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فرصت امروز: واکنش ها به الیحه بودجه سال آینده ادامه دارد و این واکنش ها موجب خوشحالی رئیس جمهور 
ش��ده اس��ت. حسن روحانی روز گذشته در نخستین اجالس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی، نظارت را حق 
مردم دانس��ت و گفت که واکنش های مردم در روزهای اخیر نس��بت به بودجه موجب خوش��حالی و خرسندی او 
شده است. رئیس جمهور گفت: »ما مقامی باالتر از خادمی و خدمتگزاری مردم نداریم. مردم باید بر کار ما نظارت 

کنند. شما نمی دانید در این روزهای اخیر چقدر خوشحالم. شاید باور نکنید اگر بگویم چقدر خوشحالم...

اختصاص300 تریلیون تومان اعتبار در دولت دوازهم برای ایجاد اشتغال

اشتغالزایی
بهسبکروحانی

 نیاز صنعت دریایی
به 34میلیارد دالر سرمایه گذاری
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وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

توسعه شبکه ریلی در بنادر، مهم ترین اولویت ما است

10 مفهومی که هر مدیر باید نسبت به آن آگاه باشد
چگونه مانند یک کارآفرین رشد یابید؟ 

اهمیت استراتژی های بازاریابی در کاهش ریسک
خلق فرصت های فروش

چهار اصل موفقیت برند شخصی شما
توافق روی یک مفهوم؛ برند چیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیل شیلر: فیس آی دی 
شجاعانه ترین کار اپل است

7
کمیسـیون زیربنایی دولت، تعرفه های پیشـنهادی واردات 

خودرو را اعـام کرد. بر این اسـاس خودروهای با 
حجم پیشرانه کمتر از سه لیتر و...

جزئیات
تعرفهوارداتخودرو

یادداشت
مزیت  بودجه انبساطی دولت 

برای بازار سرمایه

بودجه دولت براساس سیاست 
مالی انبساطی و افزایش نرخ تورم 
تدوین ش��ده است. یکسان سازی 
ن��رخ ارز، تعدی��ل ن��رخ خوراک 
به��ره  کاه��ش  و  پتروش��یمی  
مالکانه مع��ادن و تجدید ارزیابی 
دارایی ه��ا ب��رای ب��ازار س��رمایه 
نویدبخش اس��ت. بررسی کلیات 
حس��اب دخل و خ��رج دولت در 
س��ال آینده نش��ان می دهد که 
سیاست  انبساطی مالی دولت به 
اجرا گذاش��ته خواهد شد. به نظر 
می رس��د دولت با سیاس��ت های 
انبس��اطی به دنب��ال ایجاد رونق 
نسبی در اقتصاد است، هرچند در 
این بودجه شاهد افزایش چندانی 
ب��رای بخ��ش  عمرانی نیس��تیم. 
انتظار می رود سیاست های پولی 
بانک مرکزی در س��ال آینده نیز 
ب��ه  طور انبس��اطی اجرا ش��ود و 
انتظ��ار برای کاهش بیش��تر نرخ 
سود بانکی و رش��د دوباره حجم 
نقدینگ��ی در کن��ار افزایش نرخ 
ارز در بازار آزاد را افزایش دهد. از 
لحاظ انتظار برای کاهش حقوق 
مالکانه دولت از معادن و همچنین 
موضوع معافیت مالیاتی از طریق 
تجدید ارزیاب��ی دارایی ها اگرچه 

می ت��وان ب��رای برخی 
5صنایع بزرگ...

سیدحمید میرمعینی
 نایب رئیس کمیسیون

بازار سرمایه خانه اقتصاد

ش��ب یلدا یکی از مهم ترین مراسم های ایرانی 
بوده  و تا امروز مورد توج��ه خانواده های ایرانیان 
ق��رار گرفته،  از این رو بازار میوه تقریبا از یک ماه 
گذش��ته به اس��تقبال برگزاری این مراسم رفته 
اس��ت. به گزارش آنا، حس��ین مهاج��ران رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، گفت: براساس 
قیم��ت روز بازار، قیمت ه��ر کیلو هندوانه ممتاز 
در می��دان مرکزی با نرخ ه��زار و200 تا 2 هزار 
تومان بوده  است، اما قیمت هندوانه ممتاز کیلویی 
2500 تومان محاسبه می شود. نرخ انار در میادین 
با 35درصد افزایش همراه بود که قیمت انار ممتاز 
را به کیلویی 8هزار تومان رسانده  اما هر کیلو انار 
در بازار از قیمت کف 3 هزار تومان آغاز می شود. 

