نیز افتتاح می شود. 
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع 
ایمن��ی و محیط زیس��ت در بهره برداری 
از مع��ادن، گفت: معادن بندر پارس��یان 
و ح��وزه س��نگان ب��ا مش��ورت بهترین 
مشاوران محیط زیست جهانی مجوزهای 
زیس��ت محیطی الزم را دریاف��ت کردند. 
از س��وی دیگر وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و شخص وزیر روی ایمنی معادن 
زغال سنگ بسیار حساس هستند که در 
این راس��تا دو جلس��ه نیز تاکنون برگزار 
ش��د و جلس��ه ای نیز هفته آینده در این 

خصوص برگزار می شود. 

دبیر انجمن مدیران رس��انه  به افزایش 
قیمت کاغذ در بازار اشاره کرد و گفت در 
ابتدای امسال قیمت کاغذ 28 درصد باال 
رفته اس��ت؛ یعنی اولین تلنگرها به بازار 
خورده بود اما متأسفانه در کشور ما بحث 
تنظیم بازار به خص��وص در حوزه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دیده نمی شود. 

محمد حیدری در گفت وگو با ایس��نا، با 
اش��اره به کمبود کاغذ در بازار بیان کرد: 
بحث کاغذ عمیق است و باید بدانیم سال  
گذش��ته حدود 100 هزار ت��ن کاغذ وارد 
کردیم اما امسال تا این لحظه 38 هزار تن 
کاغذ وارد کشور شده است. این آمار نشان 
می ده��د که 62 درصد می��زان کاغذهای 
وارد ش��ده کاه��ش پیدا کرده اس��ت. در 
ابت��دای امس��ال قیمت کاغ��ذ 28 درصد 
در جه��ان باال رفته اس��ت؛ یعن��ی اولین 
تلنگرها به بازار خورده بود اما متأس��فانه 

در کش��ور ما بحث تنظیم بازار به خصوص 
در حوزه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
دی��ده نمی ش��ود؛ البت��ه در بس��یاری از 
وزارتخانه های دیگر هم این مسئله وجود 
دارد. مس��ئولی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در آن دوره حضور نداش��ت که 

ستاد بحران تشکیل دهد. 
دبیر انجمن مدیران رسانه  ادامه داد: دو 
کارخانه بزرگ  تولیدکننده کاغذ چین، به 
دلیل مباحث محیط زیستی تولید خود را 
تعطی��ل کرده اند. همچنی��ن دنیا به این 
س��مت رفته است که از محصوالت دیگر 
بتوانن��د کاغذ تولید کنند. حتی در ایران 
طرحی برای تولید کاغذ از پودر س��نگ 
مطرح شد. اما این تولید، هزینه بیشتری 
دارد و به راه حل سیس��تماتیک در کالن 

اقتصاد نیازمند است. 
او به دالی��ل افزایش قیم��ت کاغذ در 

کش��ور اش��اره کرد و گفت: اولین دلیل 
افزای��ش قیم��ت کاغ��ذ به ع��دم درایت 
مس��ئوالن برمی گ��ردد به ای��ن دلیل که 
ع��دم پیش بین��ی ب��ازار و کمبود س��تاد 
تنظیم بازار وج��ود دارد. همچنین بحث 
افزایش قیمت جهانی کاغذ در گرانی آن 
مؤثر بود، اما بس��یاری از افراد این مسئله 
را ندیدند. تعطیل��ی دو کارخانه در چین 

هم عامل دیگر افزایش قیمت بود. 
حی��دری اضاف��ه ک��رد: دلی��ل دیگر 
گران��ی کاغذ ب��ه اقداماتی ک��ه در حوزه 
وزارت دارای��ی و گمرک انجام می ش��ود، 
مربوط اس��ت. متأس��فانه مجلس ابتدای 
مهر هر س��ال موض��وع افزایش گمرکی 
کاغ��ذ را مط��رح می کند. ای��ن امر باعث 
می شود تا تمام صنوف حوزه چاپ مانند 
چاپ خانه ه��ا، کاغذ فروش ها و روزنامه ها 
جم��ع ش��وند و نامه ه��ای متع��ددی را 

بنویس��ند. در نهایت بع��د از مدتی یکی 
از مس��ئوالن اعالم می کند ک��ه به دلیل 
اینکه این حوزه مورد قبول ماست، تعرفه 
گمرک باال نخواهد رف��ت. ما باید بدانیم 
این کاالی استراتژیک، فرهنگی محسوب 
می شود و تفکیک آن از انواع کاغذ سخت 
نیست. مس��ئوالن می توانند مقوا را گران 
کنند اما کاغذ تحریر و رول که در حوزه 
کتاب و روزنامه مصرف می ش��ود طبیعتا 
بخش یارانه پذیر و ب��ا تهدیدهای زیادی 
مواجه است. زمانی که خبر افزایش تعرفه 
گمرکی منتشر شد، برخی واردکنندگان 
ترس��یدند و برخی نیز کاغذها را در انبار 
نگه داش��تند. تمام این موارد باعث ش��د 
شوک فراوانی به بازار وارد شود، بنابراین 
تاجر هم با خ��ود می گوید که چرا کاغذ 
را ارزان بفروش��د و آن را س��خت تر وارد 

بازار می کند. 

مظلومیت نشريات خصوصی در بحران کاغذ

تأثیر افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی بر اقتصاد 
ای��ران ب��ه عن��وان دغدغه ه��ای جدید کارشناس��ان 
اقتصادی مطرح اس��ت ک��ه موج جدید ایجاد ش��ده 

کشتی اقتصاد را به کجا می کشاند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری می��زان، افزای��ش قیمت 
حامل های انرژی و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی یکی 
از دغدغه های جدید اقتصاددانان و کارشناس��ان است 
ک��ه نتیجه این افزای��ش چه پیامدهای��ی را به دنبال 

خواهد داشت. 
سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی که با هدف 
مدیری��ت مصرف مطرح ش��د، بی��ش از بحث کاهش 
مصرف، مدیریت بازار را بر هم می زند تا موج جدیدی 

کشتی اقتصاد را به حرکت در آورد. 
موضوع��ی ک��ه گویا ب��رای سیاس��تمداران ما جزو 
اولویت ها برای افزایش درآمدهای دولتی تعریف شده 
تا این امر مرهمی ش��ود بر زخ��م کاهش درآمدهای 
نفت��ی و غاف��ل از اینک��ه این به اصط��الح مرهم چه 

تأثیری روی معیشت مردم خواهد گذاشت. 
مه��دی ص��ادق، کارش��ناس اقتص��ادی و نماینده 
س��ابق مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با میزان 
درخصوص تأثیر افزای��ش قیمت حامل های انرژی بر 
ش��رایط اقتصادی جامعه گفت: همه به این امر واقف 
هستیم که موضوع هزینه های مربوط به انرژی ارتباط 

مس��تقیمی با هزینه های خان��وار و هزینه های عمده 
کشور دارد و طبیعی است که اگر هزینه های سوخت 
و انرژی در بخش های مختلف ش��امل آب، برق، گاز و 
بنزین و موارد مش��ابه افزایش یاب��د، هزینه های تمام 
ش��ده در بخش های خانوار، هزینه های کشور و هزینه 

محصوالت تولیدی افزایش خواهد یافت. 
وی در ادام��ه توضیح داد: از طرف دیگر دولت برای 
پوشش هزینه های جاری مجبور است هزینه های خود 
را به گون��ه ای جبران کند تا بودج��ه را تنظیم کرده 
که این عمل با اقداماتی ش��امل افزایش قیمت ارز یا 

افزایش قیمت حامل های انرژی صورت می گیرد. 
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به اینکه از طرف 
دیگر در الیحه بودجه 9۷ شاهد کاهش یارانه و حذف 
تعدادی از یارانه بگیران هس��تیم، توضیح داد: دولت 
ب��رای اینکه بتواند بودجه خود را تنظیم کند به جای 
ایجاد ارزش افزوده برای کش��ور به روش های دیگری 
متوسل ش��ده است که این اقدام بار سنگینی را روی 

دوش مردم خواهد گذاشت. 
ص��ادق عنوان کرد: دولت اگر هم مجبور به افزایش 
قیم��ت حامل های انرژی اس��ت بای��د از طرف دیگر 
فک��ری به حال تولید و ایجاد ارزش افزوده برای مردم 

باشد تا تناسب این موارد حفظ شود. 
وی در ادام��ه ب��ه راهکاره��ای پی��ش روی دولت 

پرداخ��ت و گف��ت: یک��ی از راهکاره��ای اساس��ی 
س��امان دهی تجارت خارجی است زیرا این امر باعث 
کمتر شدن وابستگی ها به درآمدهای نفتی می شود و 
نهایتا زمانی که قیمت نفت بنا به هر دلیلی با مش��کل 
روبه رو می شود، شاهد اقداماتی شامل افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی، افزای��ش مالیات ها، افزایش قیمت 

کاالهای اساسی و موارد مشابه نباشیم. 
همچنی��ن دولت می توان��د از طری��ق ایجاد ارزش 
اف��زوده از روش تولی��د، صنع��ت، کش��اورزی، ایجاد 
اش��تغال، ایج��اد درآمده��ای پای��دار، اطمین��ان به 
بخش خصوص��ی و خ��روج از اقتصاد تج��اری و روی 
آوردن ب��ه اقتص��اد تولید و عدم تکی��ه به درآمدهای 

نفتی شرایط را برای خود هموارتر کند. 
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
مدیریت مصرف از س��وی مصرف کنندگان در صورت 
افزایش قیمت بنزین گفت: پیش از این نیز سیاس��ت 
افزایش قیمت با هدف مدیریت مصرف اعمال ش��ده 
بود، اما گفتنی اس��ت مدیریت مص��رف بهانه ای برای 
افزایش قیمت اس��ت و مشابه سنوات گذشته افزایش 

قیمت بنزین به کاهش مصرف نمی انجامد. 
بح��ث افزایش قیمت با مدیریت مصرف س��نخیتی 
ن��دارد، بلک��ه برای مدیری��ت مصرف بای��د در زمینه 

گسترش حمل و نقل عمومی تالش کرد. 

غافلگیری های جديد در انتظار اقتصاد ايران

جذب 3/5 میلیارد یورو فاینانس برای پروژه های معدنی 
پتروشیمی
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کارخانه ان جی ال 2300 در مارون 
احداث می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر از تأسیس 
کارخان��ه NGL2300 در منطق��ه مارون، اس��تان 

خوزستان خبر داد. 
س��یدجواد س��لیمانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: قرارداد این واحد با حمایت ش��رکت ملی نفت 
ایران و همکاری ش��رکت مناطق نفت خیز جنوب در 
س��ال جاری به امضا خواهد رسید و عملیات احداث 

آن آغاز خواهد شد. 
وی با اشاره به ش��رایط تأمین خوراک پتروشیمی 
امیرکبیر، عنوان کرد: با توجه به اینکه طی سال های 
گذش��ته مهم تری��ن دغدغ��ه مدیران ای��ن مجموعه 
تأمین خوراک برای رسیدن به ظرفیت اسمی تولید 
بوده اس��ت، این کارخانه با هدف تأمین خوراک این 

شرکت در منطقه مارون ایجاد می شود. 
وی افزود: این موضوع نیز با توجه به عدم پایبندی 
طرف های متعهد، همیشه با مشکالت فراوان روبه رو 
ب��وده که باعث ش��ده تولید واح��دOL و واحدهای 
دیگر شرکت برای رس��یدن تولید به ظرفیت اسمی 
با مش��کل روبه رو باش��ند و از طرفی این موضوع که 
اس��تفاده از خوراک مایع در واحد الفین به نس��بت 
خ��وراک گازی صرفه اقتصادی کمت��ری دارد، مزید 
بر علت ش��ده تا به لحاظ اقتص��ادی نتوانیم حداکثر 

بازدهی ممکن را کسب کنیم. 

انعقاد قرارداد نهايی طرح با شرکت نفت در 
سال جاری

س��لیمانی تصریح کرد: در این راس��تا از سال های 
قبل تالش بس��یار جدی برای گرفت��ن امتیاز ایجاد 
یک واحد NGL از س��وی مدیریت انجام ش��د که 
در نهای��ت امتیاز ایجاد واحد NGL2300 با انعقاد 
قرارداد نهایی در س��ال جاری با ش��رکت ملی نفت 
ایران و همکاری ش��رکت مناط��ق نفت خیز جنوب، 
نقطه عطف این تالش ها بود و این کارخانه در استان 

خوزستان و منطقه مارون تأسیس خواهد شد. 
وی تأس��یس این واح��د تأمین خ��وراک را برای 
ش��رکت پتروش��یمی امیرکبیر و زنجیره تولید ملی 
دارای چند ارزش بس��یار مهم دانس��ت و گفت: این 
نیز نخستین تولید این کارخانه برای تبدیل خوراک 
مایع واحد الفین به خوراک گازی است که در نهایت 

ارزش اقتصادی این واحد را افزایش خواهد داد. 
س��لیمانی دومی��ن ارزش آن را فراه��م ش��دن 
ش��رایط برای رسیدن تولید ش��رکت به ظرفیت 
اسمی خواند و افزود: با توجه به مشکالت به وجود 
آمده در طول 10 س��ال گذشته این اقدام تحولی 
مهم و اساس��ی به حساب می آید و می تواند تولید 
را از 60 درصد ظرفیت اسمی تا 100 درصد ارتقا 
دهد. مدیرعامل پتروش��یمی امیرکبیر ادامه داد: در 
کنار این مس��ائل، مهم ترین موضوع کمکی است که 
به منظور تکمیل زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی 
با این کار به انجام می رس��د و در نتیجه آن، چندین 
شرکت که در این زمینه وابستگی به امیرکبیر دارند 

به طور کامل بهره مند می شوند. 

قوانین سفت و سخت توتال برای 
سازندگان ايرانی

عضو هیات رئیسه انجمن س��ازندگان صنعت نفت 
گف��ت: نزدیک ب��ه 60درصد ارزش مال��ی هر پروژه 
نفت و گاز مربوط به تجهیزات است که باید ساختار 
و رویکردها به گونه ای باش��د ک��ه از ظرفیت داخل 

حداکثر استفاده را کرد. 
س��یروس ت��االری، عض��و هیأت رئیس��ه انجم��ن 
سازندگان صنعت نفت با اشاره به امضای تفاهم نامه 
کلی با توتال برای اس��تفاده از تجهیزات داخل ایران 
در قرارداد فاز 11 اظهار داشت: واقعیت این است که 
این شرکت یک چک لیست API پیش روی ما قرار 
داده که اگر سازنده ای برای همکاری معرفی می شود 
باید این اس��تاندارد را رعایت کند اما در حال حاضر 

ارتباط صنعتگران ما با API قطع است. 
به گ��زارش تجارت نیوز، وی اف��زود: به رغم اینکه 
صنعتگ��ران ایرانی اس��تاندارد را رعایت می کنند به 
دلیل نبودن ارتباطات رس��می نمی توانند استاندارد 
API  را به ص��ورت مصداقی اجرایی کنند، بنابراین 
موضوع نقض غرض بوده و ظرفیت دفاع از س��اخت 
داخل وجود ندارد.  تاالری در ادامه با اشاره به اینکه 
برخی اقالم 10 گروه کاالیی منجر به قرارداد ش��ده، 
تصریح کرد: وزارت نفت در این خصوص کمک های 
الزم را در پرداخت ها و تس��هیل انج��ام کار کرده و 
اکنون مس��یر باز اس��ت که از ظرفی��ت داخلی برای 
تکمی��ل تولی��دات و رف��ع نقاط ضع��ف محصوالت 
اس��تفاده ش��ود.  وی همچنین گفت: با مس��ئوالن 
بازرگان��ی توت��ال مذاکراتی داش��ته ایم و قرار ش��ده 
گروه های کارشناسی تشکیل شود و کارشناسان این 
ش��رکت مستقر ش��ده و ظرفیت ها را راستی آزمایی 

کرده و با نیازهای خود تطبیق دهند. 
عضو هیأت رئیسه انجمن س��ازندگان صنعت نفت 
بیان ک��رد: فعاًل قرار اس��ت توتال کارگاه آموزش��ی 
تشکیل دهد تا صنعتگران مشغول شوند و بدانند که 
توتال دنبال چه استانداردهایی است تا در آن جهت 
حرکت کنند و مش��خص ش��ود چه ظرفیت هایی از 

داخل می توان در اختیار این پروژه قرار داد. 

صادرات

خبر
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ب��ازار خ��ودروی کش��ور به 
ش��دت آلوده ب��ه دالل بازی و 
واس��طه گری ش��ده اس��ت. به 
گزارش پدال نیوز، بازار خودرو 
از نمونه عرصه ه��ای اقتصادی 
به ش��مار می رود که همواره از 
گردش مال��ی باالیی برخوردار 

بوده است. 
اگرچه رک��ود حاکم بر بازار، 
رون��ق این ح��وزه را نیز تحت 
تاثیر قرار داده، اما بس��یاری از 
کارشناس��ان بر ای��ن عقیده اند 
با چنین اوصافی در تنگناهای 
بازار خودرو  اقتصادی کش��ور، 
در مقایس��ه با دیگ��ر بازارها و 
فعالیت های اقتصادی از شرایط 

مطلوب تری برخوردار است. 
البت��ه حمایت دول��ت از این 
ح��وزه نیز مولفه ای اس��ت که 
نمی ت��وان و نباید آن را نادیده 
انگاش��ت و به ه��ر ترتیب امر 
مذکور در متمایزشدن وضعیت 
بازار خودرو در مقایسه با دیگر 
عرصه ها تاثیرگذار بوده است. 

با همه این اوصاف و با وجود 
حمایت ه��ا و پش��تیبانی هایی 

ک��ه از ای��ن عرصه می ش��ود، 
نف��وذ دالل ها و واس��طه ها در 
بازار مذکور بس��یار مشهود به 
نظر می رس��د و با یک بررسی 
س��اده و میدانی در این حوزه، 
به سادگی می توان تا حدودی 
ابعاد و زوایای این واسطه گری 
و دالل بازی را رصد کرد و مورد 

بررسی قرار داد. 
ای��ن می��ان، دالل ها هر  در 
آنچ��ه افراد بر چ��م و خم بازار 
خودرو اش��راف بیش��تری پیدا 
می کنن��د، س��ود بیش��تری را 
نی��ز به جیب می زنن��د و البته 
گاهی این کسب سود و درآمد 
چندان س��الم به نظر نمی رسد 
و در ای��ن می��ان با دس��تاویز 
ق��رار دادن برخی ترفندها و به 
عبارت دیگر فریفتن مشتریان، 
مش��تریان،  اتومبیل ه��ای 
خریداری یا فروخته می ش��ود 
و ای��ن همان موضوعی اس��ت 
که در دالل بازی و واسطه گری 

ریشه دارد. 
اس��امی،  محمدعل��ی 
اش��اره  ب��ا  ب��ازار  کارش��ناس 

ب��ه افزای��ش دالل��ی در طول 
سالیان اخیر در اقتصاد کشور، 
اظه��ار ک��رد: ب��ا نیم نگاهی به 
فعالیت ه��ای متعدد اقتصادی، 
به ای��ن واقعیت پ��ی می بریم 
ک��ه متاس��فانه کمت��ر حوزه و 
عرص��ه اقتص��ادی، از داللی و 
واسطه گری مصون مانده است. 
ب��ازار ملک،  اف��زود: در  وی 
همچون  ورزش��ی  حوزه ه��ای 
جابه جایی و انتقال بازیکنان و 
حتی میوه و خودرو و بسیاری 
از عرصه های دیگر، رگه هایی از 
داللی و واسطه گری با شدت و 

ضعف هایی مشاهده می شود. 
اس��امی تصریح کرد: داللی 
بازار خودرو در مقایسه با دیگر 
حوزه ه��ای اقتص��ادی عیان تر 
است و اگر در عرصه های دیگر 
شاهد پشت پرده های آنچنانی 
از داللی و واسطه گری هستیم 
اما در ب��ازار خ��ودرو تا حدود 
بسیاری، پرده های مذکور کنار 
رفته و برای همه، وجود داللی 
در این بخش به اثبات رس��یده 

است. 

این کارش��ناس ب��ازار گفت: 
اس��اس دالل��ی ب��رای اقتصاد 
مخرب اس��ت، زیرا فعالیت در 
این عرص��ه منتج ب��ه تولید و 
و  نمی ش��ود  خدم��ات خاصی 
اف��راد با واس��طه گری و برخی 
زد و بنده��ا اقدام ب��ه خرید و 
فروش می کنند و در این میان 
برخ��ی حت��ی کاال و محصول 
م��ورد نظ��ر را خری��داری نیز 
نمی کنند و تنها ب��ا ارتباطاتی 
که دارن��د در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن، اقدام ب��ه انتقال مال، 
ملک یا محصول��ی از فردی به 
ف��رد دیگ��ر ک��رده و از این به 
کاذب، کسب  فعالیت  اصطاح 

سود می کنند. 
و  دالل��ی  اف��زود:  وی 
مشاغل  نمونه  از  واس��طه گری 
زائد و کاذب اس��ت ک��ه برای 
کش��ور و اقتصاد آن، منفعت و 
مصلحت��ی ندارد اما فعاالن این 
عرصه سودهای کانی به جیب 
می زنن��د که متاس��فانه چنین 
فعالیت های��ی در ایران بیش از 

پیش بروز پیدا کرده است. 

اس��امی گفت: ب��ا توجه به 
رابطه مس��تقیم تورم و داللی، 
می ت��وان این چنین اظهار کرد 
ک��ه ه��ر آنچ��ه ضری��ب تورم 
کاه��ش یابد به همان میزان از 
شدت داللی و واسطه گری نیز 
کاسته خواهد ش��د و بالعکس 
بازار  افزایش ت��ورم،  در فضای 
دالل��ی و واس��طه گری نیز داغ 

شده و اوج می گیرد. 

عمر باالی خودرو در 
ایران، عاملی که داللی و 

واسطه گری را تشدید می کند
علی اکب��ر خزای��ی، یک��ی از 
نمایشگاه داران خودرو در غرب 
استان تهران، اظهار کرد: میان 
افراد و گروه هایی که به صورت 
قانونمن��د اق��دام ب��ه خرید و 
فروش خ��ودرو کرده و عوارض 
و مالی��ات این کس��ب و کار را 
پرداخت می کنند با دالل هایی 
که در س��طح ب��ازار به صورت 
زیرپوس��تی ب��ه ای��ن فعالیت 
مشغول هستند، تفاوت زیادی 

وجود دارد. 

اگر به راس��تی صنعت خودروی کشور 
با صرف 1.5میلی��ارد دالر یعنی معادل 
6.3هزار میلیارد توم��ان، می تواند 1.5 
میلیون دستگاه خودرو تولید کند، پس 
میانگی��ن ارزبری تولید ه��ر خودروی 

داخلی حدود یک هزار دالر است
 »تولی��د امس��ال صنعت خ��ودروی 
کش��ور ب��ه ی��ک میلی��ون و 5۰۰هزار 
دس��تگاه خودرو خواهد رس��ید که در 
ص��ورت واردات این تع��داد خودرو 15 
میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج می شد 
اما خودروس��ازان کش��ور با صرف 1.5 
میلیارد دالر ای��ن میزان تولید را انجام 

داده اند.«
ای��ن اع��داد و ارق��ام را مدیرعام��ل 
ایران خودرو در روز نخس��ت این هفته 
و در مراس��م آغ��از تولی��د دو محصول 
بازگ��و  ای��ن گ��روه صنعت��ی  جدی��د 
ک��رد. صرفه جوی��ی ارزی و نیز س��هم 
3.5درص��دی خودروس��ازی از تولی��د 
ناخالص داخلی از جمله مواردی اس��ت 

ک��ه هر از گاهی به عنوان مزایای تولید 
خودرو در کش��ور توس��ط متولیان این 

صنعت مورد اشاره قرار می گیرد. 
اما ظاهرا تاکیدات مکرر و تا اندازه ای 
اغراق آمی��ز در م��ورد تاثی��ر کاهن��ده 
خودروس��ازی ب��ر خ��روج ارز، تا جایی 
توس��ط سیاس��ت گذاران پولی کش��ور 
جدی گرفته ش��ده اس��ت که پیشنهاد 
افزایش تعرفه واردات خودرو را با همین 

امید به هیات وزیران ارائه داده اند. 
کارشناس��ان،  تص��ور  برخاف  زی��را 
معاون صنای��ع وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت به تازگی در گفت وگویی اذعان 
داش��ت پیشنهاد افزایش تعرفه از سوی 
وزارت صم��ت ارائه نش��ده اس��ت، اما 
دس��تگاه هایی هم که این پیش��نهاد را 
داده اند، هدف از آن را حمایت از تولید 
داخل عنوان نک��رده  و افزایش تعرفه را 
عاملی برای کاهش خروج ارز از کش��ور 

می دانند. 
گویا پس از سکانداری وزارت اقتصاد 

توس��ط رئیس س��ابق گمرک، متولیان 
ذخای��ر ارزی کش��ور یعن��ی نهادهای 
زیرمجموع��ه ای��ن وزارتخان��ه از جمله 
ش��ورای پول واعتب��ار و بان��ک مرکزی، 
افزایش تعرفه واردات خودرو را به مثابه 
بازدارنده ی��ا کاهنده ارزبری واردات در 

نظر می گیرند. 
ام��ا ای��ن گ��زاره وقتی صادق اس��ت 
ک��ه به هدای��ت مش��تریان خودروهای 
س��گمنت های 1۰۰ ت��ا ۲5۰میلی��ون 
توم��ان به س��مت گزینه ه��ای داخلی 
یعن��ی محص��والت فرانس��وی جدی��د 

خودروسازان دل بسته باشیم. 
بر این اس��اس، حتی اگر هدف اصلی 
افزایش تعرفه را حمایت از تولید داخل 
ندانی��م، نتیج��ه ضمن��ی آن ج��ز این 

نخواهد بود. 
اگر به راس��تی صنعت خودروی کشور 
با صرف 1.5میلی��ارد دالر یعنی معادل 
6.3ه��زار میلی��ارد توم��ان، می توان��د 
1.5میلیون دستگاه خودرو تولید کند، 

پس میانگین ارزبری تولید هر خودروی 
داخل��ی ح��دود یک ه��زار دالر اس��ت، 
درحالی ک��ه برای ورود ی��ک خودروی 
تا پش��ت ورودی های  متعارف خارجی 
گم��رک باید به ط��ور متوس��ط حدود 

1۰هزار دالر هزینه کرد. 
اما این را نیز باید در نظر داش��ت که 
به واسطه عقب ماندگی صنعت خودروی 
ای��ران از فناوری ه��ا و اس��تانداردهای 
کیفی��ت و ایمن��ی روز دنی��ا، ارزب��ری 
صنعت خ��ودروی ایران ت��ا حدودی با 
دورریز ارز همراه است. زیرا خودروهایی 
که کیفیت، ایمنی و دوام پایینی دارند، 
به همان نسبت بیشتر به سامت جانی 
و مالی مصرف کننده آسیب می رسانند 

و عمر و ماندگاری کمتری نیز دارند. 
بنابراین در این گونه احتس��اب ها باید 
هزینه های��ی را هم ک��ه تولیدات دارای 
کیفی��ت پایین، ایمنی نامناس��ب، دوام 
اندک و آالیندگی باال به کشور تحمیل 

می کنند، در نظر گرفت. 

 رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور با بیان اینکه 
4 تا 5 هزار خودرو وارد شده است که از طریق رانت 
در دس��ت چهار تا پنج نفر اس��ت، بیان کرد: همین 

موضوع موجب شده مردم بدبین شوند. 
ب��ه گزارش پدال نی��وز به نقل از فارس، س��راج با 
اش��اره به اینکه بای��د واقعیت به مردم گفته ش��ود، 
افزود: شرکت های خودروسازی نخست ثبت سفارش 
کرده و س��پس می گوین��د می خواهی��م آیین نامه و 
دس��تورالعمل تدوین کنیم.   وی با بیان اینکه چند 

1۰ هزار خودروی 1۰۰میلیونی در کشور وجود دارد، 
بیان ک��رد: قیمت این خودروها افزایش یافته و حال 
بای��د دید، پ��ول این خودروها به جیب چه کس��انی 

می رود. 
 س��راج با اش��اره به اینکه از س��وی دیگر مردم را 
دعوت ب��ه خرید خ��ودروی داخلی می کنن��د، بیان 
کرد: یک ب��اره برخ��ی از همین خودروه��ا افزایش 
قیمت 14میلیونی می یابند که باید سوال کرد با چه 

مجوزی این افزایش قیمت، اتفاق افتاده است. 

 وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر خرید خودروی 
ایران��ی به صورت نق��د دارای تخفی��ف 8.5 میلیون 
تومانی است، ادامه داد: اصا بی خود کردند که قیمت 
خودرو را گران کرده تا بخواهند تخفیف هم بدهند. 
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه 
باید دید دس��ت پش��ت پرده ای در ماجرای افزایش 
قیمت خودرو وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: هرچند 
یک ش��ایعه منتشر و س��پس تکذیب شد، اما همین 
موضوع موجب اختال در نظام اقتصادی شده است. 

افشاگری رئیس سازمان بازرسی از مافیای واردات خودرو

هزینه تولید یا تولید هزینه؟ 

ترفندهایی برای سرکیسه  کردن مشتریان خودرو
دریچه

خبـر

خودرو، پیشران چرخه اقتصاد
صنع��ت خودرو س��ازی صنعتی پوی��ا و روزآمد که 
می توان��د به تنهای��ی در چرخه اقتصادی کش��ورها 
صاح��ب نقش��ی تاثیر گذار باش��د؛ در ای��ران هم از 
س��ابقه طوالن��ی برخوردار اس��ت چنانک��ه برخی از 
تولیدکنن��دگان بزرگ جهانی خ��ودرو روزی همراه 
با ش��رکت های خودروس��ازی ایرانی فعالیت خود را 
آغ��از کردند ولی امروز آنها ب��ازار خودروی جهان را 
تصاحب کردند ولی شرکت های خودروسازی داخلی 
از اش��باع نیاز خریداران ایرانی ب��ر نیامدند. صنعتی 
که به تنهایی می تواند بس��یاری از مسائل پیش روی 
رونق اقتصادی را در کشور به دوش بکشد، امروز در 
بس��یاری از اضاع فعالیت خود دچار تزلزل و مشکل 

است. 
تولید بیش از 9۰۰ هزار دستگاه خودرو در امسال 
که از وضعیت خوبی نس��بت به س��ال های گذش��ته 
برخوردار اس��ت همه آن چیزی نیس��ت که صنعت 
خودرو و خریداران خودرو به آن چش��م دوخته اند و 
سطح انتظارات بسیار بیش از اینهاست. اما در همین 
بین اتفاق خوش��ایندی که خ��ود می تواند به تنهایی 
باعث رغب��ت خریداران ایرانی و آغ��ازی برای ورود 
قدرتمند در بازار های جهانی دانست در شرکت های 
خودروسازی رخ داده و قرار است از سال 95 اجرایی 
شود و آن رعایت 83 مورد استاندارد در زمینه تولید 
خودرو اس��ت که خود رعایت کردن این استانداردها 
و مطابقت با اس��تانداردهای جهانی باعث می ش��ود 
خریداران با رغبت بیش از گذشته رو به خودروهای 
داخلی بیاورند. این نکته آنقدر حائز اهمیت است که 
حتی در ص��ورت عدم رعایت آن تولید کننده داخلی 
مجبور می ش��ود تا ۲۰ م��دل از خودروه��ای تولید 
داخ��ل را از چرخه تولید متوقف کند. این اتفاق را از 
هر منظر که بنگریم دستاورد بزرگی را برای صنعت 

خودروسازی به همراه خواهد داشت. 
در کن��ار این نظارت هوش��مندانه، دولت هم در 
الیحه بودجه 97 ب��ا افزایش 1۰۰درصدی عوارض 
واردات خودرو کمک شایان توجهی به تولید کننده 
داخلی کرده است و بدون شک این کار دولت بسیار 
فرات��ر از اعطای وام های گوناگون به تولیدکنندگان 
بوده و تاثیر آن بر صنعت خودرو س��ازی بسیار زیاد 
خواه��د بود. هم��ه این تاش ها توس��ط دولت هم 
رون��ق تولید را نش��انه گرفته و هم تولید اش��تغال 
ام��ا باید دید تولید کننده داخلی از چه ابزاری برای 
جهانی ش��دن کیفی��ت محصوالتش و ب��ه روزآوری 

تولید بهره می برد. 
قراردادی را که شرکت ایران خودرو با پژوی فرانسه 
بابت تولید مشترک خودرو در ایران بسته بود می توان 
از منظر های مختلف م��ورد چالش و ارزیابی قرار داد. 
چراکه ایران بازاری ارزش��مند برای این خودروس��از 
اروپایی اس��ت زی��را در ایران به ازای ه��ر 1۰۰۰ نفر 
۲۰1 خ��ودرو وجود دارد ک��ه در آمارهای جهانی به 
ازای ه��ر 1۰۰۰ نفر تنها 161 خودرو وجود دارد؛ که 
بی ش��ک این حد عاقه ایرانی ها به خودرو این بازار را 
برای هر تولیدکننده ای جذاب می کند، اما مهم است 
تولید کنن��ده داخلی بتواند از این اقبال طرف خارجی 
برای به روزآوری و ن��وآوری بخش های مختلف تولید 
خ��ود اقدامات الزم را انجام دهد. طبق آخرین خبرها 
از پایان امسال اولین تولیدات مشترک آنها در چرخه 
تولید قرار گرفته. البته تولید مشترک پارس خودرو و 
ش��رکت سیتروئن نیز از اواخر امسال در سایپا کاشان 
در چرخه تولید قرار می گیرد و از اردیبهشت وارد بازار 
می شود. این اقدامات می تواند کمک بزرگی به تولید 
و اش��تغال در کشور بکند و صنعت خودروسازی را به 

جایگاه اصلی خود برساند. 

خودروهای برقی به زودی بدون 
سیم شارژ می شوند

ش��رکت کانتیننت��ال قص��د دارد نمون��ه اولی��ه 
ش��ارژرهای بی س��یم خود را ماه آینده در نمایشگاه 
س��ی اس اس در ش��هر الس وگاس در مع��رض دید 

عاقه مندان قرار دهد. 
ب��ه گزارش کارپرس، با اس��تفاده از این ش��ارژرها 
خودروها تنها باید روی یک سطح هادی قرار بگیرند 
تا انرژی برق مورد نیاز به طور بی س��یم به باتری های 

آنها منتقل شود. 
 ش��رکت س��ازنده مدعی اس��ت این ش��ارژرهای 
بی س��یم نس��بت به نمونه های تولیدی شرکت های 
رقیب انعطاف و توانمندی بیشتری دارند و با سرعت 

بیشتری خودروهای برقی را شارژ می کنند. 
از جمله شرکت هایی که در حال تولید شارژرهای 
برقی بی سیم برای تولیدات خود هستند می توان به 
بی ام و، مرسدس بنز، برخی خودروسازان بزرگ دیگر 
و حتی ش��رکت های نوپای تولیدکننده خودرو اشاره 

کرد. 
ه��ر دقیق��ه ش��ارژ بی س��یم از طری��ق فن��اوری 
کانتیننتال امکان حرک��ت خودروی برقی برای یک 
دقیق��ه را ممکن می کند و لذا اس��تفاده از این روش 
تنها در س��فرهای درون ش��هری مقرون به صرفه به 
نظر می رس��د. این شرکت می گوید در آینده نزدیک 
ش��ارژرهای بی سیمی خواهد س��اخت که در عرض 
1۰دقیقه شارژ الزم برای طی 3۰۰ کیلومتر مسافت 

را ممکن می کنند. 

اخبار

دولت به دنبال افزایش تعرفه 
واردات خودرو

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اینکه 
افزای��ش تعرفه وارداتی برخ��ی کاالها جزو مطالبات 
مقامات عالیه نظام از دولت اس��ت، گفت که به زودی 
الیحه افزایش تعرفه واردات خودرو و دیگر کاالها به 

مجلس ارسال خواهد. 
  به گ��زارش ف��ارس، محمدباقر نوبخ��ت، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه از ارس��ال الیح��ه افزایش 
تعرف��ه واردات��ی برخی کااله��ا از جمله خ��ودرو به 
مجلس ش��ورای اس��امی خب��ر داد و گفت: محدود 
کردن واردات یکی از مطالب��ات مقامات عالیه نظام 

از دولت است. 
به گفت��ه نوبخ��ت، مح��دود ک��ردن واردات به دو 
صورت انجام می ش��ود، نوع اول ممنوع کردن کامل 
واردات اس��ت که از طریق بستن ثبت سفارش است 
که ش��وک به بازارها وارد می کند. راه دیگر استفاده 
از نظام تعرفه ای اس��ت که قان��ون برنامه هم بر این 
موضوع تاکی��د دارد که سیاس��ت های غیرتعرفه ای 

برای واردات و صادرات در نظر گرفته نشود. 
وی اف��زود: گاه��ی ب��ه واردات نی��از نداریم و در 
این حالت از سیاس��ت های افزایش تعرفه اس��تفاده 
می کنیم که کاما براس��اس سیاست های اباغ شده 

به دولت است. 
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه با بی��ان اینکه 
به زودی دولت الیحه ای ب��رای افزایش تعرفه  برخی 
کاالها به مجلس ارس��ال خواهد کرد، گفت: در این 
الیحه نه تنها خودرو بلکه بس��یاری از کاالهای دیگر 
در جهت تقوی��ت تولید ملی با افزایش تعرفه مواجه 

خواهند شد. 
نوبخت در پاس��خ به این سوال که آیا هدف دولت 
این اس��ت که بدون تصویب نام��ه و از طریق الیحه 
افزایش تعرفه ه��ا را اعمال کند، گفت: ما نمی توانیم 
در این خصوص مصوبه داش��ته باش��یم و تعرفه ها را 

افزایش دهیم. 
وی در پای��ان گفت: قرار نیس��ت ه��ر چیزی که 
در داخل نمی توانیم تولید کنیم با گران ش��دن وارد 

کشور شود. 

دستورالعمل جدید واردات خودرو 
در کمیسیون زیربنایی دولت به 

تصویب رسید
دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو 
در جلسه روز گذش��ته کمیسیون زیربنایی دولت به 

تصویب رسیده و آماده طرح در هیأت دولت شد. 
به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از ابتدای تیرماه امس��ال ثبت س��فارش جدید برای 

واردات خودرو را متوقف کرد. 
دلیل این موضوع تدوین دس��تورالعمل ساماندهی 
واردات خ��ودرو از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و ارس��ال آن به هیأت دول��ت برای تصویب 

نهایی، اعام شد. 
در ای��ن ش��رایط براس��اس جدیدتری��ن اخبار به 
دست آمده این دس��تورالعمل در جلسه روز گذشته 

کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید. 
بنابراین طبق روال معمول این دس��تورالعمل باید 
ب��ه زودی در هیأت دولت ط��رح و به تصویب نهایی 
رس��یده و ب��رای اباغ ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت اباغ شود. 
در این ش��رایط به نظر می رسد طی روزهای آینده 
با تصویب نهایی و اباغ دس��تورالعمل س��اماندهی و 
مدیری��ت واردات خودرو، ثبت س��فارش جدید برای 

واردات این محصول از سر گرفته شود. 
در این زمینه ش��نیده می ش��ود در دس��تورالعمل 
جدی��د واردات خ��ودرو؛ تعرف��ه واردات خودروهای 
ب��ا حجم موت��ور کمت��ر از 15۰۰ سی س��ی معادل 
55درصد، با حجم موتور 15۰۰ تا ۲۰۰۰ سی س��ی 
7۰درصد، با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲5۰۰ سی س��ی 
9۰درص��د و ب��ا حجم موتور باالی ۲5۰۰ سی س��ی 

بیش از 13۰درصد تعیین شده است. 
البته این اعداد در حد پیشنهاد بوده و هنوز نهایی 

نشده و باید به تصویب هیأت دولت برسد. 

خودروی برقی لوکس چینی آمد
نخس��تین محصول نیو، یک خودروی شاسی بلند 
برقی اس��ت ک��ه پس از هر ش��ارژ کام��ل می تواند 
مس��افت 5۰۰ کیلومتر را بپیماید و ش��تاب صفر تا 
صد آن 4.4 ثانیه اس��ت. این خودرو که »ای اس8« 
ن��ام دارد، با قیم��ت پایه 448 هزار ی��وآن )معادل 
ب��ا 67ه��زار و 7۰۰ دالر( در بازار چی��ن به فروش 
می رس��د. قیمت این خودرو در مقایس��ه با رقیبانی 
چون »م��دل ایکس« تس��ا و »ایک��س 5« بی ام و 
مناس��ب تر اس��ت. ویلیام لی، موس��س نیو می گوید:  
»برقی ش��دن خودروها فرصتی بی نظی��ر در اختیار 
ما گذاشته است تا در خودروسازی به عنوان پیشتاز 
مطرح ش��ویم.« سه سال از تاسیس این استارت آپ 
چینی می گ��ذرد. نیو که پیش تر ب��ا نام »خودروی 
برقی آینده« ش��ناخته می ش��د، برای رقابت با تسا 
تاس��یس ش��د. این ش��رکت تاکنون بی��ش از یک 
میلیارد دالر سرمایه جذب کرده است و برای رقابت 
در بزرگ ترین بازار خودروهای برقی آماده می شود. 



معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت که »شرکت های استارت آپی 
و دانش بنیان��ی که در حوزه صنعت طرح های نوآورانه دارند، مش��مول 
حمایت وزارت صنعت واقع می ش��وند و اولویت ای��ن نهاد، حمایت از 

مشاغل دانش بنیان است.«
 رضا رحمانی، در خصوص حمایت وزارت 
صنع��ت از اس��تارت آپ ها به نوپان��ا گفت: 
»درست است که مسئولیت اصلی رسیدگی 
ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان و فناورمحور 
به عه��ده معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری اس��ت، ام��ا وزارت صنع��ت نیز 
اقداماتی به منظور حمایت از استارت آپ ها 
داشته اس��ت و همواره با حمایت نخبگان و 
کس��انی که طرح ه��ای نوآورانه خصوصا در 
ح��وزه صنعت، معدن و تجارت داش��ته اند، 
س��عی در هموارکردن مس��یر شرکت های 
استارت آپی به عنوان عاملی برای شکوفایی 

اقتصادی دارد.« دکتر رحمانی افزود: »حمایت از کس��ب وکارهای نوپا 
در قالب ه��ای مختلف از قبیل وام ه��ای بالعوض، تخفیف های مالیاتی 
و قوانین تس��هیل کننده انجام شده است و همان گونه که می دانید در 

راس��تای تاکید مقام معظم رهب��ری به حمایت از این گونه مش��اغل، 
نهاده��ای ذی ربط خصوص��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه هر 

گونه کمک و تسهیل  روند فعالیت آنها دریغ نکرده است.«
او بی��ان ک��رد: »بس��یاری از نخب��گان 
اس��تارت آپی برای ثبت پروانه شرکت های 
خود ملزم ب��ه اخذ مجوز از وزارت صنعت 
هس��تند. ش��رکت های دانش بنیانی که در 
حوزه صنع��ت طرح های نوآوران��ه دارند، 
مش��مول حمایت این نهاد واقع می شوند 
و اولویت وزارت صنعت حمایت از مشاغل 

دانش بنیان است.«
رحمان��ی در رابط��ه ب��ا مش��کل تامین 
سرمایه استارت آپ ها تصریح کرد: »تامین 
س��رمایه امروز به اساس��ی ترین مش��کل 
اس��تارت آپ ها تبدیل ش��ده اس��ت که به 
منظور حل این مشکل به شکل تخصصی، 
باید از صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه حمایت ش��ود. دولت با 
حمایت از این صندوق ها به طور غیرمس��تقیم ولی اصولی به توس��عه 

استارت آپ ها کمک می کند.«

دکتر سعید سهراب پور، رئیس دفتر نمایندگی بنیاد مدیریت کیفیت 
اروپ��ا در ای��ران اظهار کرد: این بنیاد ۲۵ س��ال پیش در اروپا با هدف 
به اش��تراک گذاری تجربیات و ارائه الگوی جامعه مدیریت کسب و کار 

به س��ازمان ها و ش��رکت ها راه اندازی شده 
اس��ت.  به گزارش مهر، س��هراب پور تاکید 
کرد: ایران با استفاده از نام این بنیاد، بدون 
اج��ازه فعالیت می کرد ولی به طور رس��می 
از س��ال ۲۰۱۶ نمایندگی بنی��اد مدیریت 

کیفیت اروپا در ایران راه اندازی شد. 
رئی��س دفت��ر نمایندگی بنی��اد مدیریت 
کیفی��ت اروپا در ایران گف��ت: این بنیاد در 
راس��تای مدیریت کس��ب و کار ش��رکت ها 

راه اندازی شده است. 
وی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد شرکت ها 
جزو برنامه های نمایندگی EFQM اس��ت 
ت��ا بتوانند در زمینه کس��ب و کار با س��ایر 

شرکت ها و سازمان ها رقابت کنند. 
س��هراب پور با بیان اینکه از سه ماه گذشته شرکت ها و سازمان های 
ایران��ی با ۹ ش��اخصه ارزیابی ش��دند، عنوان کرد: رهبری س��ازمانی، 

اس��تراتژی س��ازمانی، مشارکت س��ازمان با ش��رکای خارج سازمانی، 
مدیری��ت منابع انس��انی و مدیریت فرآیندها از ش��اخصه های ارزیابی 

سازمان ها و شرکت ها هستند. 
رئی��س دفتر نمایندگی بنی��اد مدیریت 
کیفیت اروپ��ا در ایران افزود: در این دوره 
۲۰س��ازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند که 
دو سازمان و ش��رکت در مرحله بعد وارد 
رقابت با ش��رکت ها و سازمان های جهانی 

قرار می گیرند. 
وی عنوان کرد: ارزیابی کیفیت مدیریت 
بر مبن��ای کیفیت مدیریت کس��ب و کار 
اس��ت؛ ش��رکت هایی که دانش بنیان شدن 
آنها احراز شده و نوپا هستند، در ارزیابی ها 
نبودن��د؛ از ای��ن رو در ای��ن دوره فق��ط 
شرکت ها و س��ازمان های بزرگ مشارکت 

کردند. 
رئیس دفت��ر نمایندگی بنیاد مدیریت کیفی��ت اروپا در ایران ادامه 
داد: این الگوها غیرتجویزی و هدایتگر هستند که اجرای آنها می تواند 

سازمان ها را در باالترین سطوح کسب و کار قرار دهد. 

ان��دی ماری، قهرمان تنیس از طریق پلتفرم س��رمایه گذاری س��یدرز 
)Seedrs(، در دو اس��تارت آپ گودباک��س )GoodBox( و زوم داک 
)ZoomDoc(  س��رمایه گذاری ک��رد. این دو اس��تارت آپ بخش��ی از 

س��رمایه گذاری او با ارزش ۲.۶ میلیون دالر 
است.  به گزارش نوپانا، ماری در سال ۲۰۱۵ 
به عنوان مشاور استراتژیک به شرکت سیدرز 
پیوس��ت و اکنون یکی از اعضای هیأت مدیره 
اس��ت. این قهرم��ان ابت��دا در اس��تارت آپ 
گودباکس سرمایه گذاری کرد. این استارت آپ 
به خیریه ها کمک می کند تا کمک های مردم 
را از طری��ق کارت های اعتب��اری جمع آوری 
کنن��د و دیگ��ر نیازی ب��ه پول نقد نداش��ته 
باش��ند. این اس��تارت آپ اکنون با ۱۲ کلیسا 
و تعدادی از پربازدیدترین موزه ها در انگلیس 
کار می کند.  یک��ی از بنیانگذاران گودباکس 
در بیانیه ای گف��ت:  »اعضای تیم گودباکس 

مش��تاقند ت��ا اندی م��اری را به عنوان س��هامدار جذب کنن��د. اندی از 
زمان های گذشته هم به خاطر بازی تنیس افسانه ای  خود و هم به خاطر 
وقف ک��ردن وق��ت و هزینه خود برای خیریه ه��ا، به خوبی در میان مردم 

مشهور شده اس��ت.« ماری در اس��تارت آپ زوم داک نیز سرمایه گذاری 
کرده اس��ت. این اس��تارت آپ یک ش��رکت فناورمحور درمانی است که 
ب��ه مردم کمک می کن��د در مواقع ضروری یک وق��ت معاینه نزد دکتر 
موردنظ��ر رزرو کنن��د و س��ریعا ب��ه مطب 
او برس��ند تا بتوانند مش��کل خ��ود را حل 
کنند. این اس��تارت آپ توس��ط دکتر کنی 
 )Kenny Livingstone( لیوینگ استون
در انگلیس راه اندازی ش��ده است. از اولین 
رونمای��ی در ماه مارس امس��ال، او بیش از 
۴۰۰ ویزی��ت در دفتر خود داش��ته اس��ت.  
این س��تاره تنیس در بیانیه ای گفت: »این 
دو کس��ب وکار روش های نوآورانه ای را ارائه 
می دهند. گودباکس این قابلیت را دارد که 
تحول��ی در روش کمک ب��ه خیریه ها ایجاد 
کن��د. من خ��ود مدتی در زمینه پزش��کی 
دیجیتال و ایجاد روش های دیجیتالی برای 
حل مش��کالت درمانی فعالیت کرده ام؛ به همی��ن دلیل زوم داک من را 
هیج��ان زده می کند. این تیم به افرادی که در منزل نیاز به کمک فوری 

پزشک دارند کمک می کند.«

امروزه بس��یاری از کش��ورهای صنعتی جهان به طور رسمی آموزش 
علوم رایانه و تفکر رایانشی را به برنامه درسی تمام دوره های تحصیلی 
)دان��ش آم��وزان ۵ تا ۱۶ س��اله( اضاف��ه کرده اند تا دان��ش آموزان از 

س��نین پایین بتوانند ب��ا درک مفاهیم پایه 
عل��وم رایانه مهارت تفکر و خالقیت خود را 

افزایش دهند. 
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در کش��ورهای دیگر نیز 
توج��ه جدی به این موض��وع رو به افزایش 
اس��ت و عالوه بر اقدامات رس��می دولت ها، 
بس��یاری از نهادها و مؤسسات خصوصی و 
غیرانتفاعی نیز در این حوزه فعال شده اند. 