وی ادام��ه داد: البته نرخ ممتاز در میوه ها مربوط 
به میوه و تره بار دستچین شده، جداشده و لوکس 
اس��ت که در این صورت به عنوان مثال برای انار 
حداکثر و س��قف قیمت کشف شده 5500 تومان 
و ب��رای هندوانه 2000 تومان اس��ت؛ همچنین 
میوه های پرمصرفی مانند پرتقال جنوب از 3هزار 
تومان تا سقف 4هزار و500تومان و پرتقال شمال 
از 800 تومان تا  هزار و500تومان، س��یب زرد از 
هزار تومان تا 3هزار تومان و س��یب قرمز از هزار 
تومان تا 2500 تومان، کیوی از 1500 تا 2500 
تومان، نارنگی انش��و از 1500 ت��ا 3500 تومان 
و دیگ��ر ان��واع نارنگی نیز پایین تر از این س��قف 
قیمتی در نظر گرفته  شده اند. مهاجران همچنین 

اعالم کرد که در آس��تانه شب یلدا کشف قیمت 
عمده فروش��ی محصوالت کش��اورزی در میدان 
مرکزی میوه و تره بار تهران انجام و مقرر شد این 
قیمت ها تا سوم دی تغییر نکند تا تقاضای ناشی 
از شب یلدا برای این محصوالت فروکش کرده و 

به حالت طبیعی بازگردد. 
قیمت شیرینی، تلخ نشد

همچنی��ن عل��ی بهره مند، رئی��س اتحادیه 
قنادان نیز گفت: نرخ ش��یرینی شب یلدا طبق 
نرخ مصوب اردیبهش��ت س��ال جاری به شرط 
خالص فروش��ی عرضه خواهد ش��د، بنابراین با 
وج��ود افزای��ش قیمت تخم م��رغ، هیچ  تغییر 

قیمتی نخواهیم داشت.

اولین نشس��ت صاحبان امتیاز نمایندگی های 
تازه تاس��یس، شرکت ایس��اکو در  آذر ماه سال 

جاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ایساکو، این نشست به 
منظور آشنایی بیشتر صاحبان امتیاز در خصوص 
احداث نمایندگی مطابق با استانداردهای گروه 
صنعتی ایران  خودرو و شرکت ایساکو برگزار شد 
و ط��ی آن توضیحات کاملی توس��ط همکاران 
مهندسی ایساکو در خصوص تخصیص فضاهای 
م��ورد نیاز، انتخاب ابزار آالت، تجهیزات و خرید 

مناسب به شرکت کنندگان ارائه شد.
امتی��از  صاحب��ان  از  مذک��ور  نشس��ت  در 

نمایندگی های��ی که پیش��رفت فیزیکی احداث 
نمایندگی  آنه��ا بیش از 40درص��د بود، دعوت 
ب��ه عمل آمد و ضمن تقدیر و تکریم از ایش��ان، 
مش��اوره های الزم در خص��وص نح��وه افزایش 
مناس��ب ظرفیت پذی��رش مش��تریان، مزایای 
همکاری به ش��رکت ایران خودرو و ایس��اکو به 
عنوان نمایندگی مجاز و اجرای اس��تانداردهای 

شرکت ایکاپ نیز توضیحات الزم داده شد.
 پس از پایان این جلس��ه نیز حاضرین در دو 
نمایندگ��ی 5099 و 1067 حض��ور یافتند و به 
صورت عمل��ی و میدانی از نزدی��ک با جزییات 
کام��ل ملزومات یک نمایندگی آش��نا ش��دند؛ 

همچنین مواردی که عدم رعایت آن مشکالتی 
را برای نمایندگی ایجاد می کند نیز برای ایشان  
تشریح شد. از مزایای برگزاری این نشست، بحث 
و گفتگ��و در خصوص اقدامات صورت گرفته در 
بین صاحبان امتیاز بود که باعث تبادل تجربیات 

و آگاهی حاضرین شد.
در پای��ان این گردهمای��ی دفترچه راهنمای 
جامع از اح��داث تا پیش بینی امکانات و تجهیز 
کامل نمایندگی در اختیار مخاطبین قرار گرفت.