در همین راس��تا، پانزدهمین دوره چالش 
بین الملل��ی بب��راس  در ایران ب��رای دانش 
آموزان چهارم ابتدایی تا پیش دانش��گاهی، 
به وسیله موسسه فرهنگی فاطم، با همکاری 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و نیز پژوهشگاه دانش های 
بنیادی )IPM( و حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان معاونت علمی ۲۵ تا 3۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود. 

چالش ببراس یک مس��ابقه ترویجی آنالین اس��ت که با هدف آشنا 
کردن دانش آموزان با مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی در کشورهای 
مختلف برگزار می ش��ود. این ابتکار جهانی می کوشد در قالب چالشی 
انگیزش��ی، فرصت توجه ب��ه علوم رایانه و 
تفک��ر رایانش��ی را ب��رای مخاطبانش در 
سراس��ر جهان فراهم کند.  چالش ببراس 
شامل مجموعه ای از مس��ئله های کوتاه و 
نیمه بلن��د تعاملی یا چندگزینه ای اس��ت 
 )Bebras Tasks( که معماه��ای ببراس
نامی��ده می ش��وند. این مس��ئله ها ارتباط 
تنگاتنگی ب��ا مفاهیم عل��وم رایانه دارند؛ 
ب��ا این حال، دانش آم��وزان حتی در دوره 
ابتدایی هم می توانند آنها را بدون داشتن 

دانش قبلی در علوم رایانه حل کنند. 
در واق��ع معماهای ببراس ب��دون آنکه 
دانش آموزان را درگیر مسئله های پیچیده 
فن��ی کنند، آنها را با جنبه هایی از تفکر رایانش��ی و مفاهیمی از علوم 
رایانه مانند اطالعات، س��اختارهای گسس��ته، محاس��بات و پردازش 

داده ها و روش های الگوریتمی آشنا می کنند. 

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت: 

اولویت وزارت صنعت، حمایت از مشاغل دانش بنیان است
در راستای تعالی کسب و کارهای دانش بنیان راه اندازی شد

 بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
 سرمایه گذاری ۲.۶ میلیون  دالری قهرمان تنیس

در استارت آپ های اروپایی
به منظور افزایش مهارت تفکر و خالقیت برگزار می شود

چالش بین المللی ببراس

اگر هدف ش��ما ساخت بهترین تیم اس��تارت آپی است، باید فرآیند 
مشخصی را برای استخدام افراد باتجربه، پیاده سازی و بر اجرای دقیق 

آن نظارت کنید. 
محص��والت و خدمات را می توان به راحتی کپی برداری و تکرار کرد، 
اما به نظرتان چیزی که رقبای ش��ما به آن دسترسی ندارند چیست؟ 

پاسخ این سؤال کامال واضح است: سرمایه انسانی. 
به گزارش نوپانا، تنها منبع برتری رقابتی ش��ما، نیروی انسانی شما 
هس��تند که متأس��فانه اکثر ش��رکت ها به آنها بهای کافی نمی دهند. 
ف��روش، بازاریابی و خدمات مش��تری ۱۰۰درصد زم��ان یک مدیر را 
می گیرد. از طرف دیگر ش��رکت شما قادر به پیش بینی استخدام افراد 

مناسب برای کار موردنظر نیست. 
می خواهی��د ب��رای اولین بار شکس��ت را تجربه کنید ی��ا مجبور به 
اس��تخدام افرادی ش��وید که بزرگ ترین رقیبان ش��ما، آنها را شایسته 

پیوستن به تیم خود ندانستند؟ 
برای حل این مشکل، سیستم 
استعداد شرکت خود  مدیریت 
را به یک س��الح رقابتی تبدیل 

کنید. 
این سیس��تم در اس��تراتژی 
کس��ب و کار مورد استفاده قرار 
فرآینده��ای  در  و  می گی��رد 
روزانه کل ش��رکت به طور کلی 
اجرا می شود. سیستم مدیریت 
به  صرفا  نمی توان��د  اس��تعداد 
انس��انی منتقل  مناب��ع  بخش 
ش��ود تا کارمن��دان را جذب و 
حفظ کند، بلک��ه باید در تمام 
س��طوح یک س��ازمان تمرین 

شود. 
برای انجام این کار، باید سه 
تصمیم مه��م را به عنوان راهبر 

شرکت اتخاذ کنید: 
۱- نیت خود را اعالم کنید

مزی��ت  ایج��اد  در  اول  گام 
رقابتی این اس��ت ک��ه اول به 

خودتان و س��پس به افراد ش��رکت، نیت خود را اعالم کنید. برای این 
کار می توانید جمله زیر را روی یک کاغذ بنویسید: »شرکت ما در حال 
س��اخت بهترین تیم در صنعت است.« سپس به همه افراد اعالم کنید 

که دقیقا قصد انجام چه کاری را دارید. 
همه مس��ائل و کمبودهای موجود را که مانع رش��د ش��رکت ش��ما 
هس��تند شناس��ایی و آنها را به حمایت از ابتکار عمل از طریق ایده ها 
دعوت کنید. با این کار مسیر شرکت شما کامال دگرگون می شود و در 

آینده شاهد نتایج آن خواهید بود. 
۲- سیستم ها و فرآیندها را اجرا کنید

اعالم اینکه شما قصد دارید کاری را انجام دهید مهم است، اما انجام 
آن در واقعی��ت و نه تنه��ا در ذهنتان، مهم تر اس��ت. برای ایجاد مزیت 

رقابتی پایدار باید فرآیند موجود در آن را اجرا کنید. 

اولی��ن گام برای پیاده س��ازی فرآیند سیس��تم مدیریت اس��تعداد، 
مراحلی است که برای استخدام افراد واجد شرایط انجام می دهید. این 
فرآیند شامل نوشتن توصیف ش��غل، بازاریابی موقعیت، ارزیابی پیش 
از اس��تخدام، ایجاد راهنمای مصاحبه ، روند بررسی مرجع و در نهایت 
کس��ب اطمینان از این اس��ت که کارمند جدید کار خود را به درستی 

شروع می کند. 
به خاطر داش��ته باش��ید که هر یک از این مراحل باید بدون استثنا 

تعریف، مستندسازی و پیگیری شوند. 
قطعا شما برای هر چشم انداز، فرآیند متفاوت فروش در نظر ندارید. 
این امر منجر به موفقیت شما به صورت کامال تصادفی می شود و با این 
ش��یوه نمی توانید یک کسب و کار مناس��ب  را راه اندازی کنید. اگر این 
رویکرد، فقط روند اس��تخدام شرکت شما را شرح داده است، پس باید 

کارهای دیگری هم انجام دهید. 
۳- مدیریت سیستم مانند 

یک کسب و کار اصلی
ش��ما قصد خ��ود را اعالم 
کرده ای��د و همچنی��ن ی��ک 
س��اخت یافته   استخدام  روند 
را پیاده سازی کرده اید. اما آیا 
کس��ی آن را دنبال می کند؟ 
آی��ا نتای��ج به دس��ت آم��ده 

مطلوب است؟ 
عملیات اس��تعدادیابی باید 
کام��ال مدیریت ش��ود، برای 
ای��ن کار بای��د ف��ردی را در 
نظ��ر بگیرید که مس��ئولیت 
مدیری��ت، نظ��ارت و حف��ظ 
فرآیند استخدامی را که شما 
تعریف و پیاده سازی کرده اید 

بر عهده بگیرد. 
ای��ن ف��رد می توان��د مدیر 
منابع انس��انی باش��د یا خود 
ش��ما به عنوان مدیر شرکت. 
به هر حال هر فردی که این 
مس��ئولیت را قب��ول می کند 
باید دائما پاسخگوی سؤاالتی باشد که در ادامه آنها را مطرح می کنیم: 

- آیا متقاضی جدید با هزینه قابل قبول خواهد آمد؟ 
- آیا مدیران به موقع بازنگری می کنند و به متقاضیان پاسخ می دهند؟ 

- آیا مدیران به دنبال یک فرآیند برای هر متقاضی هستند؟ 
- آیا متقاضیان دارای تجربیات عالی هستند؟ 

اگر هدف ش��ما ساخت بهترین تیم کاری است؛ باید به این چند سوال 
به طور مداوم پاسخ دهید و نتایج را برای همه قابل مشاهده کنید. 

نتیجه گیری
سرمایه انسانی شرکت شما یک منبع سود رقابتی محسوب می شود. 
اگر؛ با قصد و نیت درست عمل کنید، فرآیندهای مناسب را اجرا کنید 

و آن را مانند عملکرد اصلی و مهم کسب و کارتان مدیریت کنید. 
inc :منبع

تصمیم گیری های مؤسسان در مراحل اولیه راه اندازی استارت آپ، تأثیر 
انکارناپذیری بر موفقیت یا شکست آن  دارد. حتما شما هم شنیده اید که 
سه چهارم استارت آپ ها شکست می خورند. اگرچه این حقیقت غم انگیزی 
اس��ت، ولی جالب اس��ت بدانید برخی از تصمیم هایی ک��ه بنیان گذاران 
اس��تارت آپ در مراح��ل اولیه کارش��ان اتخاذ می کنند، تأثی��ر زیادی در 
شکست یا موفقیت کسب وکارش��ان خواهد داشت. ۶ نکته ای که در این 
مطلب به نقل از زومیت یادآوری می کنیم، اش��تباهات رایجی هستند که 

اغلب استارت آپ ها را به عواقب ناگواری دچار می کنند. 

فقدان تمرکز
بسیاری از استارت آپ ها، بلندپروازی های زیادی دارند و می خواهند 
ب��ه اه��داف و ایده های بزرگی دس��ت پیدا کنند. درس��ت اس��ت که 

آرزوه��ای  و  بلندپ��روازی 
بزرگ، روحی��ه اعضای تیم را 
باال می برد، ولی ممکن اس��ت 
تمرکز آنه��ا را از هدف نهایی 
منحرف کند.  استارت آپ هایی 
ک��ه تمرکز خود را از دس��ت 
پراکنده  پروسه های  می دهند، 
و غیرضروری مختلف را شروع 
و دنبال می کنند که درنهایت 
باعث خس��تگی، فشار و حتی 

دلسردی آنها می شود. 

بررسی و آنالیز بیش ازحد
بس��یار ض��روری اس��ت که 
اولیه  استارت آپ ها در مراحل 
قطعی  تصمیم گیری های  کار، 
داشته باشند. اغلب اوقات زیاد 
فکر کردن در مورد پروس��ه ها 
و تجزیه وتحلی��ل بیش ازح��د 
معکوس  نتیجه ای  احتماالت، 
از  بی��ش  و  داش��ت  خواه��د 

آنکه س��ودی به همراه داشته باشد، مضر خواهد بود. تمرکز زیاد روی 
تک تک جزییات، به »فلج آنالیز« منجر می شود و در نهایت شرکت تان 
فرصت های رشد را از دست می دهد.  یکی از مراحل آغازین استارت آپ 
این اس��ت که بدانید چه ریس��ک هایی در برابرتان قرار دارد، ذهن تان 
را باز نگه  دارید و آماده حرکت باش��ید. هر زمان که الزم باش��د، باید 
استراتژی های برند و بازاریابی  خود را با شرایط متغیر، سازگار کنید. 

اتالف وقت برای جلب سرمایه گذارانی که ایده شما را نمی پسندند
در مراح��ل اولی��ه راه اندازی اس��تارت آپ و در زم��ان جمع آوری یا 
افزایش سرمایه، بسیاری از مؤسسان چنین اشتباهی مرتکب می شوند. 
آنها می خواهند س��رمایه گذارانی را متقاعد کنند که اصوال عالقه ای به 

ایده اصلی استارت آپ ندارند. 
درس��ت است که شما در مورد ایده اس��تارت آپ تان هیجان زده اید و 

می خواهید مزایا و نتایج عالی آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، ولی 
اگر کسی به این سوژه عالقه ای ندارد و مایل نیست در فرآیندهای آن 
شریک باشد، این حقیقت را بپذیرید و راه دیگری را جست وجو کنید. 
تالش برای متقاعد کردن افرادی که اش��تیاقی به اس��تارت آپ شما 
نشان نمی دهند، درنهایت هیچ فایده ای نخواهد داشت. در عوض تالش 
کنید وقت و انرژی خود را به یافتن سرمایه گذارانی اختصاص دهید که 
هدف شما را درک می کنند و احساس خوبی نسبت به این ایده دارند 

و درعین حال در بلندمدت همراهی تان می کنند. 

عدم توجه به بازخورد مشتریان
بازخ��ورد مش��تریان، چه خوب و چ��ه بد، یک��ی از عناصر ضروری 
پیش��رفت هر کسب وکار است. بااین حال بس��یاری از استارت آپ ها در 
اولیه کارش��ان، نظر  مراح��ل 
مخاطبان را جویا نمی ش��وند. 
ک��ه  باش��ید  داش��ته  توج��ه 
معنای  ب��ه  گرفتن  بازخ��ورد 
اتالف وقت و پول شما نیست، 
بلک��ه فرصت��ی برای ش��روع 

ارتباط با مشتریان است. 

افشای زودهنگام اطالعات 
استارت آپ

البته مهم است که مشتریان 
بدانن��د اه��داف و ارزش ه��ای 
اس��تارت آپ شما چیست، ولی 
نبای��د این اطالع��ات را خیلی 
زود در دسترس همه افراد قرار 
بدهید. به خص��وص در مراحل 
ابتدای��ی که هنوز اس��تارت آپ 
به بلوغ خ��ود نزدیک نش��ده، 
ممکن است آرمان ها و ادعاهای 
خطیری داش��ته باشد که بعدا 
نتوان��د از عهده همه آنها برآید.  
برای حرکت و مسیر رشد استارت آپ تان برنامه ریزی کنید، ولی اطالعات 
مهم را تا زمانی که مطمئن نشده اید می توانید به نقاط هدف دسترسی پیدا 

کنید، در دسترس عموم نگذارید. 

تمرکز بیش ازحد روی اعمال و اقدامات رقیبان
شما باید کامال هوش��مندانه رقیبانتان را بشناسید و از برنامه های آنها 
اطالع داشته باشید، ولی اگر بیش ازحد خودتان را با حرکات رقبا سرگرم 
کنید، از مس��یر اصلی شرکت خودتان منحرف می شوید و اهداف تان را از 
دس��ت می دهید. اگر دائما استارت آپ خودتان را با دیگران مقایسه کنید، 
همیشه حس می کنید عقب هستید و درنهایت دلسرد و ناامید می شوید.  
از حواشی پرهیز کنید، راه را به روی صداهای مزاحم ببندید و روی بهبود 

و پیشرفت استارت آپ تان تمرکز کنید. 
SNAPMUNK :منبع

چگونه یک تیم حرفه ای استارت آپی تشکیل دهیم؟   اشتباهاتی که به شکست زودهنگام استارت آپ
منجر می شوند

کدامیکزودتریکتریلیوندالریمیشود
مایکروسافتیااپل؟
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مدیرعام��ل هلدینگ گلدن الی��ن، دکتر مهدی جبرائیلی موفق به کس��ب 
عنوان مدیر جوان برتر کشوری و چهره  ماندگار شد. 

ب��ه گزارش مه��ر، جبرائیل��ی در یازدهمین دوره  جش��نواره  تولیدکنندگان 
و مدی��ران ج��وان و نهمین دوره معرفی چهره های مان��دگار صنعت، معدن و 
تجارت ایران موفق شد عالوه بر کسب این عناوین، شمایل ارزشمند سه رنگ 
جمهوری اسالمی ایران را از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، 

دکتر علی اکبر صالحی دریافت کند. 
 وی از کارآفرین��ان برتر و دبیرکل خاورمیان��ه جامعه مدیران و کارآفرینان 
حرفه ای اتحادیه آس��یا و اروپا و همچنین رئیس فدراسیون جهانی کارآفرینی 

است. 

دکتر مهدی جبرائیلی مدیر برتر و 
چهره  ماندگار شد

مس��عود برومند در اختتامیه هجدهمین نمایش��گاه دستاوردهای پژوهشی 
و فن بازار که با حضور وزیر علوم در نمایش��گاه بین المللی برگزار ش��د، گفت: 
نمایش��گاه امسال با نقاط قوت و ضعفی روبه رو بود که نقاط ضعف آن، حضور 

بخش های تخصصی و همه رشته ها بود. 
ب��ه گزارش مه��ر، وی افزود: همچنین حضور دانش��گاه ها، پارک های علم و 
فناوری و طرح های نوآورانه در نمایشگاه، نشان از نقطه قوت نمایشگاه است و 

اینکه چقدر آنها به فکر تجاری سازی محصوالت شان هستند. 
برومند با اشاره به نقاط منفی نمایشگاه خاطرنشان کرد: فناوران ما با مدل 
کس��ب و کار و بازار آش��نایی ندارند، باید بتوانیم ش��رایطی برای آنها تسهیل 

کنیم که بتوانند با این مقوله آشنایی پیدا کنند. 

فناوران و نوآوران با مدل کسب و کار 
آشنا نیستند

ش�اید اگر پنج س�ال پیش فردی می گفت که روزی مایکروس�افت به اولین ش�رکت، با 
ارزش�ی معادل یک تریلیون دالر )۱000 میلیارد دالر( بدل می شود، این حرف جدی گرفته 
نمی ش�د. در آن زمان شرکت ساکن ردموند ارزشی کمتر از ۲50 میلیارد دالر داشت، ولی 
بر اس�اس جدیدترین تحلیل ها ممکن است این کمپانی به مهم ترین رقیب اپل در راستای 

کسب مقام اولین شرکت تریلیون دالری بدل شود. 
به گزارش دیجیاتو، در س�ال ۲0۱4 که س�اتیا نادال مدیریت مایکروس�افت را به دس�ت 
گرف�ت، خدمات محاس�بات اب�ری را در رأس فعالیت های کمپانی ق�رار داد. بدین ترتیب 
پلتف�رم اب�ری آژور در کنار نرم افزار آفیس ۳۶5 ویژه کس�ب وکارها موجب ش�د س�هام 

ش�رکت ساکن ردموند به سرعت رشد کند و به مقدار ۶50میلیارد دالر کنونی برسد. حاال 
با رش�د حدود 50درصدی ارزش س�هام، کمپانی مذکور می تواند به اولین شرکت تریلیون 
دالری جهان بدل ش�ود. این موضوع با توجه به رش�د بسیار س�ریع ارزش سهام کمپانی 
مذکور دور از ذهن به نظر نمی رسد. البته فراموش نکنیم که اپل در این زمینه جلوتر است 

و ارزشش حدود 900 میلیارد دالر برآورد می شود. 
تنها در س�ال ۲0۱7 ارزش سهام مایکروس�افت بیش از ۳5درصد رشد داشته و در پنج 
س�ال اخیر نیز رشدی ۲00 درصدی را تجربه کرده اس�ت. بر اساس گزارش ها میزان رشد 
این کمپانی نس�بت به اپل و آلفابت باالتر بوده. در حال حاضر ارزش اپل 870میلیارد دالر 

و ارزش آلفابت 7۲5میلیارد دالر برآورد می شود. 
از س�وی دیگ�ر آمازون نی�ز با ارزش کنونی ح�دود 5۶0میلیارد دالر، به س�رعت تالش 
می کند خود را به س�ه رقیب دیگر برس�اند. این کمپانی نیز در س�ال های اخیر توانسته به 

لطف خدمات ابری خود رشد ارزش سهام خود را سرعت بخشد. 
همچنی�ن فیس بوک ک�ه اکنون 500میلیارد دالر ارزش دارد پتانس�یل پیوس�تن به این 
رقابت را دارد. از س�وی دیگر کمپانی های چینی علی بابا و Tencent نیز با سرعت باالیی 
در حال رشد هستند و شاید درآینده ای نه چندان دور به مسابقه تریلیون دالری بپیوندند. 
CNN :منبع



نکته قابل توجه نسبت به بیلبوردهای 
تبلیغاتی این اس��ت ک��ه دیگر مدل های 
رایج نمی توانند مخاطب را مانند 20سال 
پیش جذب خود کنند. بدون ش��ک این 
اتفاق امری طبیعی محس��وب می شود به 
ای��ن خاطر که هر اقدامی محدوده زمانی 
خ��اص خود را دارد و پس از آن از میزان 
تأثی��ر آن کم خواهد ش��د. ب��ا این حال 
کنار گذاش��تن یکی از شیوه های مرسوم 
تبلیغاتی نیز اقدامی هوشمندانه محسوب 
نمی شود و تحت این شرایط پرسشی که 
مطرح است این است که چه باید کرد؟ 

درواق��ع هیچ کس نمی توان��د اهمیت و 
تأثیر این شیوه تبلیغاتی را  زیر سؤال ببرد 
با این حال معضلی که در این رابطه وجود 
دارد که منجر به کاهش توجه ها به آن شده 
است این است  که افراد با توجه به افزایش 
سرعت وسایل نقلیه و همچنین تمایل به 
چیزه��ای جدید دیگر چن��دان توجهی به 
بیلبوردهای موجود با سبک کاری قدیمی 
نش��ان نخواهند داد. تحت این شرایط الزم 
اس��ت به جای حذف تبلیغ��ات بیلبوردها، 
س��بک و نحوه انجام کار را به روز کنید که 
در ادامه به بررس��ی اقدام��ات الزم در این 

رابطه خواهیم پرداخت. 
1-ششکلمهیاکمترکافیاست

محدودی��ت زم��ان عامل��ی اس��ت که 
محدودی��ت بنرها محس��وب می ش��ود و 
ب��ه همین خاط��ر ضروری اس��ت میزان 
گفته ه��ای خود را تا ح��د امکان کاهش 
دهی��د و در ای��ن رابطه یک اس��تاندارد 
جهان��ی وج��ود دارد که ش��امل حداکثر 
ش��ش کلمه اس��ت . درواقع هدف از این 
دسته تبلیغات، ارائه جامع ترین اطالعات 
نب��وده و صرفا قرار اس��ت کلیتی درباره 
اقدامات ش��ما ب��ه مخاطب انتق��ال داده 
ش��ود. به همین خاطر الزم است هر آن 
چی��زی را که می خواهید دیده ش��ود به 
مختصرترین ش��کل ممک��ن ارائه دهید. 
با این ح��ال همواره ای��ن احتمال وجود 
دارد که نتوانید هر آن چیزی را که قصد 
معرفی داری��د در این محدوده بگنجانید. 
تحت این ش��رایط عنصر خالقیت اس��ت 
که به کمک ش��ما می آید. درواقع ش��ما 
ب��ا اعمال خالقیت های جدی��د می توانید 
مفهوم��ی طوالن��ی را در قالب��ی کوچک 
بیان کنید که بدون شک به دلیل فضای 
جدی��د و منحصر به فردی که دارد، برای 

مخاطب جذاب خواهد بود. 
2-توجهاتراجلبکنیدامابهعاملی

برایحواسپرتیتبدیلنشوید
در اکثر مواقع بیلبوردها توس��ط افراد 
س��واره دیده می ش��وند و این امر به این 
معنا است که ش��ما تنها چند ثانیه برای 
انتق��ال پیام خود زمان خواهید داش��ت. 
اگرچه ام��کان افزایش ای��ن زمان وجود 
دارد ب��ا این حال توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه هم��واره ای��ن احتمال وج��ود دارد 
که ب��ه عاملی ب��رای حواس پرت��ی افراد 
تبدیل ش��وید که این خود ممکن اس��ت 
حادثه آفرین باشد. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود مفهوم کلی را در چند ثانیه به 
مخاطب انتقال دهید. بدون تردید تحت 

این شرایط اهمیت تصویر نسبت به متن 
افزای��ش پیدا کرده، با ای��ن حال باید به 
نحوی خالقانه باشد تا تأثیر الزم را روی 

مخاطبان مورد هدف بگذارد. 
3-هرچیزبایددرجایدرست

خودباشد
اح��داث ه��ر بیلب��ورد ب��دون تردی��د 
هزینه هایی را برای ش��رکت و برند ش��ما 
در پ��ی خواه��د داش��ت و ای��ن امر در 
صورت��ی که منجر به نتایج مدنظر ش��ما 
نشود، شکستی واقعی را به همراه خواهد 
داشت. بدون تردید این امر مطلوب هیچ 
شرکتی نبوده و به همین خاطر ضروری 
اس��ت قب��ل از ش��روع طراح��ی و ایجاد 
بیلبورد خود نس��بت به مکان احداث آن 
به نتیجه دست پیدا کنید. درواقع در این 
رابط��ه بهترین مکان در فضاهای ش��لوغ 
اس��ت . با این حال ای��ن امر ثابت نبوده و 
اطالق صفت بهترین، هم��واره در رابطه 
ب��ا پرجمعیت تری��ن نقاط ممکن اس��ت . 
برای مث��ال بدون تردی��د بهترین مکان 
برای تبلیغ رس��توران بین راهی در مسیر 
جاده اس��ت . همچنین ضروری است در 
طراح��ی نهای��ی خ��ود فضای مناس��بی 
برای درج پل ه��ای ارتباطی میان خود و 
مخاطبان انتخ��اب کنید. دراین رابطه به 
هر میزان که تعداد موارد بیشتر باشد، به 
همان میزان شانس مراجعه افراد افزایش 

خواهد یافت. 
4-مفهومیعمیقراانتخابکنیدبا
اینحالزیادهرویراکناربگذارید

بسیاری از بیلبوردها دچار عدم مفهوم 
و پیام مناسب هستند و همین امر باعث 
می ش��ود نتوانند آنگونه که باید ماموریت 
خود را با موفقیت به پایان برس��انند. در 
ای��ن رابطه بهتر اس��ت از تی��م تبلیغات 
حرفه ای اس��تفاده کنی��د. درواقع صفحه 
بیلبورد ش��ما تابلوی نقاش��ی نیست که 
تنه��ا آن را با عک��س و متنی مختصر پر 
کنید. با این ح��ال در این رابطه اهمیت 
زمان را نیز مدنظر داش��ته باش��ید. بدون 
تردید هر پیام بازده زمانی خاص خود را 
دارد و مبادرت به طوالنی کردن، از تأثیر 
آن خواهد کاس��ت. به همین خاطر الزم 
اس��ت محدوده زمانی نصب آن را از قبل 
مشخص کرده و بالفاصله بعد از اتمام آن 
برنام��ه ای برای پر ک��ردن جای خالی به 

وجود آمده، داشته باشید. 
درواقع یک بیلبورد باید مانند پازلی باشد 
که مخاطب را به ح��ل آن ترغیب کند، با 
این ح��ال در صورتی که این پازل بیش از 
حد پیچیده باشد، مخاطب را دل زده کرده 

و نتیجه عکس به همراه خواهد داشت. 
5-فراترازیکبیلبوردمعمولی

باشید
همواره در تبلیغات از خالقیت به عنوان 
عنصر نجات بخش یاد می ش��ود. درواقع با 
توجه به وجود س��وژه های متنوع و متعدد، 
مخاط��ب تنه��ا توجه خ��ود را معطوف به 
مواردی خواهد ساخت که کامال چشم نواز 
باش��ند. در همین راس��تا تنها ابعاد تابلوی 
تبلیغاتی ش��ما مالک برتری نبوده و الزم 
اس��ت مفه��وم در قالبی هوش��مندانه به 
مخاط��ب عرضه ش��ود. همچنی��ن امروزه 
ش��رکت هایی وج��ود دارن��د ک��ه فعالیت 
تبلیغاتی برندها را زیر نظر گرفته و با توجه 
به مالک های مختلف ب��ه آنها امتیازهایی 
بین 0 تا 100 می دهند. در همین راس��تا 
اقدام منطقی این اس��ت ک��ه همواره خود 
پی��ش داوری درباره بیلب��وردی که قصد 
احداث آن را دارید، داشته باشید تا نسبت 
ب��ه موفقیت خود اطمین��ان حاصل کنید. 
همچنین توجه داشته باشید که باید نسبت 
به اینک��ه یک بیلبورد را خریداری یا اجاره 
به��ای آن را پرداخت کنید، با توجه به نیاز 

خود تصمیم گیری درستی داشته باشید. 
6-ازمتنبهتصویررجوعکنید

محدودیت زمانی باعث می ش��ود افراد 
چندان تمایلی به خواندن متن نداش��ته 
باشند و همین امر باعث می شود اهمیت 
تصویر بر متن افزای��ش یابد. با این حال 
نمی توان از یک تصویر ثابت انتظار انتقال 
کافی مطالب را داش��ت. در همین راستا 
ضروری اس��ت  تکنیک تصویر متحرک و 
س��ه بعدی را اجرا کنید. این امر امکانات 
بیش��تری در راس��تای بیان مطالب خود 
در اختیارت��ان ق��رار خواه��د داد که به 
علت ماهیت جدید آن می توانید نس��بت 
ب��ه موفقیت آمی��ز بودن آن ت��ا حدودی 

اطمینان داشته باشید. 
7-تکرارراکناربگذارید

ای��ن امر که ی��ک مفه��وم را در قالبی 
تک��راری معرفی کنید، بدون ش��ک آفت 
ب��زرگ بیلب��ورد تبلیغاتی ش��ما خواهد 

ب��ود. درواقع نباید اجازه دهید چش��مان 
مخاطب به ی��ک موضوع عادت کند. این 
ام��ر باع��ث خواهد ش��د در مواجهه های 
بعدی، افراد دیگر تمایلی به نش��ان دادن 
توجه به تابلوی ش��ما نداش��ته باشند. به 
همی��ن خاطر نباید روی تک��رار اقدامات 
گذشته خود تأکید داش��ته و همواره در 

فکر نوآوری باشید. 
در رابط��ه ب��ا بیلبورده��ای تبلیغات��ی 
همواره مشاهده ش��ده است که برخی از 
برندها اق��دام به کپی برداری از یک طرح 
موف��ق می کنند. اگرچه اله��ام گرفتن از 
س��ایرین اقدامی س��ودمند خواهد بود با 
این ح��ال کپی برداری به ای��ن علت که 
انج��ام کاری محس��وب می ش��ود که در 
گذشته صورت گرفته است، بدون تردید 
ب��ا ناکامی مواجه خواهد ش��د. همچنین 
ای��ن امر به ش��خصیت، وجه��ه و اعتبار 
ش��رکت ش��ما نیز صدمات ج��دی وارد 

خواهد ساخت. 
8-سادگیراباشکیلبودنیاموارد

طنزپیونددهید
همواره تبلیغ��ات طنز و مواردی که به 
اصطالح ش��یک هس��تند، با واکنش های 
خوبی همراه می ش��وند. به همین خاطر 
همواره توصیه می شود بیلبورد خود را با 
ای��ن دو مورد پیوند دهید. درواقع این دو 
روش باعث می ش��وند پیام شما به شکل 
مؤثر تری در ذهن مخاطب نقش ببندد. 
9-ازاندازهلوگویخودغافلنشوید
قس��مت های  معروف تری��ن  از  یک��ی 
بازخورد مش��تری که در تبلیغ��ات ارائه 
شده اس��ت ایجاد لوگوی بزرگ تر است، 
با این حال باید یک تعادل وجود داش��ته 
باش��د. اگر لوگو بیش از حد بزرگ باشد 
مخاطب را از پیام اصلی منحرف می کند 
و اگر بیش از حد کوچک باشد، هیچ کس 
با آن ارتباط برقرار نمی کند. لوگو با اندازه 
مناس��ب می تواند یک قطعه قدرتمند از 
نام تجاری ش��ما و ضام��ن موفقیت طرح 

باشد. 
10-آزمایشقبلازاقدامراانجام

دهید
اگر ش��ما تم��ام قوانین ب��اال را دنبال 
کرده باش��ید، بدون تردید ش��ما بیلبورد 
فوق الع��اده ای را طراح��ی کرده اید. یک 
بیلب��ورد مناس��ب، منحص��ر به ف��رد، از 
رنگ ه��ای گوناگ��ون برخ��وردار بوده و 
جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. 
با این حال س��ؤالی که مطرح اس��ت این 
است  که آیا آن گونه که انتظار دارید دیده 
خواهند ش��د؟ آیا می شود آن را خواند و 
درک ک��رد؟ قبل از اج��رای بیلبورد یک 
تس��ت سریع برای اطمینان از اینکه شما 
زمان و پول خود را ه��در نداده اید انجام 
دهید. تابلوهای تبلیغاتی خود را به اندازه 
یک کارت ویزیت منتش��ر کنید. حال آن 
کارت را بی��ن 5 ت��ا 10 ثانیه به چند نفر 
نش��ان دهید تا مطمئن ش��وید آنها پیام 
ش��ما را درس��ت دریاف��ت می کنند. در 
ص��ورت عدم موفقیت، اق��دام به تصحیح 
آن کنید. این یک راه ساده است که قبل 
از اجرای بیلبورد می توانید موفقیت طرح 

را پیش بینی کنید. 
www.thebalance.com:منبع

بیلبوردهایتبلیغاتیباسبککاریجدید

10 گام برای ایجاد بیلبوردهای تبلیغاتی موثر در دنیای امروز
کارگاه برندینگ

برایایجادیکبرنددرسال2018
چهاقداماتیالزماست؟

10سال پیش شما در چه جایگاهی قرار داشتید؟ 
در س��ال 2007، من حدودا شش ماه بود که در یک 
استودیوی طراحی در نیویورک مشغول به کار بودم. 
یعنی قبل از آنکه من، همسر و فرزندانم از زندگی در 
آپارتمان منحصر به فرد خود در چلس��ا لذت ببریم. 
در همی��ن خانه ب��ود که من تصمی��م گرفتم اولین 

صفحه فیس بوک خود را راه اندازی کنم. 
10 س��ال پیش لگ��و )Lego( حتی در فیس بوک 
نی��ز مطرح نب��ود. امروزه لگو اولی��ن برند جذاب در 
دنیا محس��وب می ش��ود. در واقع س��ودآوری لگو از 
مجم��وع Hasbro و Mattel نیز بیش��تر اس��ت. 
الرس سیلبربوئر، مدیر ارشد رسانه های اجتماعی در 
لگو، یک پلتفرم جهان��ی را ایجاد کرد که القا کننده 
همگرای��ی اجتماع��ی، تصوی��ر و تحقیق ب��ود. این 
چارچ��وب در واق��ع انتقال دهنده داس��تان هایی بود 
ک��ه مردم می توانس��تند با آن ارتباط برق��رار کنند. 
می توانی��م بگویی��م ک��ه م��ا در »زمان��ه پلتفرم ها« 
قرار گرفته ایم. امروزه ش��ما خواس��ته و ناخواس��ته 
تصمیمات��ی درب��اره س��اختارهای تان می گیری��د و 
ش��فافیت اس��تراتژیک و هدف پلتفرم شما در طول 
مسیر یکی از دس��تورالعمل های الزم برای موفقیت 
شماس��ت. این همان چیزی اس��ت که به لگو کمک 
ک��رد تا خودش را احیا کند و به مرتبه ای برس��د که 

اکنون بر آن تکیه زده است. 
اگر ش��ما ه��م می خواهید پلتف��رم بیزینس خود 
را از نو بس��ازید یا از روش های جدید برای س��اخت 
پلتفرم استفاده کنید تا به این ترتیب تمام داده های 
گذش��ته خود را یکپارچه س��ازید، بهتر اس��ت آن را 
یک سیس��تم اجرایی ببینید که طراحی مناسب آن 
می تواند به افزایش نوآوری، س��رعت و چابکی منجر 
 ش��ود. اگر این مس��یر را به درس��تی طی کنید، هم 
بهره وری خوبی خواهید داشت و هم پس انداز خوبی 
عایدتان می ش��ود. پلتفرم ها هم ب��ه عملکرد داخلی 
کمک می کنند و هم ب��ه عملکرد خارجی. به لحاظ 
داخلی، از آنها می توان برای به اش��تراک گذاش��تن 
دانش، جمع آوری منابع و حت��ی رقابت های داخلی 
برای افزایش انگیزه کارکنان یا برجسته کردن نقش 

و تالش آنها استفاده کرد. 
به لحاظ خارجی، ش��ما می توانید با توجه به اندازه 
و مقیاس سازمان خود، یک پلتفرم جهانی را طراحی 
کنید. این پلتفرم می تواند بسیاری از کارها را به طور 
هوش��مند و به صورت خودکار انج��ام دهد تا دیگر 
وقت کارکنان تان برای انجام کار های پیش پا افتاده 
ه��در نرود. همیش��ه این دو قانون طالی��ی را دنبال 

کنید. 
1 -  پلتفرم های قدیمی را کنار بگذارید. 

2 - بدانید چه زمانی کارها را تمام کنید. 
روی نیاز ه��ای اجتماع��ی تمرک��ز کنی��د و برای 
کارکنان و مش��تریان خود ارزش قائل ش��وید. کلید 
موفقی��ت انجام این کارها در زمان درس��ت اس��ت. 
اگر ش��ما ی��ک بازاری��اب هس��تید، باید داش��بورد 
 منظم��ی داش��ته باش��ید. س��ه گزین��ه منتخ��ب

Domo، Tableau و Sisense هستند. 
وقتی از آنها اس��تفاده می کنید، از تمام داده هایی 
ک��ه تا به حال جمع آوری و آماده کرده اید اس��تفاده 
کنید ت��ا بتوانید تصمیم ه��ای آگاهانه تری در مورد 
کسب و کارتان بگیرید. به این منظور، نرم افزارهایی 
مانند ListenFirst می توانند کمک کننده باشند. 
 گ��وش دادن ب��ه اجتم��اع ه��م ب��د نیس��ت. ب��ا
Brand Mentions ش��روع کنی��د. هم��ه موارد 
را بررس��ی کنید تا وقتی به بح��ث روابط عمومی و 
گس��ترش تولیدات رس��یدید، به جای منفعل بودن 
فردی فعال باش��ید. این گونه حتما سال 2018 را با 

موفقیت سپری خواهید کرد. 
inc:منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بهترینکمپینهایتعاملی
خاورمیانهدرسال2016

کمپین های موفق همیشه می توانند الهام بخش باشند. 
در این مطلب 8کمپین تعاملی موفق خاورمیانه را به شما 

معرفی می کنیم.
1-بوخلیل:یادداشتخوب

سوپرمارکت زنجیره ای »بو خلیل« متوجه شد که مردم 
لبنان به گداها کمک نمی کنن��د. آنها معتقد بودند که با 
این کار پول خود را هدر می دهند در نتیجه س��وپرمارکت 
زنجی��ره ای بو خلیل، فردی به نام جی والتر تامس��ون در 
بیروت را مسئول طراحی و تولید یک voucher به ارزش 
1000 پوند کرد. این voucher ها به جای پول به گدایان 

داده شده و صرف خرید لوازم ضروری زندگی می شوند. 
- آژانس تبلیغاتی: جی. والتر تامسون بیروت

- ذهن های خالق: سالی الزازا، مایا خورشید، کارال آئواد.
2-نستله:ماهیقرمز

یک کتاب داس��تان، محصول کمپین آژانس تبلیغاتی  
Motivate  و یک نرم افزار محصول شرکت فیلم سازی 
MediaMonks  که به بچه ها اجازه تماش��ای فضای 
داخل معده خود تا محل زندگی ماهی قرمز را می دهند. 
این کتاب و نرم افزار به عنوان اجزای اصلی کمپین بچه ها 

را متقاعد می کند آب بیشتری بنوشند. 
OgilvyOne :آژانس تبلیغاتی -

Motivate, MediaMonks :ذهن های خالق -
HSBC-3:اولیننفردرخیابانیکم

در سپیده دم روز اول ژانویه، شرکت ارائه دهنده خدمات 
مالی HSBC با تمرک��ز روی رفتار های روزمره در حال 
رشد، اقدام به گذاشتن یک سری هدایای مختلف نظیر 
دوچرخه، تخته موج سواری و هدفون در ایستگاه هایی در 
سرتاسر دوبی کرد. هر یک از این هدایا نصیب اولین نفری 
می شود که آن را می بیند. این هدایا نشانه هایی از تشویق 
افراد به دستیابی به آرمان های شخصی به شمار می روند. 

- آژانس تبلیغاتی: جی. والتر تامسون دوبی
- ذهن های خالق: ش��فیق حداد، صبری محمد، قطام 

وازر، اخیلش باگرس، علی سیف النصر، ماهیش بوار.
TCA-4ابوظبی:داستانفوقالعادهعالیتو

آژانس تبلیغاتی M&C Saatchi امارات متحده عربی 
و شرکت فیلم سازی Boomtown با همکاری یکدیگر 
ی��ک کمپین جهانی ب��رای اداره گردش��گری و فرهنگ 
ابوظبی توسعه دادند. هدف از این اقدام تأکید روی امارات 
به عنوان یک مقصد الهام بخش برای دوستداران اصالت 
فرهنگی و دارایی های متنوع و رنگارنگ اس��ت. کمپین 
ف��وق فضای مطبوعات��ی، خارج از خان��ه، رادیو، فناوری 

دیجیتال و اجزای اجتماعی را در بر می گیرد. 
-آژانس تبلیغاتی: M&C Saatchi  امارات متحده عربی

.Boomtown :ذهن خالق -
Dویتامین:Daman-5

 D به منظور افزایش آگاهی درباره کمبود گسترده ویتامین 
در ام��ارات متح��ده عربی، ش��رکت بیم��ه Daman  با 
 Motivate و FP7/DXB مشارکت آژانس های تبلیغاتی
جلد مجله ه��ای Gulf Business  و Good را طراحی 
کردند. پیام روی جلد این مجالت با قرار گرفتن در معرض 

نور مستقیم خورشید مشخص می شود. 
FP7/DXB :آژانس تبلیغاتی -

- ذهن های خالق: فیلیپا موریسیو، مایکل بوسکو.
Emirates-6:آنجاباش

 ،Emirates کمپی��ن »آنجا ب��اش« خط��وط هوای��ی
محص��ول یک آژانس خانگی، به دنب��ال هفت نفر کارمند 
می رود که در راس��تای جهانی ش��دن به هم��ه جای دنیا 
 Emirates سفر کردند. از تمام 78 هزار نفر کارمند گروه
دعوت ش��د تا فرم تقاضا برای شرکت در فرآیند »جهانی 
ش��دن« را پر کنند. این کمپین در رس��انه های اجتماعی 
همه جای جهان راه اندازی ش��د. همکاری Emirates با 
National Geographic  و آژانس رسانه های اجتماعی 

WOW به تولید 90 ویدئوی مختلف کمک کرد. 
WOW :آژانس-

.Emirates :ذهن خالق -
K9Friends-7:استعداداستخدام

در کمپین��ی با ه��دف تبلیغ صنع��ت تبلیغات، یک 
پناهگاه س��گ در دوبی به نام K9 Friends دس��ت به 
تبلیغ ساکنان خود به عنوان مدل زد. هر سگ یک کتاب 
راهنما دارد و امکان اس��تخدام آن برای فیلمبرداری نیز 
هس��ت. بودجه جمع آوری ش��ده از این طریق به تجهیز 

پناهگاه اختصاص می یابد. 
-آژانس تبلیغاتی: Saatchi & Saatchi دوبی

-ذهن های خالق: ریچارد کوپینگ، اندی دانیلوک، بون 
کوجوکارو، احمد کونامد، آدریان ووروس، بیجو وارقسه، 

زیاد جاربو، موآس علی.
8-سامسونگ:ایمنینمایشگر

بر اس��اس پیش بینی های اخیر، نیم��ی از مردم جهان 
در 40 س��ال آینده کوته نظر خواهند ش��د و حس آینده 
نگ��ری در آنان از بین خواهد رفت. ای��ن اتفاق تا حدی 
به آن دلیل اس��ت که بچه ها نمایشگر ها را بسیار نزدیک 
به چشمان ش��ان نگه می دارند. نرم افزار ایمنی نمایشگر، 
محصول آژانس تبلیغاتی Leo Burnett و سامسونگ، 
از فناوری تشخیص چهره برای آگاه سازی بچه ها نسبت 
به این موضوع بهره می برد که در صورت نزدیکی بیش از 

حد به نمایشگر، باید عقب بروند. 
Leo Burnett :آژانس تبلیغاتی-

-ذهن های خالق: دانیل سالس، برونو بومدیانو، سعدی الکواتلی.
campaignme.com/mbanews:منبع

مترجم:امیرآلعلی الیزابتکینر
مترجم:زهراندیمی

مترجم:مرضیهفروتن
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اهمیت بازاریاب��ی اینترنتی برهیچ کس 
پوش��یده نیس��ت، با این حال پیش��رفت 
تکنولوژی باعث گسترش مرزهای این سنخ 
از بازاریابی در س��ال های اخیر شده است. 
اگر زمانی راه اندازی وب س��ایت یا ارس��ال 
ایمیل های جمعی اوج فعالیت شرکت ها در 
فضای مجازی ب��ود، اکنون این روش ها به 
کلی منسوخ شده اند. برهمین اساس برایان 
اپلُتن در مقاله اخیرش نگاهی به شیوه های 
نوی��ن بازاریابی ب��ا محوری��ت فیس بوک 

انداخته است. 
ب��ا نگاهی ب��ه 2.2 میلی��ارد کاربر فعال 
فیس بوک شاید گمان کنیم تبدیل کاربران 
به مش��تری، فرآیند ساده ای در این شبکه 
اجتماعی باشد. مبنای این فرض نیازمندی 
حداق��ل چند هزار کارب��ر به محصولی که 
شما می فروشید، است. با این حال به عنوان 
فردی ک��ه در این زمینه قل��م می زنم و با 
کارشناس های بازاریابی سر و کار دارم، این 

فرآیند را به این آسانی ها نمی بینم. 
اجرای یک اس��تراتژی منسجم محلی یا 
بین المللی در فیس بوک فرآیندی پیچیده و 
در عین حال مطلوب است. البته مطلوبیت 
این امر بس��تگی به آگاهی از ش��یوه های 
درست بازاریابی مجازی دارد. در این مقاله 
منظور من از ش��یوه های درس��ت روش��ن 
اس��ت؛ روش هایی که کارآفرینان موفق به 
کار گرفته اند و امتحان شان را پس داده اند. 
در ادام��ه برخ��ی از این ش��یوه ها را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
اهمیت منابع معتبر

ایجاد هویت رسانه ای چشمگیر هنگامی 
که در میان خیل عظیمی از رقبا هستید، 
کار دشواری اس��ت. در هر صورت مردم با 
طیف گسترده ای از ش��رکت های کوچک 
و بزرگ در ش��بکه های اجتماعی مختلف 
مواجه هستند. درخشیدن در چنین فضای 
شلوغی تنها یک راهکار دارد؛ ایجاد تفاوت. 
باید این نکته را مدنظر داش��ت که مردم 
تنه��ا به برندی که قادر به اثبات درس��تی 
ادعاهایش است، اعتماد می کنند. هنگامی 
که بحث مشتریان است این نکته اهمیت 

بیشتری می یابد. برهمین اساس دو راهکار 
عمده به منظور اثبات صحت گفته های مان 

پیش رو داریم: 
-   به اش��تراک گذاری اسکرین شات های 
پش��تیبان از سایر س��ایت ها و شبکه های 

اجتماعی
-   نظرخواه��ی از مش��تریان در م��ورد 

ادعاهایی که مطرح کرده ایم. 
در روش نخس��ت اس��تفاده از نظ��رات 
کارش��ناس های مختل��ف در ش��بکه  های 
اجتماع��ی و س��ایت هایی نظی��ر Yelp و 
Google+ مناس��ب ب��ه نظ��ر می رس��د، 
همچنی��ن تش��کر از کارش��ناس هایی که 
از آنها نق��ل قول می کنید نی��ز تأثیرگذار 
خواهد بود. برخی شرکت ها نظرات مثبت 
ش��خصیت های مهم را به ص��ورت ایمیل 
برای مشتریان خود ارسال می کنند. به رغم 
تمام صحبت های پیرامون تأثیرگذاری این 
روش، باید پیش از ارسال، رضایت مخاطب 
هدف را جلب کرد. در غیر این صورت شما 
نیز به لیس��ت ایمیل ه��ای مزاحم کاربران 

اضافه خواهید شد. 
نظرخواهی از مش��تریان بسیار راحت تر 
است. خوشبختانه امروزه اغلب شبکه های 
اجتماعی از قبیل فیس بوک و اینستاگرام 
ب��رای  را  نظرس��نجی  طراح��ی  ام��کان 
کاربران ش��ان فراهم کرده ان��د. اهمیت این 
نظرس��نجی ها در اطمینان مردم به نتیجه 
آنهاس��ت. در واق��ع اینجا دیگ��ر خبری از 

دستکاری آمارها نیست. 
معجزه ای به نام رویدادها

اگر نگاهی به فهرس��ت کنار کادر ارسال 
مطل��ب در فیس بوک انداخته باش��ید، به 
احتم��ال زیاد ام��کان تنظی��م »رویداد« 
توجه ت��ان را جل��ب ک��رده اس��ت. هنگام 
برگزاری مراس��می مهم ی��ا دعوت از گروه 
موسیقی مش��هوری برای اجرای کنسرت 
در رس��توران تان این تیک بسیار کاربردی 
خواه��د بود. نکته مهم در اس��تفاده از این 
بخ��ش اولویت فیس ب��وک در نمایش آن 
برای کاربران اس��ت. در واقع با اس��تفاده از 
این تیک ش��انس بیش��تری برای نمایش 

مطلب تان به کاربران خواهید داشت. 
ساخت چنین رویدادهایی در فیس بوک 

بس��یار راح��ت اس��ت. ابت��دا روی گزینه  
Eventsکلی��ک کنید. س��پس با انتخاب 
کادر آبی و تعیین زمان، لینک های مرتبط 
پس��ت تان را آماده انتش��ار کنید. پیوست 
آدرس برگزاری رویداد و انتشار گسترده اش 
در س��طح فیس بوک و دیگر ش��بکه های 
مج��ازی راهکاره��ای معقولی ب��ه منظور 
افزایش تأثیرگذاری همایش های تان است. 