گفتنی است این همایش در سالن  همایش های 
خوارزمی ایس��اکو و با حضور 19 صاحب امتیاز 

برگزار شد.

رشد 30درصدی قیمت میوه و 25درصدی آجیل

یلدا بازار را گران کرد

نشست مدیران نمایندگی های تازه تاسیس شرکت ایساکو برگزار شد

براس��اس آمارها، فرس��ایش هر تن خاک 
دارد؛  پ��ی  در  دالر   28 مع��ادل  خس��ارتی 
معضلی که کارشناس��ان محیط زیست آن را 
تایی��د و وضعیت فرس��ایش خاک کش��ور را 
بحرانی توصیف کردند. به گزارش ایرنا، خاک 
ب��ه عنوان بس��تر اصلی رویش ه��ای گیاهی، 
یک��ی از باارزش ترین ثروت های ملی اس��ت 
ک��ه بیش از 95درصد م��واد غذایی جهان از 
بستر آن تولید می ش��ود. استفاده بی رویه از 
خاک و تالش برای تامین مواد غذایی بیشتر 
در یک س��ده گذشته، موجب شده فرسایش 
خاک به یکی از مس��ائل زیس��ت محیطی در 
فرآیند کشاورزی تبدیل شود و سازمان ملل 
روز پنجم دسامبر )14 آذرماه( را روز جهانی 
خاک اعالم کند. همچنین براساس آمارهای 
اعالم ش��ده از س��وی س��ازمان خ��وار و ب��ار 
جهانی س��االنه بیش از 75 میلیارد تن خاک 
حاصلخی��ز جهان در معرض فرس��ایش قرار 
می گی��رد که این می��زان در مناطق مختلف 
جهان به نس��بت اقلیم متفاوت اس��ت. طبق 
برآوردهای »فورنیه« کارشناس فرانسوی، از 
مناطق آبخیز و آبگیر کره زمین، در هر سال 
به طور متوس��ط نزدیک ب��ه 76 میلیارد تن 
خاک بر اثر فرسایش از دست می رود. به گواه 
وی متوس��ط فرسایش خاک در اروپا 84 تن 
در هکتار و در آفریقا 15.7 تن خاک اس��ت. 
ایران از جمله کش��ورهایی است که به خاطر 
اقلیم خش��ک و نیمه خشک آن به شدت در 
معرض فرس��ایش خ��اک قرار گرفته اس��ت. 
براساس برخی آمارها نرخ فرسایش خاک در 
ایران 20 برابر بیشتر از متوسط جهانی است. 
اگر نرخ تخمینی فرس��ایش هر تن خاک 28 
دالر در نظر گرفته شود، هزینه های فرسایش 
خاک بین 56 میلی��ارد تا 112 میلیارد دالر 
است؛ این رقم بیشتر از درآمد نفتی ایران در 
س��ال 2014 )53.6( است. »محمداسماعیل 
اس��دی«، پژوهش��گر حوزه تحقیقات فنی و 
مهندس��ی بخش کش��اورزی در گفت وگو با 
پژوهشگر گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های 
خب��ری ایرنا به بررس��ی نقش خاک و دالیل 

فرسایش آن در ایران پرداخت. 

تجدیدپذیری خاک سخت است 
اس��دی می گوی��د: در اهمیت خ��اک باید 
گفت ک��ه در تمام ادیان و باورها از خاک به 
عنوان بستر حیات یاد شده و در قرآن کریم 
نیز چندین مورد به آن اش��اره ش��ده است. 
همچنین 95درصد از مواد مهم غذایی مورد 

نیاز بش��ر در بس��تر خاک تولید می شود. در 
ش��رایط کنونی شاید مسئله کم آبی و بحران 
آب مورد توجه بس��یاری از کارشناسان قرار 
گرفته باشد اما باید گفت نگرانی از فرسایش 
خ��اک مهم تر از بحران آبی اس��ت، زیرا آب 
در چرخه حیات زیستی می تواند تجدید پذیر 
باش��د، اما تجدیدپذیری خاک نسبت به آب 
س��خت تر است. دانش��مندان مدعی هستند 
ب��رای ترمیم یک س��انتیمتر خ��اک نیاز به 
800سال زمان اس��ت. با این وجود براساس 
آمارهای اعالم ش��ده از سوی س��ازمان خوار 
و ب��ار جهان��ی »فائ��و« بیش از یک س��وم 
خاک های دنیا به خاطر اس��تفاده بی رویه از 
بین رفته و فرسایش خاک یک تهدید جدی 
به شمار می آید. در ایران نیز آمارهای رسمی 
و غیررس��می از فرسایش خاک حکایت دارد 
که بیش��تر به خاط��ر مدیریت نادرس��ت و 
کش��ت خودس��ر کش��اورزان به وجود آمده 
اس��ت. افزون بر این یکی دیگر از مهم ترین 
تهدیده��ای خ��اک در ایران بح��ث کاهش 
ماده آلی غذایی اس��ت. وی می افزاید: طبق 
آزمایش��ی که روی خاک استان های مختلف 
انجام ش��ده می��زان ماده آل��ی در 63درصد 
خاک کش��ور کمتر از یک اس��ت درحالی که 
حداقل این م��اده 1.5 و حداکثر آن باید در 
خاک 5 باشد. شخم نامناسب یکی از دالیل 
کاهش ماده آلی در خاک است زیرا ماده آلی 
که ش��اکله آن از کربن تشکیل شده پس از 
شخم با هوا ترکیب شده به دی اکسیدکربن 
تبدیل و به صورت گازهای گلخانه ای در فضا 
قرار می گیرد. کشت نادرست و شخم موازی 
با ش��یب یکی دیگر از دالیل فرسایش خاک 
در کش��ور اس��ت. در این ش��یوه از گاوآهن 
برگردان دار اس��تفاده شده که بازشدن مسیر 
جری��ان آب را به همراه خواهد داش��ت و در 
زمان باران و س��یل میزان فراوانی از خاک از 
بین می رود. همچنین در برخی مواقع پس از 
شخم، کشاورز برای صاف شدن سطح زمین 
اقداماتی مانند خردکردن خاک، دیس زدن و 
ماله کشی انجام می دهد که موجب فرسایش 
خاک می ش��ود. این روش آسیب فراوانی به 
دنب��ال خواهد داش��ت زیرا نرم ش��دن خاک 
موجب می ش��ود باد میزان زی��ادی از آن را 
ناب��ود کن��د. ایراد دیگر کش��اورزی س��نتی 
تلف شدن جانداران ذره بینی است که خاک 
را فرآوری می کنند. زمانی که کشاورز بقایای 
کاه و ُکل��ش را آتش می زند ای��ن جانداران 
از بی��ن می روند و خاک اب��زار فرآوری خود 