گروه ها را دست کم نگیرید
بازاریابی  ام��کان  گروه های فیس ب��وک 
وس��یعی را در اختیار افراد عالقه مند قرار 
می دهن��د. برخی از ای��ن امکانات عبارتند 
از فهرس��ت بندی و معرف��ی محص��والت، 
نتورکینگ، ارائه خدمات پیش��تیبانی و در 

نهایت بازاریابی جمعی. 
ام��کان بازاریابی در چنی��ن گروه هایی 
تنها به س��طح توانایی ما محدود می شود. 
هرچه توانایی تان بیشتر باشد، نتیجه بهتری 
خواهید گرفت. این گروه ها فضای مناسبی 
برای ایجاد س��ازوکار کنترل شده بازاریابی 
جمعی هس��تند. در واقع امروزه بس��یاری 
از ش��رکت ها بخش بازاریاب��ی اینترنتی و 
خدمات مشتریان ش��ان را ب��ه این گروه ها 
منتقل کرده ان��د. به عن��وان ادمین گروه، 
امکان مدیریت اطالعات به اشتراک گذاری 
ش��ده را خواهید داش��ت. همچنین تأیید 
درخواس��ت عضویت افراد نی��ز در حیطه 

اختیارات تان خواهد بود. 
نکته مهمی که در مورد این گروه ها باید 
به خاطر داش��ت، پرهیز از تبدیل ش��ان به 
تریبون یک طرفه اس��ت. به عبارت دقیق، 
گروه تان را به فضایی برای تبلیغ یک سویه 
خ��ود بدل نکنید. فعالی��ت پویای اعضا در 
گروه نیازمند بردب��اری و واکنش منطقی 
ش��ما در قبال پس��ت های مثبت و منفی 
اس��ت. در این صورت ش��ما فضای تعامل 
چندجانبه برندتان با مشتریان و مشتریان 

به یکدیگر را خواهید داشت. 
کاربرد مناسبت های عادی

بسیاری از افراد معتقدند که مناسبت های 
ع��ادی به دلی��ل عمومیت بی��ش از اندازه 
ارزش س��رمایه گذاری ب��رای بازاریاب��ی را 
ندارند. صرف نظر از ماهیت این بحث آنچه 
مش��خص اس��ت، ضرره��ای نادیده گیری 

کامل این زمان هاست. اگر آشنایی هرچند 
اندکی با کسب وکار و بازاریابی مدرن داشته 
باش��ید، نام و اعتبار پیتر دراکر را به خوبی 
می شناسید. این نظریه پرداز مشهور حوزه 
کس��ب وکار همیش��ه یکی از طرف��داران 
برگزاری کمپین های مناسبتی بود. برخالف 
بسیاری از کارشناس های امروزی که ایجاد 
مناس��بت ها را ترجیح می دهند، دراکر به 
توانایی بازاریابی وس��یع در چنین مواقعی 

معتقد است. 
اس��تفاده از افراد مشهور در کمپین های 
مناسبتی یکی دیگر از راهکارهای موفقیت 
در بازاریاب��ی مجازی اس��ت. در واقع تنها 
ب��ا یک عک��س می توان ب��رای مدت ها در 
شبکه های مجازی یکه تازی کرد. بنابراین 
اس��تفاده مناسب از مناس��بت های عادی 
خوراک رس��انه ای ش��ما را برای مدت های 

طوالنی فراهم خواهد کرد. 
بازاریابی برای دیگر اکانت های مان

ب��دون ش��ک بس��یاری از ش��بکه های 
فیس ب��وک  کن��ار  در  رقی��ب  اجتماع��ی 
هس��تند. به عنوان یک بازاریاب اس��تفاده 
بهینه از همه این ش��بکه ها ضروری به نظر 
می رس��د. برهمی��ن اس��اس بازاریابی برای 
س��ایر اکانت های تان در دیگر ش��بکه های 
اجتماعی امر چندان نامناسبی نخواهد بود. 
اینستاگرام، فیس بوک، اسنپ چت و توییتر 
با چنین اقدامی مش��کلی ندارند. برهمین 
اس��اس با خی��ال راحت می ت��وان اقدام به 
تبلیغ اکانت های مان کنیم. با این حال به یاد 
داشته باشید که در این کار زیاده روی نکنید. 
نباید صفحه رسمی ش��ما تابلوی تبلیغات 
سایر اکانت های تان شود. برهمین اساس به 
عقیده برخی کارش��ناس ها به ازای هر پنج 
پس��ت معمولی تان مجاز به استفاده از یک 
پست حاوی تبلیغ سایر صفحات تان هستید. 
توجه به این نکته ضروری است که تنها 
در صورتی این شیوه بازاریابی مؤثر خواهد 
بود که محت��وای اکانت های مختلف مان با 
یکدیگر متفاوت باش��د. در غیر این صورت 
مش��اهده مطالب یک اکان��ت کافی بوده و 
انگیزه ای در مخاطب برای مش��اهده دیگر 

صفحات تان ایجاد نخواهد شد. 
Hubspot.com :منبع

بررسی تاکتیک های بازاریابی موفق در فیس بوک

بازاریابی موفقفیس بوک با طعم بازاریابی
آیا سیستم بازاریابی شما معیوب 

است؟ 
فک��ر می کنی��د که ترکی��ب درس��تی از ابزارها و 
روش ه��ای بازاریاب��ی مختص بنگاه خودت��ان را در 

سیستم بازاریابی خودتان در اختیار دارید؟ 
ب��ه گ��زارشibazaryabi ، در س��مت رهب��ری 
ی��ا مدیر بازاریابی س��ازمان هم ق��رار گرفته اید و از 
ابزارها و تکنیک هایی اس��تفاده می کنید که ش��اید 
سازمان های رقیب بهترین نتیجه را از آنها می گیرند، 

اما شما از آنها نتیجه نمی گیرید. 
ای��ن م��وارد همگی نش��انه هایی از یک سیس��تم 

بازاریابی معیوب است! 
در ای��ن رابطه باید گفت اصوال تعادل معقولی بین 
فازها و مراحل مختلف سفر مشتری به منظور جذب 
آنها، برقراری تعامل بین آنها و نهایتا مجاب ساختن 
آنها به انتخاب شرکت شما برای خرید وجود ندارد. 

مراحل مختلف سفر مشتری
در رابط��ه با این مراحل باید گف��ت اولین مرحله 
کس��ب اطمینان از داش��تن تکنیک ه��ا و ابزارهای 
مناس��ب برای جذب بازدید کننده یا مشتری بالقوه 

است. 
سپس به ابزارها و تکنیک های الزم برای کمک به 
آنه��ا به منظور برقراری تعامل با خودتان نیاز دارید، 
البت��ه اگر در این مرحله آماده خرید کردن از ش��ما 

نباشند. 
و در نهایت ابزارها و تکنیک های الزم برای تشویق 

آنها به انتخاب شما به عنوان شریک تجاری خود. 
محتوا برای مراحل مختلف قیف فروش

زمانی که تازه در پی جلب توجه مردم و مخاطبانی 
هستید که شما را نمی شناسند: 

- محتوای غیر تخصصی و عمومی
- محتوای قابل درک برای همه

- قابل مطالعه در زمان کم
از جمله بهترین انواع محتواست. 

بنابرای��ن وب��الگ، ویدئ��و بالگ، شبکه س��ازی یا 
حتی صحبت رو در رو و پادکس��ت از ابزارهای مورد 

استفاده شماست. 
در بخش میانی قیف فروش می توانید از محتوایی 
اس��تفاده کنید که مخاطبان برای دریافت آن حاضر 
به ارائ��ه اطالعاتی از خود یا مثال ایمیل آدرس خود 

هستند. 
و در نهای��ت در بخ��ش پایان��ی قیف ف��روش اگر 
به درس��تی از ابزاره��ای الزم در بخش ه��ای اول و 
میانی قیف اس��تفاده کرده باشید، بخشی هست که 
می توانید با اس��تفاده از ابزارهایی مثل ارائه نس��خه 
آزمایشی یا مشاوره رایگان به مجاب کردن مشتری 

بپردازید. 
خب اینها تکنیک ه��ا و روش هایی بودند که برای 
کس��ب اطمینان از صحت سیستم بازاریابی خود به 
آنها نیاز دارید، اما تکلیف ابزارهای الزم چه می شود؟ 
ابزارهای الزم برای یک سیستم بازاریابی موفق

برای موفقیت این روش ها و تکنیک های بازاریابی 
در واقع نیاز ب��ه دو مجموعه ابزار دارید. پیش از هر 
چیز بهینه س��ازی نتایج موتورهای جست وجو برای 

وب سایت شما اهمیت دارد. 
اول باید توجه داش��ته باش��ید که تمامی محتوای 
تولید و منتشر شده به طور اصولی مورد بهینه سازی 
قرار گرفته باش��د تا مخاطبان به راحتی ش��ما را در 

فضای آنالین پیدا کنند. 
دوم اس��تراتژی پیش��نهاد دادن شماست. در واقع 
باید گفت ای��ن قدم دوم مرحله ای اس��ت که اغلب 
نادی��ده گرفته می ش��ود. در واقع منظ��ور مرحله ای 
اس��ت که به مخاط��ب گزینه ای برای ادامه مس��یر 

خودش را می دهد. 
ای��ن گزین��ه می تواند به صورت یک پیش��نهاد در 
باالی قیف فروش باشد که مثال پس از خواندن یک 
مقال��ه مخاطب را به خواندن یک مقاله مرتبط دیگر 
تش��ویق می کند یا مثال مخاط��ب را به دانلود کردن 

یک فایل یا ثبت نام در یک وبینار دعوت می کند. 
اینها در واقع پیشنهادهایی است که می توانید در 
سیستم بازاریابی خود از آنها استفاده کنید و اینگونه 

یک سیستم منسجم را شکل دهید. 

قدرت ایمیل مارکتینگ
امروزه در جهان روزی ۳۵ میلیارد ایمیل فرستاده 
می ش��ود. ۱۰ میلیون پای��گاه اینترنتی در وب وجود 
دارد، بیش از میلیاردها تبلیغات اینترنتی در جریان 

است که این عدد رو به افزایش است. 
به گزارش آژانس کس��ب و کار هورموند، به سختی 
می ت��وان ب��ه ی��اد آورد ک��ه از س��ال ۱۹۹۰ به بعد 
اینترنت وارد بحثی تجاری نشده باشد. اکنون سال ها 
از آن روزها می گذرد و دیگر س��ؤال این نیس��ت که 
کس��ب وکارها باید وارد فضای اینترنت بش��وند یا نه. 
سؤال این است که کسب وکارها چگونه باید وارد این 

فضا بشوند و به اهداف خود دست یابند. 
مطالع��ات نش��ان می ده��د از هر۱۰ کس��ب وکار 
کوچک هفت شرکت به کامپیوتر دسترسی دارند. از 
هر سه تجارت، دو شرکت از اینترنت برخوردارند و از 
هر سه  تا یکی وب سایت دارد. بسیاری معتقدند افراد 
دارای دسترس��ی به اینترنت در سراسر جهان قریب 

به یک میلیارد نفر هستند. 
- زن��ان و مردان به تعداد مس��اوی کارب��ر اینترنت 
هستند اما در گروه های سنی متفاوت الگوهای مختلفی 
از استفاده را نشان می دهند. نوجوانان و افراد باالی ۶۵ 

سال بیشتر از همه از اینترنت استفاده می کنند. 
- انگلیسی  زبان رسمی دوسوم از صفحات اینترنت 
است. درحالی که زبان رسمی بیش از نیمی از کاربران 
اینترنت زبانی  غیر از انگلیس��ی اس��ت. ش��رکت های 
ارائه دهنده  خدمات در مارکت جهانی هرروز بیش��تر 
از قبل، منوهای وب سایت شان را چندزبانه می کنند. 
- بیش��تر کارب��ران از ایمی��ل اس��تفاده می کنند. 
بس��یاری از آنها نیز برای خری��د یا پژوهش در مورد 
محصوالت ب��ه اینترنت مراجعه می کنن��د. آنها قبل 
از انج��ام خرید م��وارد را به طور آنالی��ن در اینترنت 
می بینن��د. چه بخواهند خرید خ��ود را آنالین انجام 
دهند چه از مغازه ها خرید کنند. اگر ش��رکت ش��ما 
دسترس��ی به وب نداش��ته باشد این مش��تریان را از 

دست می دهید. 
- بسیاری از مشتریان در اوقات فراغت خود و برای 

تفریح به اینترنت می آیند. 
- آنه��ا مصرف کننده های��ی آگاه هس��تند ک��ه با 
اطالعات کامل به مطب دکتر، نمایش��گاه ماش��ین یا 

هرجایی دیگر می روند، پس آماده  باشید. 
- آنها از وب س��ایت ها انتظار دارند اطالعات فراوان 
برای شان فراهم و از مش��تری حمایت کنند. آنها به 
دنبال راهی ساده برای ارتباط با تجارت شما هستند. 
چه آنالین و چه فیزیکی، انتظار دارند به س��رعت به 

سؤاالت شان پاسخ دهید. 

کاهش هزینه های مارکتینگ، برندینگ و توسعه
وقت��ی زمان کاه��ش هزینه ه��ا فرابرس��د به نظر 
می رس��د مارکتین��گ اولین موردی اس��ت که ضربه 
می خورد و توسعه محصول جدید هم در جایگاه دوم 
قرار می گیرد. این امر همیش��ه اش��تباه است، چراکه 
به نوآوری و سهم بازار ضربه خواهد زد. عکس العمل 
ناگهان��ی بیش��تر ش��رکت ها، کاه��ش هزینه ه��ای 
مارکتینگ اس��ت. با قط��ع هزینه ه��ای مارکتینگ، 
جایگاه ت��ان را به نف��ع رقبای تان ت��رک می کنید تا 
س��هم بازاری را که شما از دس��ت  داده اید، به چنگ 
بیاورن��د. ط��ی دوران بحران و آش��فتگی، مهم ترین 
مس��ئله گوش به زنگ بودن و متمرکز ماندن است. از 
س��ه اشتباه مارکتینگ که بیش��تر شرکت ها مرتکب 

می شوند، برحذر باشید: 
1-تالش ب�رای جذب مش�تریان جدید پیش 
از تأمی�ن امنی�ت محص�ول اصلی: ت��الش برای 
توس��عه و گس��ترش جاذبه محصول یا خدمت اصلی 
برای خش��نود کردن طیف گس��ترده ای از مخاطبان 
پرمخاطره اس��ت. این احتمال وجود دارد که بهترین 
و وفادارترین مش��تریان را ناراضی کنید و بهانه های 
بیش��تری در اختیارش��ان بگذارید تا ب��ه رقبای تان 

بپیوندند. 
2- کاه�ش هزینه ه�ای مارکتین�گ: بودج��ه 
مارکتین��گ در اقتص��اد ضعیف یا آش��فته، مثل آب 
در بیابان خش��ک اس��ت؛ هرچه کمتر باش��د، میزان 
برخورداری ت��ان از آن ارزش��مندتر اس��ت. کاه��ش 
هزینه های مارکتینگ یقینا حمالت رقبایی را در پی 
خواهد داش��ت که این کار را نکرده اند و باارزش ترین 
مش��تریان تان را از چنگ ت��ان ب��ه درخواه��د آورد. 

مارکتینگ مثل ماهیچه است نه چربی. 
3- غفل�ت از مش�کالت پیرام�ون: اکن��ون در 
دنیای��ی زندگی می کنیم ک��ه هف��ت روز هفته و 2۴ 
ساعت ش��بانه روز بی وقفه به اطالعات دسترسی داریم. 
هنگامی ک��ه در انتش��ار اخبار وقف��ه ای می افتد، همه 
می توانند به دس��تش بیاورند و این ش��امل مشتریان 
ش��ما هم می شود. در دوران س��قوط بازارها، مخصوصا 
وقتی آشفتگی و هرج ومرج حکمفرما بشود، مشتریان 
و همه ذی نفعان ش��رکت تان می دانند که کسب و کار 
در وضعیت مناسبی نیست. نادیده گرفتن این حقیقت 
و بدتر از آن، به هنگام نگه نداشتن آن، خطرناک است. 
قص��ور در س��رمایه گذاری برای توس��عه محصول، 
یقین��ا خل��ق ارزش آتی برای ش��رکت و ذی نفعانش 
را ب��ه تأخی��ر می ان��دازد. وقتی ش��رکت ها از تالش 
ب��رای حفظ و ذخیره وجوه مال��ی غفلت می کنند یا 
اهمیت توس��عه محصول را نادیده می گیرند، نه فقط 
رش��د بالقوه ش��ان را محدود می کنند بلکه نوآوری را 
هم کاهش می دهند و به رقبای شان که خطرپذیری 

بیشتری داشته اند، موقعیت برتری می بخشند. 
 

ایستگاه بازاریابیدیدگاه

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



فعالیت های خیریه برای بهبود و 
گسترش شرکت

تقویت فرهنگ مبتنی بر اعطا کردن و دریافت ثمره 
متناس��ب با آن در یک ش��رکت می تواند در نهایت به 

تقویت خود آن کسب وکار منتهی شود. 
جاس��تین گری، کارآفرین و مش��اور کس��ب و کار 
در مقال��ه اخیر خود در مجل��ه INC، در مورد مزایای 
فعالیت های انسان دوستانه برای شرکت ها صحبت کرده 

است. 
ام��روزه توس��عه و به کار گی��ری خیری��ه در دنیای 
کس��ب وکار تبدیل به یک گرایش عمومی شده است. 
در واقع این کار همانند مس��ابقه ای برای شناس��اندن 
شرکت های ناشناس به مردم در زمان خاص است. من 
بعید می دانم کس��ی اعطا کردن را ایده بدی بداند، اما 
وقتی ش��ما بدون تفکر قبل��ی و ذهنیتی قوی این کار 
را انجام دهید، تأثیر آن به ش��دت ک��م خواهد بود. اگر 
بخواهیم به طور خالصه بگوییم، اعطا کردن کار راحتی 
است ولی به حداکثر رس��اندن تأثیر این بخشش، کار 
بس��یار س��ختی اس��ت. آیا اینکه کارمندان را تشویق 
کنیم به یک بچه عروس��کی هدیه بدهن��د یا برای او 
غذا فراهم کنند، به تنهایی کافی است یا اینکه نیازمند 
اس��تراتژی های خاص خودش اس��ت؟  آیا اعطا کردن، 

استراتژی منحصربه فرد خودش را دارد؟ 
عم��ل اعطا کردن، جدای از اینک��ه به مردم محتاج 
کمک می کند، می تواند تأثیر زیادی روی نام و نش��ان 
ش��رکت شما بگذارد. این کار هم مانند هر کار دیگری 
نیاز دارد قبل از پیاده س��ازی در موردش فکر شود. باید 
از قبل تصمیم گرفته شود که شرکت شما چرا و به چه 
هدف��ی باید آن کار را انجام دهد. ما در این مقاله قصد 
داریم به نکاتی بپردازیم که می توانند تأثیرات این عمل 

را به حداکثر برسانند. 
برای شیوه حمایتی خود، فرهنگ سازی کنید

من س��ال ها است که از کارکنانم می خواهم در مورد 
اینک��ه ما چه مواردی را می توانیم به مردم بدهیم، نظر 
بدهند. این استراتژی من به خوبی جواب داده است و ما 
در جمع آوری کمک موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم 
با کمک کارمندان مشتاق در این زمینه، سرمایه جذب 
کنیم، اما همیشه همه افراد در این کار شرکت نمی کنند 
و سهیم نمی شوند. معموال کمتر از ۵۰ درصد از تیم ما 
با یک روش و ایده موافقت می کنند و در آن ش��رکت 
می کنند. از آنجایی که ما در مورد کاری که می خواهیم 
بکنی��م، رأی گی��ری و نظرخواهی می کنی��م، معموال 
به س��راغ مس��ائلی می رویم که اکثریت به آن اهمیت 
می دهند. اما با این حال تنها یک یا دو نفر هستند که 
مشتاقانه و دلسوزانه برای هدف ما کار می کنند.  یکی 
از اعضای تیم ما دختری دارد که مبتال به اوتیسم است. 
او اخیرا در کانال Slack ش��رکت ما پیغامی گذاشت و 
گفت می خواهد به ما در جمع آوری کمک برای بیماری 
اوتیس��م کمک کند. او در این کان��ال لینکی قرار داد 
که تصاویر، جزییات و ویدئوهایی از دخترش را نش��ان 
می داد.  تنها در عرض ۲۴ ساعت تقریبا همه افراد تیم 
ما در کمک رسانی به این دختر سنگ تمام گذاشتند و 
این کار ما تا ب��ه االن، موفق ترین تجربه در این زمینه 
بوده اس��ت. من وقتی به این مثال بیشتر دقت می کنم 
نکاتی به ذهنم می رسد. ما با جمع آوری خیریه صرفا از 
طریق شرکت، عنصر انسانی خیریه را حذف می کنیم؛ 
عنصری که بسیار برای این کار مهم و تأثیرگذار است. 
ما باید به جای این کار، شرکت را به عنوان یک میانجی 
می��ان نیازمند و اعطاکننده ق��رار داده و فرهنگ اعطا 
کردن را گس��ترش دهیم تا هرکس که احس��اس نیاز 
کرد با ارائه درخواس��ت به شرکت، کمک ها را به سمت 
خودش جذب کند؛  همچنین ایجاد کانال های ارتباطی 
و پرورش محیطی برای تبادل ارتباط میان نیازمندان و 
اعطاکنندگان جای بسیار امنی برای گسترش فرهنگ 

بخشش و کمک رسانی است. 
ارتقای تجارب کاربران به عنوان یک کلید برای 

موفقیت
خواه ناخواه همه ما مش��غله های گوناگونی داریم. این 
مش��غله ها باعث می شود که بسیاری موارد از دید ما دور 
بمانند. مسلما چیزی که از دید دور بماند در ذهن نخواهد 
بود؛ حتی اگر دلیل موجهی برای آن وجود داشته باشد. 
سعی کنید در برنامه ریزی هیچ موردی را از قلم نیندازید. 
تجربه  کاربری به عنوان یک عام��ل در بازاریابی، یکی از 
بخش های مهم است، اما برای من جای تعجب است که 
ما معموال وقتی در حال خلق ابتکار عمل داخلی هستیم 
از نکات کلیدی غافل می شویم.  ما معموال در جمع آوری 
لباس و غذا ش��رکت می کردیم، ولی اگر تغییر کوچکی 
ایجاد می کردیم تأثیر کارمان خیلی بیش��تر می شد. به 
جای اینکه کارکنان را به سمت سایت های اهدا بکشانیم، 
این س��ایت ها را به اداره خودمان آوردیم.  شاید بپرسید 
چه نفعی برای من دارد؟ اگر بخواهیم روراست باشیم باید 
بگویی��م که همه در مورد منفعت این کار فکر می کنند. 
اگر بخواهیم کارکنان تیم بهترین عملکرد خودش��ان را 
داشته باش��ند، باید به آنها تضمین دهیم که این کار به 
نفع آنها اس��ت و اینگونه به آنها انگیزه دهیم.  کارکنانی 
که دل به کار نمی دهند و انگیزه ای برای انجام کار ندارند، 
غیر از هزینه، چیزی برای شما نخواهند داشت. مطالعات 
نشان داده است که وقتی به اهداکننده، هدیه ای در پاسخ 
برمی گردانید، او از نظر ذهنی خوشحال می شود و بیشتر 
ب��ه کارش وفادار و پایبند باق��ی می ماند. نیروی کاری را 
تصور کنید که احساس خوبی در مورد خودشان دارند و 
ظرفیت ذهنی آنها فوق العاده است. چنین نیروی کاری 

چرخه بهره وری را بهبود می بخشد. 
INC  :منبع
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اگرچه برخی بر این باورند که 
موفقیت امری ذاتی است و تنها 
برخی افرد با ویژگی و ش��رایط 
خاص قادر به دس��تیابی به آن 
هس��تند، با این ح��ال واقعیت 
این اس��ت که این ش��رایط تنها 
می  توان��د س��رعت پیش��رفت و 
ترق��ی انس��ان را افزایش داده و 
به اصطالح کار را آس��ان  تر کند. 
درواقع همه چیز به دست خود 
اف��راد اس��ت و این ام��ر به این 
معناست که هر فردی می تواند 
به خواسته  های خود دست پیدا 
کند. اگرچه ای��ن واقعیت کاماًل 
س��اده اس��ت با این ح��ال اکثر 
اف��راد در این زمینه با مش��کل 
مواجه ب��وده و همین امر باعث 
می  ش��ود تا ش��اهد تنها قش��ر 
محدودی از اف��راد کاماًل موفق 
باش��یم. با توضیحات ارائه شده 
ح��ال ش��رکتی را تص��ور کنید 
ک��ه مدیریت آن بر عهده فردی 
گذاش��ته ش��ده اس��ت که ابدا 
موفق نب��وده و صرف��اً به دلیل 
برخ��ی ش��رایط به این س��مت 
رس��یده است. با توجه به اوضاع 
شرح داده شده، نمی  توان توقع 
داشت که شرکت در مسیر رشد 
و ترق��ی گام بردارد و همین امر 
باعث خواهد ش��د تا هیچ اقدام 
رو ب��ه جلویی ش��کل نگیرد. با 
ای��ن حال این امر ب��ه این معنا 
نیست که ش��ما در صورتی که 
برخوردار  موفقیت  معیارهای  از 
مدیر  نمی  توانید یک  نیس��تید، 
موفق باش��ید. درواق��ع با توجه 
به اینکه موفقیت یک امر کاماًل 
اکتسابی است، تنها کافی است 
تا در این مسیر نخستین گام را 

بردارید. 
ب��دون تردید در ای��ن رابطه 
هی��چ اقدامی به ان��دازه افزایش 
دان��ش نمی  تواند گام نخس��ت 
خوبی محسوب شود و به همین 
خاط��ر در ادام��ه به بررس��ی 9 
کتاب ضروری برای موفقیت در 
امر مدیری��ت خواهیم پرداخت. 
در ای��ن بخ��ش توجه ب��ه این 
نکت��ه کاماًل ضروری اس��ت که 
میلیون  ها کت��اب در این رابطه 
وجود دارد که بدون ش��ک اگر 
بخواهی��د هم��ه آنه��ا را مورد 
مطالعه قرار دهید، زمان زیادی 
را از دس��ت خواهی��د داد و ب��ا 
توجه به این ام��ر که هر کتابی 
ارزش مطالعه ندارد، بهتر است 
هم��واره اولوی��ت خ��ود را روی 

موارد منتخب قرار دهید. 
1-کتاب استراتژی اثربخش 

اثر پیتر دراکر
این کت��اب به اف��راد توانایی 
انجام دادن درس��ت هر کاری را 
یادآوری می کن��د. بدون تردید 
ای��ن ام��ر تنها تحت ش��رایطی 
میس��ر خواهد بود ک��ه تمرکز 
خ��ود را روی اهداف اصلی خود 
گذاش��ته و از س��ایر اقدام��ات 

غیرض��روری صرف نظر کرده یا 
حداق��ل آنه��ا را در اولویت  های 
آخ��ر زندگی خود ق��رار دهید. 
برای مثال حضور در شبکه  های 
اف��راد تنها یک  اجتماعی برای 
با  می  شود  محس��وب  سرگرمی 
ای��ن ح��ال برخی در اس��تفاده 
از آن ب��ه ق��دری اعتی��اد پیدا 
می  کنند که عماًل مدیریت زمان 
آنه��ا را تحت تأثی��ر قرار داده و 
باعث می  ش��ود از انجام کارهای 
ضروری خود عقب بمانند. آقای 
دراکر در این کتاب پنج مهارت 
اصل��ی در تج��ارت را ب��ا ذک��ر 
به  برای دس��تیابی  راهکارهایی 
هر یک و انجام بهتر آن، معرفی 
می  کند که بدون شک برای هر 
مدیری کارس��از و مفید خواهد 

بود. 
2-کتاب مدیر یک دقیقه  ای 
اثر کین بالنچارد و اسپنسر 

جانسون
دقیقه ای س��مبلی  یک  مدیر 
اس��ت که ب��ه ه��ر ی��ک از ما 
ی��ادآوری می کند ک��ه هر روز 
ی��ک دقیقه به چهره افرادی که 
بر آنها مدیری��ت می کنیم نگاه 
کنی��م و به خاطر بس��پاریم که 
آنها مهم ترین منابع ما هستند. 
ب��ه بیان��ی دیگر ای��ن کتاب در 
حقیق��ت گ��ردآوری س��اده ای 
اس��ت از چیز هایی ک��ه برخی 
انسان های دانا به ما آموخته اند 
و همچنی��ن چیز هایی که ما از 

یکدیگر آموخته ایم. 
به طور خالص��ه این کتاب در 
تالش ب��رای بیان ای��ن مفهوم 
اس��ت ک��ه ش��فافیت در مورد 
اه��داف، موج��ب صرفه جوی��ی 
زی��اد در ان��رژی می ش��ود و از 
این ان��رژی می توان در کارهای 
دیگر اس��تفاده کرد. در رابطه با 
داستان این کتاب می  توان گفت 
یک مرد جوان، سراسر جهان را 
به جست وجوی یک مدیر بزرگ 
می پ��ردازد. او می خواه��د برای 
این مدیر بزرگ کار کرده و یاد 
بگی��رد مانن��د وی مدیر بزرگی 
شود. اما بسیاری از جاهایی که 
او م��ی رود انگیزه ای در او ایجاد 
نمی کند. او مدیران خش��نی را 
مالق��ات می کند ک��ه کارکنان 
آنها را دوس��ت ندارند و مدیران 
خوش مشربی که کارکنان خود 
را دوس��ت دارند اما توجه کافی 
به سود و زیان ش��رکت ندارند. 
در آخ��ر ف��ردی را می  یابد که 
ترکی��ب کامل��ی از م��وارد ذکر 
ش��ده ب��وده و به کارمن��دان و 
اوضاع شرکت به نحوی شایسته 
توجه دارد که نام وی مدیر یک 
دقیقه  ای است که نام کتاب نیز 
بر همین اساس انتخاب شده و 
معروف  ترین کتاب این لیس��ت 
محس��وب می  ش��ود. وجه تمایز 
این کتاب با سایرین در این امر 
است که بیان آن قالبی داستانی 
داش��ته و از نثری س��اده و قابل 
فه��م ب��رای همگان برخ��وردار 

اس��ت با ای��ن حال ای��ن امر به 
معنای بی  ارزش بودن این کتاب 
نب��وده و همواره ح��اوی نکات 
طالی��ی و س��ودمند ب��رای هر 

مدیری است. 
3- کتاب اصل دیلبرت اثر 

اسکات آدامز
این کتاب یک��ی از بهترین و 
در عین حال ش��وخ طبعانه  ترین 
کتاب هایی اس��ت ک��ه در حوزه 
کس��ب وکار نوشته ش��ده است. 
و  نویس��نده  آدام��ز،  اس��کات 
کاریکاتوریس��ت ای��ن کتاب، به 
جزئی تری��ن بخش ه��ای دنیای 
کس��ب وکار اش��اره ک��رده و به 
اتفاق  پوچی های��ی ک��ه در آن 
می افتد پرداخته اس��ت. درواقع 
ای��ن کت��اب در تالش اس��ت تا 
مفاهیم عمی��ق اقتصادی را در 
قالبی طنز و با بیانی کنایه آمیز 
مطرح ک��رده ک��ه خواندن آن 
بدون ش��ک فارغ از درس  هایی 
که به هم��راه دارد، از جذابیت 
باالیی نیز برخوردار خواهد بود 
ب��ه نحوی ک��ه کمتر کس��ی را 
می  توان یافت که از خواندن آن 

دچار خستگی شود. 
4-کتاب عصر سنت گریزی 

اثر چارلز هندی
این کتاب با مقدمه  ای ش��روع 
می  ش��ود که در آن به مقایس��ه 
تفکرات اف��راد خواهان تغییر و 
موجود  حاف��ظ وضع  گروه  های 
می  پ��ردازد و با ای��ن مقدمه به 
بی��ان این ام��ر می  پ��ردازد که 
تغیی��رات در چ��ه بخش  های��ی 
بای��د ص��ورت گرفت��ه و در چه 
بخش هایی الزام��ی در رابطه با 
آن وجود ندراد و نحوه و سرعت 
آن نیز به چه ش��کل باید باشد. 
در آخ��ر نیز بی��ان می  کند که 
اکث��ر افراد از اهمی��ت تغییرات 
آگاه  خ��ود  کار  و  زندگ��ی  در 
هس��تند با این حال بهانه  هایی 
دارند ک��ه تحت عن��وان موانع 
مطرح می  شوند که به بررسی و 
ارائ��ه راهکار در رابطه با هر یک 

می  پردازد. 
5-کتاب هنر جنگ اثر 

سان تزو
۲۵۰۰ س��ال پی��ش ف��ردی 
در چی��ن تصمی��م می  گیرد تا 
تمام فن��ون نظامی را در کتابی 
گردآوری ک��رده و آن را تقدیم 
پادش��اه وقت کن��د. نتیجه این 
کتاب  بزرگ تری��ن  تألی��ف  امر 
تاریخ��ی در ح��وزه جن��گاوری 
می  شود که مطالب آن به قدری 
مهم و کاربردی اس��ت که مورد 
توج��ه اقتصاددان��ان مطرح نیز 
ق��رار گرفته اس��ت. ای��ن کتاب 
کوچک با نثری س��اده ش��امل 
آن  در  ک��ه  اس��ت  فص��ل   13
فرماندهان بای��د با به کارگیری 
ه��ر ی��ک، ش��رایط چیرگی بر 
دش��من را مهیا س��ازند. عقیده 
نویس��نده این کتاب این اس��ت 
که هیچ خیری در جنگ نبوده 
و باعث بروز مشکالت اقتصادی 

زیادی خواهد ش��د و کشورها تا 
زمانی که مجبور نش��ده  اند نباید 
ب��ه این امر مبادرت ورزند. علت 
اهمی��ت ای��ن کت��اب در حوزه 
اقتصاد این است که راهکارهای 
پیروزی را بیان می  کند. این امر 
اگرچه ابتدا کمی عجیب به نظر 
می  رسد با این حال واقعیت این 
اس��ت که نباید پیروزی را تنها 
مخت��ص ب��ه نبرده��ای میدان 
جنگ دانست و رقابت  های بین 
ش��رکت  ها و موارد اینچنینی را 
نیز ش��امل می  شود. درواقع این 
ام��ر ش��ما را در رقاب��ت ب��ا هر 

چیزی یاری خواهد کرد. 
6-کتاب با خود به محل کار 

نیاور اثر سیلویا الفیر
ریش��ه بس��یاری از مشکالت 
افراد در رفتارهای نادرست آنها 
اس��ت و این کتاب با بیان آن و 
تأثی��رات مخربی که می تواند به 
همراه داش��ته باش��د در تالش 
اس��ت اف��راد را قان��ع س��ازد تا 
آنها را کنار گذاش��ته یا حداقل 
در محی��ط کاری آنه��ا را بروز 
ندهن��د. با این ح��ال موضوع و 
مطال��ب این کتاب به س��ادگی 
توضیحات ما نبوده و به ریش��ه 
دالیل رفتارهای نادرس��ت افراد 
نیز می  پردازد که این خود باعث 
می  شود اندکی روان  شناسی نیز 
در این کتاب یافت ش��ود. بدون 
تردید در راستای موفقیت الزم 
است رفتارهای خود را به سطح 
اف��راد حرفه  ای نزدیک کنید که 
ح��ذف ع��ادات نادرس��ت خود 
گامی س��ودمند در ای��ن رابطه 

محسوب می  شود. 
7-کتاب شاهزاده اثر نیکولو 

ماکیاولی
ای��ن کتاب  نویس��نده  اگرچه 
هم��واره مته��م ب��ه حمای��ت از 
ظالم��ان بوده اس��ت ام��ا تقریباً 
تمامی آث��ار وی در حوزه اقتصاد 
به رش��ته تحریر درآمده اس��ت. 
با ای��ن ح��ال این کت��اب بنا به 
دالیل��ی که در ادامه به بررس��ی 
آن خواهیم پرداخت از جایگاهی 
ویژه نزد مدیران برخوردار است. 
درواقع این کتاب با نگاهی جدید، 
قدرت را آنگونه که هست مطرح 
می  س��ازد و نه به ش��یوه رایج که 
مبتنی بر ایده  آل  ه��ا و آنچه باید 
صورت پذیرد. همین امر هم باعث 
می  ش��ود فضای این کتاب کاماًل 
ملموس و حقیقی باشد که خود 
حاوی نکات فراوانی در راس��تای 
دس��تیابی به ق��درت و حفظ آن 
است. این کتاب شامل ۲6 فصل 
بوده که به دلیل سیر تاریخی آن 
خواننده را خسته نخواهد ساخت. 

8-کتاب 21 قانون 
 انکارناپذیر رهبری اثر

جان.سی مکسول 
این کت��اب همانگون��ه که از 
اس��مش پیداس��ت ش��امل ۲1 
فصل بوده که به ترتیب عبارتند 
از: »قان��ون درپ��وش«، »قانون 
نفوذ«، »قانون فرآیند«، »قانون 

ای.اف. »قان��ون  جهت  یاب��ی«، 
اس��توار«،  »قان��ون  هات��ون«، 
»قانون احترام«،»شم و شهود«، 
»قانون  مغناطی��س«،  »قان��ون 
ارتباط«، »قانون حلقه درونی«، 
»قانون  اختی��اردادن«،  »قانون 
بازآفرین��ی«، »قانون پذیرش«، 
»قان��ون  پی��روزی«،  »قان��ون 
اولوی��ت«،  تح��رک«، »قان��ون 
ازخودگذش��تگی«،  »قان��ون 
»قان��ون زمان بن��دی«، »قانون 
»قان��ون  و  انفج��اری«  رش��د 
میراث«. درواقع آش��نایی با این 
مفاهیم که در قالب قانون بیان 
می  شود شما را در این چارچوب 
فکری قرار خواهد داد که دارای 
ک��دام یک از اصل  ه��ای معرفی 
ش��ده ب��وده و از ک��دام م��وارد 
بی  بهره هس��تید. با این آگاهی 
قادر خواهید ب��ود برای جبران 
نقص  ه��ای خ��ود برنامه  ری��زی 
کنی��د که خ��ود آن کت��اب در 
پای��ان هر فصل تمرینی را برای 
رسیدن به هر یک بیان می  سازد 
که خود امری مطلوب محسوب 
می ش��ود و بیانگ��ر جامعیت آن 

است. 
9- کتاب چگونه در جذب 
دوست و تأثیرگذاری بر 

افراد موفق ظاهر شویم، اثر 
دیل کارنگی

پی��ام کلی این کت��اب بر پایه 
آموزش نکاتی است که به افراد 
در راستای ایجاد ارتباطات قوی 
و درس��ت کمک خواه��د کرد. 
ای��ن کتاب ش��امل چهار بخش 
کلی است. 1-شیوه  های اساسی 
رفتار با دیگ��ران ۲- روش  های 
چگونه   -3 محبوبی��ت  کس��ب 
عقاید دیگران را به خود نزدیک 
رنجاندن  بدون  ۴-چگونه  کنیم 
اف��راد در آنها تغییرات مدنظر را 

اعمال کنیم. 
ب��دون تردید یک مدیر باید از 
برخوردار  توانایی جذب سایرین 
باش��د ک��ه ای��ن کت��اب کمکی 
ش��ایان در ای��ن رابط��ه خواهد 
ب��ود. در رابط��ه ب��ا ای��ن کتاب 
جال��ب اس��ت بدانید ک��ه پس 
از گذش��ت 8۰ س��ال   از انتشار 
اولین نس��خه، ای��ن کتاب که به 
نیز یاد  عنوان آیین دوس��تیابی 
می  ش��ود، همچن��ان پرف��روش 
ب��وده و از جمله کتاب  های مورد 
پس��ند و توصیه ش��ده توس��ط 
وارن  افس��انه  ای،  س��رمایه  گذار 
بافت است. اگرچه افراد تمایل به 
محدود سازی روابط خود دارند با 
این حال آق��ای دیل بر این باور 
اس��ت که در راس��تای موفقیت 
الزم اس��ت ت��ا دای��ره ارتباطات 
خ��ود را افزای��ش داده و به حد 
معینی محدود نباشید. همچنین 
این کتاب حاوی تع��داد زیادی 
نقل قول از افراد مش��هور جهان 
است که خود از دالیل پرفروشی 
انتش��ار  زم��ان  از  آن  هرس��اله 
نخس��تین نس��خه آن محسوب 

می  شود. 

نگاه9 کتاب ضروری برای موفقیت در امر مدیریت دریچه

تاکتیک های مؤثر برای داشتن 
مذاکرات کاری موفقیت آمیز

ریچارد هروچ سال هاس��ت ک��ه در زمینه معامالت کاری 
فعالیت می کند، از این رو با دیدن اش��تباهات زیادی که در 
مذاکرات رخ داده و یافتن راه حل برای آنها کوله باری از تجربه 
در ای��ن زمینه دارد. به گزارش دیجیاتو، او نکات ارزنده ای را 

در این زمینه ارائه کرده که از این قرارند: 
1. به نظرات طرف دیگر به خوبی گوش فرا  دهید

بدترین اشتباه در عقد قراردادها را کسانی مرتکب می شوند 
که م��دام صحبت می کنن��د، کنترل مکالمات را به دس��ت 
می گیرند و موقعیت شان را به رخ می کشند. در مقابل بهترین 
رفتار را کس��انی می کنند که ب��ه حرف های طرف مقابل به 
خوبی گ��وش می دهن��د، از حرف های او ب��ه موقعیت های 

کلیدی پی می برند و بهترین پاسخ را ارائه می دهند. 
س��عی کنید متوجه مس��ائل مورد نظر و محدودیت های 

طرف مقابل شوید و از زیاد صحبت کردن بپرهیزید. 
2. آماده باشید

وب س��ایت، صفحات اجتماعی و نظرات کاربران شرکتی 
را که قرار اس��ت با مدیرش مذاکره کنید به خوبی مشاهده 
کنی��د. در صورت ام��کان بیوگراف��ی و س��ابقه کاری فرد 
مذاکره کنن��ده را بخوانید. همچنین پیش��نهادات و قیمت 

رقبای شرکت مذاکره کننده را نیز بررسی کنید. 
3. حرفه ای رفتار کنید

هیچ کس دوس��ت ندارد با شخصی وارد مذاکره شود که 
بداخالق اس��ت. چه مذاکره شما به خوبی پیش رود چه بد، 
ممکن اس��ت بار دیگری نیز با این فرد وارد مذاکره شوید. از 
این رو بهتر اس��ت بهترین رفتار خود را نشان دهید و روابط 

ماندگاری برقرار کنید. 
4. برای قرارداد پیش نویسی تهیه کنید

نوشتن پیش نویس قرارداد مزایای زیادی دارد، مثالً ساختار 
قرارداد را تعیین می کند، نکات کلیدی را که ممکن است در 
طول مذاکره از یادتان برود یادآور می شود. البته باید مراقب 
این موضوع باشید که ایجاد تعادل میان درخواست های شما 

و طرف مقابل نکته کلیدی برد مذاکره است. 
5. برنامه ای برای آخر مذاکرات داشته باشید

شاید روال کار باب میل شما نباشد، در این صورت قیمت یا 
درخواست نهایی تان از طرف مقابل چه خواهد بود؟ چه دالیلی 

می توانید برای عالی نشان دادن پیشنهادتان ارائه دهید؟ 
6. موافقت های بیجا به ضررتان خواهد بود

اگر با همه ش��رایط ط��رف قرارداد موافق��ت کنید امکان 
افزای��ش خواس��ته های نابجای آنها وج��ود دارد. اگر خود را 
به ش��دت عالقه مند به عقد قرارداد با آنها نش��ان دهید، هر 
روز با تغییر جدیدی در جمالت قرارداد از طرف آنها مواجه 

خواهید شد. 
7. زمان دشمن بسیاری از قراردادهاست

هرچه مدت زمان عقد قراردادی طول بکشد احتمال ظهور 
مشکالت جدید در آن بیشتر می شود. از وکیل تان بخواهید 

کارهای قراردادها را به سرعت انجام دهد. 
8. جایگزین ها را قبول کنید

در ص��ورت امکان با چندین ش��رکت مذاک��ره کنید. این 
کار باعث می ش��ود قراردادتان را از دیدهای متفاوت دیگران 
ببینی��د و در صورت لزوم م��واردی را اصالح کنید. مثاًل اگر 
می خواهید شرکت تان را بفروش��ید حتی در صورت مواجه 
شدن با یک خریدار خوب، صحبت های دیگر خریداران را نیز 

بشنوید. شاید دیگری پیشنهاد بهتری به شما بدهد. 
9. درگیر یک موضوع نشوید

گاه��ی در مذاکرات دو طرف پیش��نهاد خوبی برای یکی 
از بندهای قرارداد نمی یابند. بهتر اس��ت در چنین موقعیتی 
زمان ت��ان را صرف آن نکنید و س��راغ دیگر بندهای قرارداد 
بروید. چه بسا در خالل صحبت راهی برای بند قبلی نیز پیدا 

کنید. 
10. تصمیم گیرنده نهایی را تشخیص دهید

Richard در مورد یکی از تجربه هایش چنین می گوید: 
»اخیراً س��اعت ها با فردی سر میز مذاکره نشسته و در مورد 
بندهای قرارداد صحبت کردم. زمانی که درخواستی را مطرح 
می کردم با مخالفت وی مواجه می ش��دم. در نهایت متوجه 
شدم که او در جایگاهی نبوده که بتواند برای قرارداد تصمیم 
بگیرد. از آنجایی که اهرم فش��ار در دست من بود به او گفتم 
بهتر است این مذاکره با او ادامه پیدا نکند و دیدار بعدی من 

با مقام تصمیم گیرنده شرکت باشد.«
11. هرگز اولین پیشنهاد را قبول نکنید

فرض کنی��د می خواهید منزل تان را بفروش��ید. با اولین 
خریدار موافقت نکنید، بلکه همیشه قیمت باالیی را بدهید، 
چراکه ممکن اس��ت خریدار با خود فکر کند شما از نظرتان 
پایین نیامده و با قیمتی که داده اید موافقت کند. به هرحال 
شما نیز نباید به ش��دت سختگیر باشید. اگر با قیمت شما 
موافقت نشد و قیمت ارائه شده برای شما معقول است بعد از 

مذاکره دیگر آن را قبول کنید. 
12. به درستی سؤال بپرسید

اصال از پرس��یدن س��ؤال هایی که برای تان پیش می آید 
خجالت نکش��ید. می توانی��د اطالعات زیادی را از پاس��خ ها 
به دست بیاورید. برای مثال سؤال هایی از این قبیل می توانید 

بپرسید: 
-آیا این بهترین قیمتی اس��ت که ش��ما می توانید به من 

بدهید؟ 
-چه ضمانتی وجود دارد که محصول شما سالم باشد؟ 

-محصوالت رقبای شما چگونه هستند؟ 
-زمان مناسب بستن قرارداد برای شما چه وقت است؟ 

-چه سودی از مذاکره ما به شما می رسد؟ 
این سؤال ها بس��ته به نوع قرارداد شما می توانند متفاوت 

باشند. 
13. از بهترین وکیل استفاده کنید

اگر قراردادهای سنگینی می بندید به متخصصان حرفه ای نیز 
نیاز خواهید داشت. یقین پیدا کنید که این کار ارزش پولی را 
allbusiness :که می گذارید خواهد داشت.                 منبع

مترجم:  امیرآل  علی
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شنیدن داس��تان موفقیت افرادی که هیچ سرمایه ای 
برای ش��روع کسب و کار خود نداشتند به ما امید می دهد 

که بر مشکالت کسب و کار خود غلبه کنیم. 
ش��نیدن داس��تان های کار آفرینانی که با اس��تفاده از 
س��رمایه قبلی خود یا دیگران، کس��ب و کاری را ش��روع 
کردن��د، خبر جدی��دی نیس��ت. در پش��ت صحنه این 
داس��تان ها، تالش های ش��بانه روزی این افراد اس��ت که 
توانس��ته اند کار جدیدی ش��روع کنند، ام��ا افرادی هم 
هس��تند که از هیچ ش��روع کردند و به باالترین قله های 
موفقیت رس��یدند. داس��تان این افراد حاوی نکته هایی 
اس��ت که تاریخ را دگرگ��ون می کند. در ای��ن مقاله به 
بررس��ی برخی از این موفقیت ها می پردازیم. به گزارش 
زومی��ت، این افراد از جایی ش��روع کردند که س��رمایه ، 
تجربه یا حتی تحصیالت نداشتند، اما همچنان به مسیر 

خود ادامه دادند و موفقیت های فراوانی کسب کردند. 
سوال این جا است که این افراد چگونه توانستند دست 
به انجام این ش��اهکار ها بزنند و ما چه نکته ای می توانیم 

از آنها یاد بگیریم؟ 
جان پاول دجاریا 

جان پاول دجاریا )John Paul Dejoria( توانسته  
است موفقیت های زیادی در زمینه مدیریت کسب و کار و 
کار آفرینی کسب کند. جالب است بدانید که او کارش را 
به عنوان پیک روزنامه آغاز کرد، س��پس شغل سرایداری 
را انتخ��اب کرد و در نهایت راننده کامیون ش��د. بعد از 
این، او در یک شرکت که در زمینه مراقبت از مو فعالیت 
داش��ت، کار  کرد. او در آنجا با پاول میش��ل آشنا شد و 

بعد ها زمینه همکاری این دو نفر شکل گرفت. 
تنه��ا با ی��ک وام ۷۰۰ دالری، این دو فرد ش��روع به 
راه اندازی کسب و کاری کردند که اکنون به سیستم جان 
پاول میش��ل ش��هرت دارد. بعدها جان با کمک مارتین 
 )Patron Spirits( کرولی شرکت پیترون اسپیریتس
را تأس��یس کرد. او همچنین در تأسیس هاوس آف بلوز 
)House of Blues( دخی��ل ب��ود. امروزه، ثروت او به 

بیش از ۳.۱ میلیارد دالر می رسد. 
کوین پالنک

کوین پالنک )Kevin Plank(، مدیر اجرایی ش��رکت 
آندر آرم��ور )Under Armour(، ب��ه فروش لباس های 
این شرکت می پرداخت و تمام پولی که از طریق کار کردن 
ب��ه  دس��ت آورد، ۲۰ هزار دالر بود. در اقدامی ش��جاعانه او 

۴۰هزار دالر قرض گرفت و اقدام به تأس��یس شرکت خود 
کرد.  بعد ها، عالوه برفروش ۱۷ هزار دالری برای دانش��گاه 
گرجستان، به تیم های NFL لباس می فروخت. پس از سیل 
موفقیت هایش در فروش، توانست سود زیادی در کارش به  
دست آورد و در همین راستا، صدها نفر را به استخدام خود 
درآورد. اکنون س��رمایه او به بیش از ۲میلیارد دالر رسیده 

است و بیش از ۵۹۰۰ نفر زیر نظر او کار  می کنند. 
جان کوم 

جان ک��وم )Jan Koum(، مؤس��س وات��س اپ، در 
روس��تایی کوچک نزدیک ش��هر کی اف اوکراین به دنیا 

آمد. کودکی که در فقر بزرگ شد، به همراه خانواده اش 
در حال مهاجرت بود. جان ش��روع به یادگیری کامپیوتر 
در زمان ه��ای خال��ی خود کرد. او تا س��ن ۱۸ س��الگی 
توانس��ت مهارت  خاصی در کامپیوتر پیدا کند و در سال 

۱۹۹۷، به استخدام یاهو در آمد. 
جان کوم به مدت ۱۰ س��ال در یاهو فعالیت کرد و در 
آن زمان به آینده خوب س��اخت اپلیکیش��ن  پی برد. او 
شروع به کار در این زمینه کرد و در سال ۲۰۰۹ ساخت 
اپلیکیش��ن واتس اپ را به پایان رس��اند. این اپلیکیشن 
هرسال به شهرت خود افزود تا اینکه فیس بوک آن را به 

مبلغ سرسام آور ۱۹ میلیارد دالر خریداری کرد. 
َسم والتون

َس��م والت��ون )Sam Walton(، مؤس��س ش��رکت 
والمارت، تقریبا در شروع کارش چیزی به عنوان سرمایه 
نداش��ت. او در ابت��دا وام��ی ۲۵ ه��زار دالری از ناپدری 
خود گرفت و با کمک آن توانس��ت به سرعت در صنعت 
خرده فروش��ی به موفقیت برس��د. اولین بار والمارت در 
س��ال ۱۹۶۲ شروع به کار خود کرد و ۱۴سال بعد )سال 
۱۹۶۷( ارزش این ش��رکت به بیش از ۱۷۶ میلیون دالر 

رسید. زمانی، والتون ثروتمندترین فرد در آمریکا بود. 