را ک��ه همان موجودات ذره بینی هس��تند از 
دس��ت خواهد داد. برای س��الم نگه داش��تن 
خاک الزم اس��ت به عنوان یک موجود زنده 
در نظ��ر گرفته ش��ود. اگر ش��یوه برخورد با 
خاک با رویه کنونی ادامه پیدا کند به یقین 
آس��یب های فراوانی پیش رو خواهیم داشت 
که یکی از این آس��یب ها کاه��ش ماده آلی 
خاک اس��ت که در 63درص��د از خاک های 
ایران از حد مجاز پایین تر رفته است. از دیگر 
راهکاره��ای حفظ خاک، ب��اال رفتن میزان 
آگاهی کش��اورزان در زمین��ه اهمیت خاک 
در بخ��ش تامین مواد غدایی اس��ت. در این 
زمینه کش��اورز باید متوجه باش��د که تحت 
هر شرایطی نمی شود از زمین برداشت کرد. 
کشاورزان باید در عمل به این باور برسند که 
خاک بستر حیات اس��ت. دیگر راهکار برای 
حفظ خاک در دستور کار قرار گرفتن الیحه 
بهره برداری از خاک است که سالیان متمادی 
در مجلس ش��ورای اس��المی به فراموش��ی 
س��پرده شده اس��ت. این الیحه هم اکنون با 
هماهنگی مراکز تحقیق��ات خاک، حفاظت 
خ��اک و آبخی��زداری، انجمن عل��وم خاک، 
دفتر محیط زیس��ت و توس��عه پایدار وزارت 
جهاد کش��اورزی، دفتر علوم خاک دانشکده 
کشاورزی دانشگاه کرج و همکاری جمعی از 
استادان دانشگاه با بیش از 800نفر و صدها  
س��اعت کار تحقیقاتی و کارشناسی، تدوین 
شده است. با تصویب و قانونمندشدن الیحه 
خاک در قالب برنامه های توسعه می توان به 
دستورالعمل  و آیین نامه هایی برای حفاظت، 
اصالح و حاصلخیزی خاک دس��ت یافت که 
در جهت ارتقای بهره ب��رداری از این اراضی 
موثر است. در پایان باید گفت نظر به اهمیت 
خاک به عن��وان اصلی ترین منبع تامین غذا 
به کار گیری برنامه ه��ای مختلف برای حفظ 
این منبع الزم و ضروری است. اسدی عنوان 
ک��رد: هرچند که ای��ن برنامه ه��ا می توانند 
کش��اورزی سنتی و ش��یوه کشت خودسر را 
به س��مت کش��اورزی پایدار و صنعتی سوق 
دهند، اما نباید فراموش کرد که تغییر الگوی 
کشت در بین کسانی که اشتغال آنان بر پایه 
کش��اورزی است کار سخت و زمانبری است. 
با تغییر الگوی کش��ت می شود در درازمدت 
با حفظ خاک و محیط زیست بیش از شرایط 
کنون��ی امکان ادامه فعالیت های کش��اورزی 
را فراه��م کرد و مخاطرات ناش��ی از نابودی 
محیط زیس��ت و آلودگی مواد غذایی به مواد 

  .غیر طبیعی را کاهش داد.

نرخ 20 برابری فرسایش خاک در ایران



دالیل تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین
 بنزین ۱۵۰۰ 

و گازوئیل ۴۰۰ تومان می شود
فرصت امروز: درحالی که اقتصاددانان با نگاهی به 
جهت گیری های بودجه سال آینده، از افزایش قطعی 
قیم��ت بنزین خبر داده بودند، س��یگنال های جدید 
از س��وی دولت این احتمال را تقویت کرده و قیمت 
بنزین را ۱۵۰۰ و گازوئیل را ۴۰۰ تومان اعالم کرده 
اس��ت. در همین زمینه، پایگاه اطالع رس��انی دولت 
در گزارش��ی با عن��وان »معضل بی��کاری و تنگنای 
مال��ی دولت« به دالیل تصمی��م دولت برای افزایش 
قیمت بنزین و گازوییل پرداخته و آورده است که بر 
اساس بودجه سال ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و 
گازوئیل ۴۰۰ تومان می شود و البته دولت در اجرای 

آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. 
بر اس��اس این گزارش، بیکاری یکی از چالش های 
اساس��ی کشور اس��ت و این مس��ئله در صورت کم 
توجهی ب��ه مهم ترین معضل اجتماع��ی و اقتصادی 
کش��ور در آینده ای نه چندان دور تبدیل می ش��ود. 
دول��ت یازده��م با وجود مش��کالت زی��اد بنگاه های 
اقتص��ادی و ش��رایط رکودی که در آن قرار داش��ت 
توانس��ت ساالنه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل 
ایجاد کند؛ با این وجود با توجه به اینکه با انباش��ت 
بیکاری از س��ال های قبل مواج��ه بودیم نرخ بیکاری 

تک رقمی نشد. 