جورج سوروس
زمانی که جورج س��وروس )George Soros( در سال 
۱۹۴۷ در مجارس��تان زندگی می کرد، ب��رای فرار از آزار و 
اذیت نازی ها، به انگلیس مهاجرت کرد. با وجود نداش��تن 
پول کافی، جورج به مدرسه اقتصاد انگلیس رفت و سعی در 
گرفتن مدرک خود داش��ت. سپس او در دهه ۵۰ میالدی، 
به آمریکا مهاجرت کرد و به عنوان مدیر س��رمایه گذاری در 
شرکت های مختلف کار کرد. در نهایت او همانند بسیاری از 

کارآفرینان دیگر، شرکت خود را تأسیس کرد. 
یک��ی از جالب تری��ن م��واردی ک��ه در زندگی جورج 
س��وروس رخ داد، کم ارزش شدن پوند انگلیس در دهه 
۹۰ می��الدی بود که جورج توانس��ت در ی��ک روز یک 

میلیارد دالر سود کند! 
درس هایی برای آموختن

چه نکته هایی در پش��ت این افراد و زندگی شان وجود 
دارد که ما می توانیم از آنها یاد بگیریم؟ 

قرض گرفت��ن و وام یکی از راه های ترقی اس��ت. قرض 
گرفتن ترس��ناک اس��ت، باالخص زمانی که شما نسبت به 
ایده تان مطمئن نیس��تید، اما تقریبا همه ای��ن افراد برای 
ش��روع کار خ��ود در ابت��دا وام گرفتند. تا زمانی که ش��ما 
برنامه ای برای پس دادن و جبران قرض گرفته شده داشته 
باشید، این می تواند راه حل مناسبی برای شروع کار باشد. 

نکته دوم برای یادگیری از این افراد، س��رمایه گذاری 
روی خود اس��ت. ش��ما قبل از هر چیزی باید ابتدا روی 
خ��ود و از طری��ق بهبود مه��ارت ، تجرب��ه و تحصیالت، 
س��رمایه گذاری کنید. ب��دون این کار، ش��ما نمی توانید 

کسب و کار خود را به پیش ببرید. 
ب��ا نگاه ب��ه آین��ده برنامه ریزی کنید. هم��ه این افراد 
کار ه��ای جدیدی انج��ام دادند. این اف��راد کار جدیدی 
ش��روع کردند یا روی  چیزی س��رمایه گذاری کردند که 
ممک��ن بود در آین��ده رخ دهد. راهبرد ه��ای متمرکز بر 
آین��ده معموال نتیجه بهتری دارند و باعث موفقیت افراد 
می ش��وند؛ همانطور که این افراد به آینده نگاه کردند و 
دس��ت به انجام کاری زدند.  کارآفرینان موفق همیش��ه 
ش��روعی آرام دارند، اما با پش��تکار، ت��الش و پذیرفتن 
ریسک  در زندگی ش��ان، به ایده های خود رنگ حقیقت 
می دهن��د. هیچ وقت اجازه ندهید کمب��ود پول یا تجربه 

شما را از آنچه رویای  انجام دادنش را دارید، بازدارد. 
ENTREPRENEUR :منبع

داستان 5 کارآفرین بزرگ که بدون سرمایه به موفقیت رسیدند



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

شماره 956



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

شماره 956

اخبار

ک�رج- خبرن�گار فرصت ام�روز- اعضای ائتللاف بزرگ 
صنعتگران اشتهارد برای شرکت در انتخابات هیات مدیره شرکت 
خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد مشخص شدند. رزومه اعضای 
ائتاف بزرگ صنعتگران اشللتهارد به شرح زیر است. حبیب اله 
هنرمند پور- مدیرعامل شللرکت بي بافت گسترجهان  و رئیس 
هیات مدیره شللرکت هدیه گلباف جهان وعضو اصلي شللرکت 
جهللان چرم و چندین پروژه   دیگر که در مجموع  بیش از هزار  
نفر در مجموعه های تحت مدیریت این فعال اقتصادی مشغول به 
کار هستند. حاج حبیب اله هنرمند پور یکی از صنعتگران قدیمی 
شللهرک صنعتی اشتهارد است  و برای تغییر وضعیت و خدمت 
صادقانه  پللا به عرصه انتخابات هیات مدیره شللرکت خدماتی 
شهرک صنعتی اشتهارد گذاشته است. مهرداد تنباکوچی مقدم-  
مدیرعامل شرکت پادنا آسللیا)نان آوران( از سال ٧٥ در شهرک 
صنعتي اشللتهارد مشغول به فعالیت بوده  و حدود ١٦٠ پرسنل 
مستقیم تولید در اشتغال در حال حاضر تحت مدیریت وی است.  
مهرداد تنباکوچی مقدم کارآفرین برتر سال ٩٥ و دودوره حامي 
حقوق مصرف کننده بوده است. فرزاد وزیری - نایب رئیس هیات 
مدیره شللرکت روغن موتور دماوند و مدیر کارخانه دماوند که از 
سللال ٧۴ در شهرک صنعتی مشللغول فعالیت بوده و سهامدار 

سلله شرکت روغن موتور دماوند و شرکت نیما ماشین و شرکت 
بهرو شللیمی  است. فرزاد وزیری دو دوره حضور در هیات امنای 
شهرک صنعتی،  نایب رئیس هیات مدیره و ناظر مالی  هیات امنا 
شهرک صنعتی اشتهارد بوده است. علی خدایار-   مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره شرکت پاچرمي صنعت)تن تاک( و مدیریت 
پللروژه نصب و راه انللدازی مجمع فوالد آریا ذوب-  مدیرارشللد 
شرکت همگان کار صنعت)کندي،باکنشت( - عضو هیات مدیره 
شللرکت سللبز بازیافت البرز،اولین تولید کننده بریکت فوالدي 
در ایران ، نماینده کارفرمایان در شللوراي حل اختاف اداره کار 
،مشاور ارشد دوره قبل شوراي شهر اشتهارد و بازرس اولین دوره 
شرکت خدماتي شهرک صنعتي اشتهارد از جمله فعالیت های 
نامبرده است. سیروس میاندشتی-  دارای تحصیات مهندسی 
صنایع از دانشللگاه علم و صنعت و بیش از سللی سال تجربه در 
مدیریت کارخانجات صنعتی پزشکی  است. وی عضو هیات مدیره 
کنسرسیوم دیالیز ایران مشتمل بر ده شرکت مدی تک سیس ، 
فارمد، نواتیس طب،نوا فارمد ،فارمد پاست وبا به کارگیری بیش 
از ۸٠٠ نفر پرسنل متخصص از دیگر فعالیت های ایشان است. 
وی کارآفرین برتر استان البرز ، مدیر عامل شرکت صنایع پزشکی 

فارمد و  صادر کننده برتر محصوالت پزشکی است.

تبریز - ماهان فالح- رئیس دانشگاه تبریز از همت و پشتکار 
عالی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در 
بسط و گسترش تعامات علمی بین دانشگاه تبریز و شرکت آب و 
فاضاب آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی کرد .به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شللرکت آب و فاضاب استان 
آذربایجان شللرقی، دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه 
تبریز به مناسبت هفته پژوهش و برگزاری هیجدهمین جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز در سال ١3٩٦ با اهداء 
لوح تقدیر از تاش ها و پشتکار عالی مهندس علیرضا ایمانلو رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 
شرقی در بسللط و گسترش تعامات علمی بین دانشگاه تبریز و 

شرکت آب و فاضاب استان تشکر و قدردانی کرد .

در بخشی از این لوح آمده است :
جناب آقای مهندس ایمانلو

رئیللس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شللرکت آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی

به میمنللت و فرخندگی هفته پژوهش و به مناسللبت 
برگزاری هیجدهمین جشللنواره تجلیل از پژوهشللگران 
برگزیده دانشللگاه تبریز در سللال ١3٩٦، بدینوسللیله از 
جنابعالی که با همت و پشللتکار عالی در بسط و گسترش 
تعامللات علمللی بیللن دانشللگاه تبریز و شللرکت آب و 
فاضاب استان آذربایجان شرقی همواره پیشگام بوده و با 
حمایت های مستمر، راه تحقیق و پژوهش را برای محققین 
این دانشگاه هموار نموده اید با اهدای این لوح سپاسگزاری 

نموده و آرزومندیم دانشگاهیان این مرزوبوم با حمایت های 
جنابعالی بتوانند زمینه های رشد و شکوفایی کشور و تعالی 

جامعه اسامی را فراهم آورند .
دکتر محمدرضا پورمحمدی - رئیس دانشگاه تبریز

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - بهروز اکرمی معاون 
سیاسی –امنیتی استاندار هرمزگان به همراه مدیر کل امور بانوان 
استانداری و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و معاونین 
وی  از کارگاههللای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شللماره یک 
بندرعباس ، تعدادی از آموزشللگاههای فنللی و حرفه ای آزاد و 
مرکز سنجش مهارت بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اسللتان هرمزگان ، معاون سیاسی 
امنیتی اسللتانداری هرمزگان با کارآموزان و مربیان در خصوص 
کیفیت آموزش و نیازهای تجهیزاتی کارگاهها گفتگو کرد. معاون 
سیاسی امنیتی استاندار بر تعامل صنایع استان هرمزگان با اداره 

کل آموزش فنی و حرفه ای این اسللتان مبنی بر تربیت نیروی 
انسللانی و ارتقای مهارت شللاغلین صنایللع ، بکارگیری مهارت 

آموختللگان بومللی مراکز آموزش فنی و حرفلله ای در صنایع و 
همچنیللن تجهیز کارگاههللای این مراکز با توجه نیازسللنجی 
آموزشی صنایع تاکید کرد. اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان هرمزگان نیز گفت :  مرکز آموزش فنی و حرفه 
ای شماره یک بندرعباس ١2 کارگاه تراش و فرز ، لوله کشی ،برق 
صنعتی ،جوشکاری ،ابزار دقیق ،مکانیک خودرو ، کابینت سازی 
و درودگری ،ساخت درو پنجره دو جداره ،CNC در بخش ثابت 
دولتی دارد و در بخش روستایی ،زندان ،پادگان وجوار دانشگاه ، 
اقشار آسیب پذیر )معتادین بهبود یافته ،حاشیه نشینان ،زنان بد 

سرپرست و...( نیز فعال می باشد. 

ساری - دهقان - خط قرمز ما در حوزه آب شرب بحث کیفیتی و  
بهداشت آب است و تاش داریم آبی که به دست مشترکین می رسد 
از نظر بهداشتی سالم و عاری از هرگونه آلودگی باشد لذا با قاطعیت 
اعام می کنیم آب شرب روستاهایی که تحت پوشش ما هستند حتماً 
کلرزنی و گندزدایی می شوند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از 
اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب روستایی 
مازندران ؛ مهندس مجید عبدالهی مدیرعامل آبفار استان در نشست 
بررسی مشکات آب آشامیدنی روستاهای شهرستان تنکابن که در 
بخشللداری خرم آباد برگزار شللد، با بیان مطلب باال و تاکید بر انجام 
آزمایشات مستمر آب آشامیدنی در تمامی روستاهای تحت پوشش 
تصریح کللرد: آلودگی در آب شللرب وجود ندارد و مشللکلی در این 

خصوص در روستاهای تحت پوشش ما نیست. مهندس عبدالهی از در 
اختیار گذاشتن کلر و مواد گندزدای مصرفی)پرکلرین( به صورت کاما 
رایگان در روستاهای غیر تحت پوشش نیز خبر داد و گفت: حاضریم با 

همکاری اداره بهداشت بحث آموزش آن را هم داشته باشیم تا مشکلی 
برای مردم ایجاد نشللود. مدیر عامل آب و فاضاب روستایی مازندران 
افزود: علیرغم مشللکات مالی موجود شرکت طی سالهای ٩٥ و ٩٦ 
با اعتبارات صندوق توسللعه و تملک دارایی استانی ٦ میلیارد و ٧٠٠ 
میلیون تومان برای پروژه های آبرسانی روستایی تنکابن هزینه شده 
و۴٦ کیلومتر خط انتقال، ١٩٠ کیلومتر شللبکه توزیع اجرا و ٦ واحد 
ایستگاه پمپاژ احداث و یک دستگاه دیزل ژنراتور نیز تعبیه شده است 
و موفق شللدیم بسللیاری از پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانیم 
اما یقینا با اعتبارات استانی و شهرستانی امکان بر طرف کردن کامل 
مشکات آبرسللانی در این بخش وجود ندارد و در صورت تخصیص 
به موقع و کافی اعتبارات ملی می توان مشکات موجود را مرتفع ساخت.  

تبریز - اس�د فالح- عضو کمیسیون سللرمایه گذاری و بهبود 
فضای کسب و کار شورای اسامی کانشهر تبریز با ارائه پیشنهادی 
خواسللتار تبدیل مجتمع تجللاری جواهر به پاتوق جوانان شللد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید نیکوخصلت در جلسه کمیسیون 
سللرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسامی کانشهر 
تبریز که به بررسی مشللکات مالکان پروژه مجتمع تجاری جواهر 
اختصاص داشت، با اشاره به اینکه می توان اموری را که مورد عاقه 
جوانان اسللت در این مجتمع ایجاد کرد، اظهار داشت: این محل به 
دلیل مجاورت با دانشگاه بایستی به پاتوق جوانان تبدیل شود. نماینده 
هیات امنای مجتمع تجاری جواهر نیز با تشللریح مشکات موجود 
این مجتمع، گفت: نواقص ساختمانی، فقدان پارکینگ و نبود رونق 
در بازار، از جمله مشکات اصلی مالکان مجتمع محسوب می شود. 
قائم مقام شهردار تبریز نیز ضمن تشریح اقدامات انجام یافته، اعام 
کرد: مطالعات الزم برای احداث پارکینگ انجام شللده ولی متاسفانه 
در کمیسللیون ماده ٥ با آن مخالفت شده است که تاش می کنیم 
مجددا در کمیسیون مطرح و پیگیری شود. موسایی افزود: همچنین 
مطالعات الزم و توافقات مورد نیاز برای احداث پل عابر پیاده از سمت 
دانشگاه تبریز انجام شده و بزودی اجرایی خواهد شد. وی با تاکید بر 

اینکه مالکان باید توانایی تعریف کارهایی را داشته باشند که موجب 
ایجاد رونق در بازار می شود، گفت: افرادی هستند که آماده اند منوط 
به موافقت تمامی مالکان، کل مجتمع را خریداری کنند که این هم 
یک روش برای حل مشللکات اسللت. این گزارش حاکی است  در 
ادامه جلسلله، موضوع ایجاد جایگاه های سوخت با ابعاد کوچک در 
سطح نقاط مختلف شهر مطرح شد که نماینده شرکت سرمایه گذار با 
تشریح طرح خود، گفت: درخواست ما از شهرداری تامین زمین برای 
اجرای کار است. یکی از مسللووالن حوزه سرمایه گذاری شهرداری 
تبریز نیز با بیان اینکه استانداری تنها مجوز ایجاد دو جایگاه را به ما 
داده است، عنوان کرد: با این شرایط  یعنی ایجاد دو جایگاه، برای هیچ 

سرمایه گذاری توجیه اقتصادی الزم وجود ندارد. غامحسین مسعودی 
ریحان، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار 
شللورای اسامی کانشهر تبریز با انتقاد از این تصمیم، گفت: امروز 
اگر یک مسافر وارد شهر شود با مشکل تامین سوخت در داخل شهر 
مواجه خواهد شد لذا مشکات  و ایرادات منعکس شده به کمیسیون، 
طرح شود تا بتوانیم با مدیران ارشد استانی این مسائل را حل کنیم. 
برپایه این گزارش، بررسللی طرح ایجاد محللل تولید انرژی از محل 
نصب سلول های خورشیدی سومین موضوع مطرح شده در جلسه 
کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسامی 
تبریز بود. نماینده شرکت سرمایه گذار در این جلسه با تشریح طرح 
مربوطه، اظهار کرد: درصورتی که زمین الزم در اختیارمان قرار گیرد، 
شللرکت قادر خواهد بود پروژه های خود را اجرایی کند. نماینده این 
شرکت محل پایلوت برای پروژه مورد نظر را پارکینگ ائل گلی اعام 
کرد که با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد. مسعودی ریحان در 
خصوص دالیل این مخالفت، اعام کرد: پروژه پارکینگ ائل گلی در 
شللرایط  حاضر سرمایه گذار کافی دارد، اگر موضوع صرفا تولید برق 
است باید مطالعه شده و محل هایی که در اختیار شهرداری است ولی 

سرمایه گذار ندارد، در اختیار این شرکت قرار داده شود.

 اعضای ائتالف بزرگ صنعتگران شهرک صنعتی اشتهارد مشخص شدند

در راستای بسط و گسترش تعامالت علمی فی مابین

رئیس دانشگاه تبریز از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی قدردانی کرد

در بازدید معاون سیاسی - امنیتی استاندار هرمزگان از مرکز دولتی شماره یک بندرعباس و آموزشگاههای آزاد :

تاکید وی بر تعامل صنایع با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

مدیرعامل آبفار مازندران: خط قرمز ما کیفیت آب شرب است

در جلسه اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسالمی کالنشهر تبریز عنوان شد

مسعودی ریحان: مسافران ورودی به تبریز با مشکل تامین سوخت در داخل شهر مواجه خواهند شد
نیکوخصلت: مجتمع تجاری جواهر به دلیل مجاورت با دانشگاه بایستی به پاتوق جوانان تبدیل شود

شهرس�تان مالرد- مژگان علیقارداش�ی - پنجمین نشست 
تخصصللی کارگروه امور بانوان شهرسللتان مارد به ریاسللت مجتبی 
شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری مارد و با حضور نمایندگان 
امور بانوان ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.  پیگیری 

مصوبات قبل،ارائه گزارشللات برخی از مسللئوالن امور بانللوان ادارات و 
اقدامات دسللتگاه ها در خصللوص اجرای طرح تللاب آوری اجتماعی 
از مللواردی بود که در این جلسلله به  آن  پرداخته شللد. در ادامه این 
جلسه کارگاه آموزشی با نام اصاح الگوی مصرف آب و گاز برگزارگردید. 

شاهقلیان، معاون سیاسی- انتظامی فرمانداری مارد با اشاره به اهمیت 
رسللیدگی به امورات مردم در جامعه اسامی افزود: پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند: هرکس حاجت بنده مومنللی را برآورده کند ارزش وثواب آن 
بیش از صد بار حج  و مخارج هزار سرباز که برای چهاد بفرستد می باشد.

نشست تخصصی کارگروه امور بانوان شهرستان مالرد برگزار شد

بازدید وزیر نیرو از ماشین مقره شوی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز- ش�بنم قجاوند- رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشللیه نمایشگاه هفته پژوهش در پژوهشگاه وزارت نیرو از ماشین مقره 
شوی شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت. محمود دشت بزرگ در این بازدید گزارشی 
از فعالیت های انجام گرفته در این شرکت به وزیر نیرو ارایه داد. گفتنی است مرتفع ترین باال بر مجهز به سیستم مقره شویی ساخت 
ایران دارای حداکثر 33 متر ارتفاع ، دسترسی جانبی به 22 متر و دارای نیروی محرکه P.T.O )گیربکس خودرو حامل( است.  از 
دیگر مشخصات این باالبر می توان به جنس آلومینیومی سبد، زاویه دید ممتد ، قابلیت کنترل با تابلو فرمان برای اپراتور پایین و درون 
سبد، مجهز به سیستم ارتباطی بین سبد و اپراتور پایین ، ظرفیت ٥٠٠ کیلوگرمی سبد و توانایی کارکرد باالبر در سرعت با حداقل 
٥/١2 متر بر ثانیه به همراه سیستم محدود کننده بار با سیستم امنیتی اشاره کرد. شایان ذکر است، تانکر این ماشین مقره شو دارای 
ظرفیت ٦٠٠٠ لیتر از جنس استیل به ضخامت چهارمیلیمتر، پمپ آب با دبی 22٠ لیتر بر دقیقه و قابلیت قطع اتوماتیک جریان آب 

در صورت بروز خطا یا اختال در مقاومت الکتریکی آب مقطر درون مخزن است .

مدیرکل بنیادمسکن استان خبر داد
۷۰ هزار واحد غیرمقاوم روستایی در استان گلستان بازسازی می شود

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسللکن انقاب اسللامی استان گلستان، آقای مهندس
زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسللکن انقاب اسامی استان گلسللتان گفت: براساس آخرین سرشماری ١2۸ هزار واحد غیرمقاوم در 
روستاهای استان گلستان وجود دارد که نوسازی و مقاوم سازی ٧٠ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته است. مهندس زمانی نژاد 
در حاشیه افتتاح بهسازی بخشی از بافت تاریخی روستای سرکاته خراب شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس آخرین 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ٩٥، حدود 22٩ هزار واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارد که از این تعداد ١2۸ 
هزار واحد غیرمقاوم اسللت.وی با بیان اینکه نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در برنامه های توسعه ای کشور در 
اولویت قرار گرفته است، افزود: از این ١2۸ هزار واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم در استان، نوسازی و مقاوم سازی ٧٠ هزار واحد در 
دستور کار قرار گرفت و تاکنون احداث ٥۴ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و پایان کار دریافت کرده است.مدیرکل بنیادمسکن 
استان بیان داشت: امیدواریم در برنامه ششم همه این واحدها را به شیوه فنی مقاوم سازی کنیم تا در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله 
زلزله مقاوم شوند.وی با بیان اینکه تاکنون بانک ها همکاری خوبی برای اجرای طرح مسکن روستایی داشتند، گفت: بانک ها باید از 
گرفتن ضمانت زنجیره ای استقبال کنند تا روستائیان بتوانند به راحتی از این تسهیات برخوردار شوند. در حال حاضر روستائیان در 

ضمانت ها مشکل دارند و باید دو ضامن کارمند ببرند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
تامین و تخصیص منابع پایدار راهداری به توجه ویژه تری نیاز دارد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلسللتان با اشللاره به شروع فصل زمستان و بروز 
بحران های طبیعی، گفت: از آنجایی که ساختار و وظیفه راهداری حفظ وضعیت و ارتقای ایمنی در عبور و مرور است؛ برای انجام 
وظیفه بهتر، این بخش به توجه ویژه تری از حیث تامین و تخصیص منابع پایدار نیاز دارد.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، "مهدی میقانی" در حاشیه مراسم آغاز به کار طرح راهداری زمستانی استان در گفت 
و گوی خبری با پایگاه اطاع رسانی اداره کل افزود: اگر به این بخش توجه ویژه تری نشود، یکی از چالش های در پیش رو؛ بحث 
ایمنی عبور و مرور خواهد بود.وی با بیان اینکه حدود ١٥ ماه از انتزاع بخش راهداری از ادارات راه و شهرسازی و الحاق آن به ادارات کل 
حمل و نقل و پایانه ها و تشکیل ادارات استانی"راهداری و حمل و نقل جاده ای" به موجب مصوبه شورای عالی اداری گذشته است، 
ادامه داد: در عین حال، پس از گذشت این مدت؛ اقدامات دو بخش راهداری بعنوان نگهدارنده سرمایه عظیم شبکه راهها و بخش 
حمل و نقل بعنوان بهره بردار این شبکه، با اقدامات اصاحی، تقریبا روی ریل اصلی خود افتاده است.میقانی بر زحمات شبانه روزی 
فعالین بخش حمل و نقل جاده ای و راهداران بی ادعا و جامعه بزرگ رانندگان  بخش کاال، مسافر و بین الملل استان بویژه در ایام هفته 
حمل و نقل، رانندگان و راهداری، قدر نهاد و گفت: یکی از ماموریت های اصلی بخش راهداری، عملیات راهداری  زمستانی است که از 
نیمه دوم آذر ماه شروع شده و در شرایط بحرانی، برودت هوا و بارش ها، اقدام سریع و به موقع راهداران همیشه اهمیت فراوانی دارد.