بر این اساس، دولت دوازدهم تالش دارد تا با اتخاذ 
راهکارهای اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این 
مس��ئله با توجه به کمبود منابع مالی دولت نیازمند 
منابع اس��ت، اگرچه دولت تأکی��د دارد که به دنبال 
اش��تغال زایی از طریق پول پاشی نیست و برنامه های 
مختلف��ی ب��رای اش��تغالزایی در نظ��ر دارد. یکی از 
برنامه های دولت برای تأمین منابع برای اشتغالزایی 
در بودجه س��ال ۹۷ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل 

است. اما دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم چیست؟ 
در الیح��ه بودج��ه ۹۷ راهکار تأمی��ن منابع برای 
اش��تغال زایی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان 
شده است و مهم ترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین 
و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس اس��ت. در حال 
حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان 
با کش��ورهای اطراف وج��ود دارد. به عن��وان نمونه 
درحالی که قیمت گازوییل در کشورمان ۳۰۰ تومان 
اس��ت این قیمت در بس��یاری از کش��ورهای اطراف 
۶۰۰۰ توم��ان اس��ت و این مس��ئله زمین��ه را برای 
افزایش قاچاق و مشکالت دیگر فراهم کرده است. در 
واقع به دولت این اجازه داده شده تا از محل افزایش 
قیمت س��وخت درآمدزایی کند. بر اساس بودجه ۹۷ 
قیم��ت بنزین لیت��ری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان 
می ش��ود و البته دولت در اجرای آن مختار اس��ت و 
هنوز زمان آن مشخص نیست. این الیحه در صورت 
موافقت مجلس ۱۷ه��زار میلیارد تومان درآمد برای 
دولت دارد و برنامه ریزی ش��ده ت��ا این منابع صرف 

اشتغال شود. 
این مس��ئله نگرانی هایی بابت اث��رت روانی گرانی 
بنزی��ن به وجود آورده اس��ت و این در حالی اس��ت 
ک��ه به گفته کارشناس��ان میزان تورم ناش��ی از این 
گرانی حدود یک درصد اس��ت. کارشناس��ان با بیان 
اینک��ه گران��ی بنزین با توجه به اینک��ه منابع آن در 
چه جایی مصرف شود تأثیرات متفاوت بر متغیرهای 
کالن اقتص��اد کش��ور می گذارن��د می گویند افزایش 
قیم��ت بنزی��ن و گازوئی��ل در صورت��ی ک��ه صرف 
اشتغال زایی شود اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد 
و البته به گفته آنها این در ش��رایطی است که دولت 
توجه همه جانبه به مس��ئله گرانی بنزین داشته باشد 
و در واقع تمامی دس��تگاه ها ب��رای اجرای این طرح 

هماهنگی داشته باشند. 
البته ای��ن تنها درآم��د دولت برای اش��تغال زایی 
نیس��ت و بررسی بودجه س��ال آینده نشان می دهد 
دول��ت در نظ��ر دارد از طری��ق تأمین مال��ی با بازار 
س��رمایه، فاینانس و س��پرده گذاری صندوق توسعه 
ملی در بانک ها نیز درآمد داش��ته باش��د که مجموع 
درآم��د دول��ت ب��رای اش��تغالزایی را ب��ه ۷۷ه��زار 
میلیارد تومان می رس��اند. اش��تغال ناش��ی از حمل 
 و نق��ل عمومی، بافت فرس��وده، مش��اغل کوچک و

 ص��ادرات محور و کارورزی از برنامه های دولت برای 
اشتغالزایی در سال آینده است. 