             
برچسب استاندارد مصرف بهینه آب برای سه نوع کاال تدوین شد

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل دفتر مدیریت و کاهش آب بدون درآمد شللرکت 
مهندسللی آب و فاضاب کشور گفت: با هدف کاهش مصرف و مدیریت آب نصب برچسب مصرف 
بهینه برای ماشین های لباسشویی، شیرآالت اهرمی و سردوش حمام تدوین شد.     به گزارش روابط 
عمومی شرکت آبفار استان بوشهر، علی سید زاده در نشست دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشللور و اعضای کمیته آب بدون درآمد این شللرکت افزود: این استاندارد برای سایر 
تجهیزات و بویژه کولرهای آبی نیز در دسللت تدوین اسللت.  وی بیان کرد: در این ارتباط مقرر شده 
تجهیزات وارداتی آب بر و آب پخش نیز مطابق با استانداردهای مصرف آب مجوز مورد نیاز واردات آنها صادر شود.  سیدزاده ادامه داد: 
در طول سال در بخش های شهری و روستایی به ترتیب ٦ و 2 میلیارد مترمکعب آب در کشور تولید می شود.  وی در بخش دیگری 
ازسخنان خود با اشاره به طرح ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب و مبادی ورودی روستاهای مجتمع آبرسانی شهید عالی 
زنده بودی شهرستان تنگستان استان بوشهر اظهار داشت: این طرح در حوزه مدیریت مصرف نقش بسزایی ایفا کرده که با توجه به 
کارکرد مطلوب از قابلیت الگوی برداری مناسب برای سایر نقاط شهری و روستایی برخوردار است.  مدیرکل دفتر مدیریت و کاهش 
آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضاب گفت: طراحی این سیستم در ابعادی بزرگتر برای شهری مانند بوشهر که آب آن در 

فصل زمستان نیز جیره بندی است می تواند به مدیریت مطلوب آب کمک شایانی کند. 

 در پی زلزله اخیر در ۷ شهرستان استان کرمانشاه؛ 
خسارت ۷ هزار و 5۰۰ میلیارد ریالی به بخش آب و برق

کرمانشاه – دشتی - به گزارش فرصت امروز ، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه سفر به مناطق زلزله قصرشیرین 
و سرپل ذهاب گفت: از مجموع این خسارت سه هزار میلیارد ریال مربوط به آب و چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال نیز مربوط به 
حوزه برق است. وی اظهار داشت: بخشی از این میزان خسارت تامین شده و تامین بخش دیگر را در دستور کار قرار می دهیم تا 
خدمات این بخش ها از حالت اضطرار خارج شده و به حالت پایداری قبل بازگردد. قائم مقام وزیر نیرو با تسلیت به خانواده های 
جان باختگان حادثه زلزله اخیر تصریح کرد: یکی از نیاز های اصلی مورد نیاز مردم آب و برق است که در روز های اول دستگاه های 
خدمات عمومی با کمک و همراهی سایر دستگاه ها و مسووالن کشوری و فرمانداران بر اساس استاندارد های موجود خدمات آب 
و برق در زمان اضطراری تامین شد. وی گفت: متعاقب آن برای برگشت به زندگی عادی خدمات در بخش آب و برق توسعه پیدا 
کند که با مشخص شدن محل اسکان در شرایط موجود آب و برق در کلیه مناطق را داریم؛ و مشکلی از از این دست وجود ندارد. 
محمودی اضافه کرد: با توجه به اینکه محل اسکان فعلی موقت است و به تناسب نیاز و ظرفیت امروز است در چادر های اسکان 
حجم محدودی از خدمات برق را باید منتقل کرد. قائم مقام وزیر نیرو گفت: در بحث ارایه خدمات برق به چادر های اسکان باید 
جوانب ایمنی و مسایل ایمنی لحاظ شود از این رو باید با رعایت جوانب و با توجه به خطر آتش سوزی، برق گرفتگی خدمات 
محدودی را برای رفع نیاز ها داشللته باشللیم. وی در ادامه افزود: در ادامه با تغییر محل های اسللکان اگر نیاز بیشتری به خدمات 
باشد ارایه می دهیم. وی با تشکر از مردم زلزله زده که برای هر کاری که برای آن ها انجام می شود قدردان هستند، گفت: تکمیل 
زیرساخت ها نیازمند توسعه بیشتر است و با توجه به شرایط توپو گرافی منطقه نیاز است که برای تقویت زیر ساخت ها تامین سرمایه 
داشته باشیم تا بتوانیم خدمات مطلوب و پایداری را ارایه دهیم که برای این مهم نیازمند به دست آوردن منابع مالی و همچنین 
تامین آن از طریق مجلس داشته باشیم. محمودی با توجه به درپیش بودن فصل سرما نیز گفت: باید آمادگی ارایه خدمات در 
بخش آب و برق را داشللته باشللیم و سفر امروز نیز به منظور آمادگی همکاران ما در بخش آب و برق بود. مدیرعامل شرکت آب 
وفاضاب استان کرمانشاه از شرایط ایده ال در بخش آب وفاضاب در تمام شهرهای زلزله زده استان خبر دادوگفت: با تاش شبانه 
روزی همکاران و همکاری شرکت آب وفاضاب در راستای خدمات آبرسانی به مردم این شهرستانها خوشبختانه هم اکنون در 
تمام شهرها آب درشبکه توزیع درجریان است وشبکه کاما پایدار و کاما بهداشتی و قابل شرب است و همکاران محترم در مرکز 
بهداشت دانشگاه علوم  پزشکی استان کرمانشاه نیز این موضوع را اعام کرده اند. مهندس تخت شاهی افزود:بالغ بر ٥٠٠ مورد 
حادثه  در خطوط انتقال،شبکه های توزیع و انشعابات توسط 2٠ اکیپ اجرایی تعمیر ومرمت شده است. وی گفت :تعداد ١3 شهر 
متاثر از این زمین لرزه بود که ما در٧ شهر منابع آب را کامل از دست دادیم ناگزیر به آبرسانی بصورت تانکرهای سیار که حدود٩٠ 

دستگاه  وبالغ بر 2.٥میلیون بطری آب توزیع کردیم.

پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به همت سوقندی افتتاح شد
سمنان - حسین بابامحمدی : پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به همت دکتر 
محمدرضا سوقندی مدیرکل اداره فرهنگ وارشاداسامی استان سمنان افتتاح شد .دکترمحمدرضا 
سوقندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان در  آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان 
سمنان با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سرانه ی مطالعه کتاب در این استان ، به اهداف 
برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت : اگر ما نگران بنیان خانواده و آسیب های اجتماعی هستیم 
کتاب و کتابخوانی با آگاهی بخشی ،جامعه را به سمت آسیب زدایی هدایت می کند. وی خاطر نشان 
کرد : نقش برنامه ها و حرکات فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه های کتاب برهمه آشکار است چرا که نمایشگاه کتاب دیدار اندیشه ها 
و تازه های فکری است و به قول رهبر معظم انقاب باشگاه اندیشه است. این نمایشگاه از 2٦ آذرماه لغایت یکم دی ماه واقع در بلوار 

بسیج در سالن غدیر شهرستان سمنان برای بازدید عموم مردم برپاشده است. 



تیم ک��وک موفقیت های بزرگی برای ش��رکت اپل 
رقم زده و معتقد اس��ت اگر ش��خصی به توانایی های 
خود ایمان داشته باشد و به بینش درونی خود گوش 

بدهد، می تواند دنیا را تغییر دهد. 
زمانی که تیم کوک در اکتبر س��ال ۲۰۱۱ به عنوان 
مدیرعامل ش��رکت اپل معرفی ش��د، می دانس��ت که 
مسئولیت های س��نگینی روی دوشش خواهد بود. او 
هیچ موقع تالش نکرد مانند استیو جابز یا هر شخص 
دیگری باش��د زیرا خودش را به خوبی می ش��ناخت و 
به تواناهایی خود ایمان داش��ت. تیم کوک در س��ال 
۱۹۶۰ در ش��هر رابرتزدی��ل ایال��ت آالبام��ای آمریکا 
ب��ه دنیا آمد. او به عن��وان دومین دانش آم��وز برتر از 
دبیرستان فارغ التحصیل شد و به تحصیل در دانشگاه 
آبرن پرداخت. او س��رانجام مدرک خود را از دانشگاه 
دوک در رش��ته MBA دریافت کرد و توانست جزو 
۱۰درصد فارغ التحصیالنی باش��د که عنوان افتخاری 

این دانشگاه را کسب می کنند. 
تی��م ک��وک بالفاصل��ه بع��د از فارغ التحصیلی در 
ش��رکت های معتب��ر کامپیوت��ری مانن��د آی بی ام و 
کامپک مش��غول به کار ش��د. بع��د از مدتی طی یک 
اتف��اق غیرمنتظ��ره و هوش��مندانه تصمیم گرفت در 
س��ال ۱۹۹۸ وارد ش��رکت اپ��ل ش��ود. او در یکی از 
سخنرانی های خود در دانشگاه آبرن از این تصمیم با 

عنوان »مهم ترین اکتشاف زندگی تاکنون« یاد کرد و 
گفت: »یک بینش درونی به من می گفت که باید این 

کار را انجام دهم.«
بعد از اینکه کوک به عنوان مدیرعامل ش��رکت اپل 
شناخته شد، محصوالت موفقی مانند ساعت  هوشمند 
و ایرپاد به بازار عرضه ش��دند و ارزش س��هام شرکت 
ب��ه میزان قابل توجهی باال رف��ت. در ادامه این مقاله 
زومیت، ۱۰ سخن آموزنده از این رهبر خالق و نوآور 

را بررسی خواهیم کرد. 
۱- موفقیت

برنده شدن هرگز به معنای بهترین بودن نیست. 
۲- نوآوری

بعض��ی از مردم نوآوری را به معنای تغییر می دانند 
اما ما هرگز چنین برداشتی نداشته ایم. نوآوری باعث 

بهتر شدن امور می شود. 
۳- انگیزه

بهترین باشید، نه اولین. 
۴- بینش

بس��یار کم پی��ش می آید که ش��خصی از بدو تولد 
بینش درونی داش��ته باشد. این احس��اس با گذشت 
زم��ان قوی و قوی تر خواهد ش��د. بزرگ ترین چالش 
انس��ان ها این اس��ت که یاد بگیرند به این احس��اس 

گوش بدهند و طبق غریزه عمل کنند. 

۵- میراث
ب��ه ندرت پیش می آید که یک نف��ر بتواند تاریخ را 
رقم بزند، اما به این فکر کنید که اگر این اتفاق بیفتد 
چه خواهد شد. این اتفاق می تواند برای شما رخ دهد. 

این اتفاق باید برای شما رخ دهد. 
۶- تعیین هدف

اجازه بدهید ش��ادی و خوشحالی در طول مسیر با 
شما همراه باش��د، نه در هنگام رسیدن به یک هدف 

یا مقصد دور. 
۷- ایجاد تغییرات

اگر باور داشته باش��ید که هیچ محدودیتی ندارید، 
می توانی��د کارهای بزرگی انجام دهید، می توانید دنیا 

را تغییر دهید. 
۸- استقامت

زندگ��ی خود را وارد حاش��یه نکنید. دنیا به حضور 
پررنگ شما احتیاج دارد. 

۹- شخصیت
در دنیای امروز انتخ��اب بین »خوب عمل کردن« 

و »عالی عمل کردن« اشتباه ترین کار ممکن است. 
۱۰- اخالق کاری

میان »عالقه مندی ب��ه کار کردن« و »عالقه مندی 
به کار« تفاوت فاحشی وجود دارد. 
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سخنان آموزنده مدیرعامل شرکت اپل

مدرسه مدیریت

برای مطالعه ۸۵۹ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: کار زیاد یکی از معضالت گریبانگیر 
مدیران است. کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده 
و در آن به طور مفصل برای کاهش این فشار راهکار ارائه 
شده است. پیشنهاد نخست ما این است که یکی از این 
کتاب ها را تهیه و مطالعه کنید، اما به طور خالصه چند 

راهکار به شما پیشنهاد می کنیم:
۱( یک تلفن همراه هوش��مند تهیه کنید که امکان 
نوش��تن روی آن با قلم وجود داشته باشد. هر نکته ای 
را که در ط��ول روز با آن برخ��ورد می کنید بالفاصله 

یادداش��ت کنید. در محل  کار، در جلسه، در منزل، در 
ماشین و.... هرگز در نوشتن تعلل نداشته باشید و حتی 
آن را به چند ثانیه بعد هم موکول نکنید. با همین کار 
س��اده مطمئن باشید فش��ار زیادی از روی دوش شما 
برداش��ته می شود و کارایی شما چند برابر خواهد شد. 

انجام هیچ کاری فراموش نخواهد شد.
۲( هر روز صبح براس��اس یادداشت هایی که دارید 
و س��ایر مس��تندات برای کار روزانه خود برنامه ریزی 
کنید و این برنامه را بنویس��ید و برای آن وقت انجام 

تعیین کنید. 
3( کلی��ه کارهای خ��ود را اولویت بن��دی کنید و 

کارهایی را که توسط دیگران باید انجام شود، ولی نیاز 
ب��ه تأییدش دارد در اولویت قرار دهید. به این ترتیب 
کسی برای انجام کار خودش معطل شما نخواهد بود 

و کارها بهتر پیش خواهد رفت. 
4( برنامه خود را مرور کنید. مطمئن باشید در آنها 
می توانید کارهایی را بیابید که توس��ط دیگران قابل 

انجام هستند. انجام آنها را به بقیه واگذار کنید. 
5( اگر کاری تکرار می ش��ود و وقت زیادی از شما 
می گیرد و کس��ی هم در شرکت شما وجود ندارد که 
آن را انج��ام دهد، وقت آن اس��ت که کس��ی را برای 

انجام آن استخدام کنید.

افزایش حجم کاری 

پرس�ش: مدیر یک موسسه هستم و به دلیل توس�عه کارها در حال حاضر حجم کاری من بسیار افزایش یافته است، به 
طوری که شب ها تا دیروقت مجبورم سرکار باشم. در ضمن تصور می کنم به همین دلیل کارهایم به خوبی پیش نمی روند، 

چه توصیه ای برای بنده دارید؟
کلینیککسبوکار

  »فردافکنی«
و راه های مقابله با آن 

آیا تا به حال س��عی کرد ه اید فعالی��ت مهمی را انجام 
دهی��د اما متوجه ش��دید ک��ه با به تعوی��ق انداختن آن 
می توانید اس��ترس کمتری تجربه کنید و کم کم کارهای 

مهم خود را فرمواش کرده اید؟ 
به گ��زارش دیجیاتو، جالب اس��ت بدانی��د ۸۰درصد 
دانش��جویان و ۲۰درصد بزرگس��االن دنیا به این پدیده 
دچارن��د. روان شناس��ان این مش��کل را تعل��ل خوانده و 
افرادی که با این مش��کل دس��ت و پنج��ه نرم می کنند 

»فردافکن« نامیده می شوند. 
حقیقت این است که بسیاری از مردم در انجام فعالیت های 
خود تعلل می کنند و این پدیده به طور کلی زیان آور است، 
اما جایی برای ناامیدی نیس��ت، چرا که فردافکنان هم با به 
کار بستن راهکارهایی ساده می توانند به اهداف شان رسیده 

و فعالیت های مهم خود را به سرانجام برسانند. 
کما اینکه »هرمان ملوین« نویسنده کتاب موبی دیک 
)یکی از ش��اهکارهای ادبیات انگلیسی کالسیک( مجبور 
ب��ود برای تمام کردن این ش��اهکار، ه��ر روز خود را به 
صندلی غل و زنجیر کند. در ادامه راهکارهایی را با شما 
در میان خواهیم گذاش��ت که تاح��دودی عادت تعلل را 

کمرنگ می کنند. 

۱- روز خود را با سخت ترین کار آغاز کنید
همانطور که »مارک تواین« نویسنده معروف، پیشنهاد 
می کند: »اول صبح یک قورباغه قورت بدهید و مطمئن 
باشید تا پایان روز، اتفاق بدتری برای تان نخواهد افتاد.«

بر اس��اس این گفته، بهتر است قبل از انجام هر کاری، 
چالش برانگیزترین و سخت ترین مورد در لیست کارهای 
روزانه  را انتخاب و سعی کنید آن را هرچه سریع تر انجام 
دهید. این مطلب می تواند پیش��نهادی بس��یاری خوبی 

باشد اما نه برای همه! 
ام��ا بس��یاری از فردافکن��ان، اول صب��ح حت��ی حال 
بیدارش��دن را ه��م ندارن��د چه برس��د به انج��ام دادن 
مش��کل ترین کار روزانه در اول صبح. در واقع بهتر است 
ای��ن ضرب المثل در زم��ان جدید این گون��ه تغییر کند: 
»قورباغ��ه خود را وقت��ی بخورید که در بیش��ترین حد 

بازدهی به سر می برید.«

۲- سریعا کارهای کوچک را انجام دهید
بهت��ر اس��ت قبل از انج��ام هر کاری مق��دار زمان آن 
را تخمی��ن زده و فعالیت ه��ا را تا آنجا که ممکن اس��ت 
بالفاصل��ه انجام دهید. برای مثال می توان با اس��تفاده از 
این روش بسیاری از ایمیل های کوتاه خود را پاسخ داده 

و صندوق پیام کم حجم تری داشت. 

۳- اهداف تان را اعالم کنید و مسئولیت انجام شان 
را بپذیرید

اگر دوس��ت نداری��د کارهای ت��ان را عق��ب بیندازید 
اهداف ت��ان را بلند اعالم کرده تا مجبور ش��وید به تعهد 
خ��ود عمل کنید. الزم نیس��ت تعهدتان را برای کل دنیا 
بازگ��و کنید اما فرد حمایتگری پی��دا کنید که احترامی 
دوطرف��ه بین ت��ان برق��رار باش��د. در این صورت ش��ما 
مس��ئولیت انجام تعهدات تان را برعهده گرفته و خود را 

وادار خواهید کرد که آنها را انجام دهید. 

۴- برد های کوچک را جشن گرفته و به خودتان 
جایزه بدهید

اصوال تعلل و کمال گرای��ی افراطی همزمان با یکدیگر 
رخ می دهد. افرادی که کمالگرا هستند، دلیلی نمی بینند 
که دس��تاورد های کوچکی همچون انج��ام فعالیت های 

سخت روزانه را جشن بگیرند اما آنها اشتباه می کنند. 
آس��ان نیس��ت که روند همیش��گی خود را شکسته و 
فعالیت هایی متف��اوت را انجام دهید. ای��ن مهم فارغ از 
پیش پا افتاده بودن فعالیت انجام ش��ده، ارزش ش��ادی 

کردن دارد و باید برای آن به خود جایزه دهید. 

۵- به یاد داشته باشید که تعلل همیشه بد نیست
 »آدام گرن��ت« روان ش��ناس و برن��ده کت��اب س��ال 
نیویورک تایمز، معتقد اس��ت که ف��رد می تواند از تعلل 
خود استفاده بهینه ببرد. بدین شکل که با فاصله گرفتن 
از انجام بی درنگ کارها، ایده ها و راه حل های خالقانه تری 
خواهن��د یافت. البته نکته مهم این اس��ت که ش��خص 
فردافکن بتوان��د پس از یافتن راه حل ه��ای خالقانه، در 

وقت مشخص کار خود را به اتمام برساند. 
در پایان باید به  یاد داش��ت که مقابله کردن با تعلل و 
فردافکنی بس��یار چالش برانگیز خواهد بود. درعین حال 
این مبارزه، برنامه ریزی و ش��جاعت بس��یاری می طلبد. 
اگر ش��خص فردافکن بتواند با مش��کلش کن��ار بیاید و 
فعالیت های مهمش را به س��رانجام برس��اند قادر خواهد 
بود به علت ش��خصیت کمال گرایی ک��ه دارد به یکی از 

موفق ترین افراد جامعه تبدیل شود. 
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مسیر موفقیت

 درباره بیانیه
رسالت شرکت 

به منظ��ور تعیین بیانیه رس��الت ش��رکت باید به 
پرسش های قدیمی پیتر دراکر رجوع کنید: فعالیت 
تجاری ما چیست؟ مشتری کیست؟ از نظر مشتری 
چه چیز دارای ارزش اس��ت؟ فعالیت تجاری ما چه 
خواه��د بود؟ فعالیت تجاری ما چه باید باش��د؟ این 
پرس��ش های در ظاهر س��اده در زمره س��خت ترین 
پرس��ش هایی هستند که ش��رکت باید به آنها پاسخ 

می دهند. 
به گزارش هورموند، سازمان ها بیانیه های رسالت ایجاد 
می کنند تا آنها را با مدیران، کارمندان و در بس��یاری از 
موارد مشتریان، به اش��تراک بگذارند. یک بیانیه رسالت 
واضح و فکر شده، حسی مشترک نسبت به هدف، مسیر 

و فرصت ایجاد می کند. 
بیانیه رس��الت شرکت زمانی بهترین نتیجه را می دهد 
ک��ه بازتاب دهنده ی��ک پیش بینی -یک روی��ای تقریبا 
غیرممک��ن که مس��یر را ب��رای ۱۰ تا ۲۰ س��ال آینده 
مش��خص می کند- باشد. رئیس پیش��ین شرکت سونی، 
آکیو موریتا می خواس��ت تمامی افراد به صدای شخصی 
و قابل حمل دسترسی داشته باش��ند، بنابراین شرکتش 
دس��تگاه واکمن و س��ی دی خوان قابل حم��ل را تولید 
کرد. فرد اس��میت می خواس��ت تمامی بسته های پستی 
تا قبل از س��اعت ۱۰:3۰ صب��ح روز بعد در تمامی نقاط 
ایاالت متحده به مقصد برس��ند، بنابراین شرکت فدکس 

را تأسیس کرد. 
یک بیانیه رس��الت ش��رکت خوب پنج مشخصه مهم 

دارد:
۱-تمرکز آنها بر تعداد محدودی هدف است. بیانیه »ما 
می خواهیم محصوالتی با بهترین کیفیت را تولید کنیم، 
بیش��ترین میزان خدمات را ارائه دهیم، به گسترده ترین 
کانال های توزی��ع دس��ت یابیم و پایین ترین قیمت های 

فروش را داشته باشیم« بیش ازاندازه ادعا می کند. 
۲- تأکید آنها بر سیاست ها و ارزش های اصلی شرکت 
اس��ت. آنها گس��تره آرای فردی را کاه��ش می دهند تا 
کارمن��دان عملک��ردی پایدار روی مباحث مهم داش��ته 

باشند. 
3- آنها محیط های رقابتی مهم را که ش��رکت در آنها 

وارد عمل خواهد شد، تعریف می کنند. 
4- آنه��ا اثرگذاری بلندمدت محص��ول را مدنظر قرار 
می دهند. مدیریت تنها زمانی باید رس��الت را تغییر دهد 

که دیگر متناسب شرایط نباشد. 
5- آنها تا ج��ای ممکن کوتاه، قابل  ی��ادآوری، بامعنا 
هس��تند. مش��اور مارکتین��گ، گای کاوازاک��ی، به جای 
بیانیه های رسالت، طرفدار ایجاد یک عبارت سه یا چهار 
کلمه ای، مانند عبارت »غنی س��ازی زندگی زنان« ماری 

کی، برای شرکت است. 
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توضیح بیشتر: 
ت��اپ دی، قدرتمندتری��ن و مطمئن تری��ن برنام��ه 
حمل و نقل هوش��مند درون ش��هری است که با یک 
پلتفرم تخصصی مبتنی بر فناوری تلفن های هوشمند 
همراه، خدمات رس��انی به مسافران را آغاز کرده است. 
این ش��رکت با س��رعت قابل توجه��ی در حال اجرای 
برنامه های توس��عه ای خود اس��ت و با اتکا به خداوند 
کری��م و توانایی نیروهای فنی ارزش��مند خ��ود ارائه 
خدمات سریع، باکیفیت و امن و ایمن را به مسافرانش 
تضمین می کن��د. در این طرح تخصصی و دانش بنیان 
کش��وری، رانندگان گرامی بی شماری شرکای تجاری 

ما هستند.
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