واکنش ها  ام�روز:  فرص�ت 
ب��ه الیح��ه بودجه س��ال آینده 
ادام��ه دارد و ای��ن واکنش ه��ا 
موجب خوشحالی رئیس جمهور 
شده است. حس��ن روحانی روز 
گذش��ته در نخس��تین اجالس 
مل��ی گ��زارش اج��رای حقوق 
شهروندی، نظارت را حق مردم 
دانس��ت و گفت که واکنش های 
مردم در روزهای اخیر نس��بت 
به بودج��ه موجب خوش��حالی 
او ش��ده اس��ت.  و خرس��ندی 
مقامی  »ما  گفت:  رئیس جمهور 
باالت��ر از خادمی و خدمتگزاری 
مردم نداریم. م��ردم باید بر کار 
ما نظارت کنند. شما نمی دانید 
در ای��ن روزه��ای اخی��ر چقدر 
خوش��حالم. ش��اید باور نکنید، 
بگوی��م چقدر خوش��حالم،  اگر 
وقتی بودجه ما به مجلس رفت 
و از ف��ردا در فض��ای مج��ازی، 
غوغایی به پا شد؛ چقدر قشنگ. 
همه مردم به صحن��ه آمده اند، 
می کنن��د.  نق��د  و  اظهارنظ��ر 
س��ازمان برنامه و بودجه، دولت 
و ش��خص رئیس جمهور را نقد 
نکند،  درد  دست شان  می کنند. 

 دست شان را می بوسم.« 
س��خن���ان  از  ن��کت��ه   ۱2
رئیس جمه��ور در اولین اجالس 
و  پیش��رفت ها  گ��زارش  مل��ی 
راهکاره��ای رف��ع موان��ع تحقق 
حق��وق ش��هروندی را در ادام��ه 

می خوانید. 
-  ب��رای دول��ت دوازدهم، یک 
رقم باالیی را برای اشتغال مدنظر 
ق��رار دادیم. در طول چهار س��ال 
آینده، یک رقمی حدود ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان، نه اینکه این پول را 
از مردم بخواهیم بگیریم بلکه این 
پول از صندوق توسعه و از بانک ها 
ک��ه مش��ارکت می کنن��د و یک 
بخشی از آن را هم دولت می گذارد 
و اینها در کن��ار هم می آیند، این 
تحول را ایجاد می کنند. اش��تغال 

برای ما اصل است.
دول��ت  اول  روز   ۱۰۰ در    -
یازده��م همزمان س��ایت حقوق 
ش��هروندی باز شد و پیش نویس 
حقوق شهروندی در اختیار مردم 
قرار گرفت و بس��یاری از اساتید 
ب��زرگ، محققان و دانش��مندان 
و هنرمن��دان اظهارنظر کردند و 
چند بار اصالح شد. حدود هشت 
جلسه بنده گذاشتم و نتیجه آن 
منشور حقوق شهروندی بود که 
در 22 فصل و ۱2۰ ماده تنظیم 
و در آذرماه سال گذشته رونمایی 

و منتشر شد. 
نماین��ده  و  خ��ادم  بای��د    -
خودت��ان را نقد کنی��د. راجع به 
بودجه ها مردم صحبت می کنند 
و می گوین��د فالن دس��تگاه چرا 
باید اینق��در پول بگیرد. این حق 
مردم اس��ت. مردم دارند مقایسه 
می کنند، می گویند فالن دستگاه 
اینقدر میلی��ارد تومان  فرهنگی 
بودجه برایش گذاشتید. اعتراض 
می کنند و می گویند چرا اینقدر 
زیاد؛ اهال و س��هال هم��ه چیز با 

مردم است. 
- مجلس ش��ورای اس��المی و 
نماین��ده مردم هس��تند.  دولت 
نظرات مردم در رأس اس��ت. اگر 
م��ردم می گویند این پ��ول زیاد 
است،  اگر نظر عمومی مردم این 

اس��ت، نمی خواه��م بگویم یک 
نف��ر تا ۱۰ نف��ر، اگ��ر فهمیدیم 
نظر ع��ام مردم این اس��ت، نظر 
مردم، اکثری��ت مردم اگر چیزی 
می گویند، درست می گویند، حق 
با آنهاس��ت. حق با دولت نیست، 

حق با ملت است. 
-  ی��ک فهرس��ت بلندباالیی 
ب��ود از ۱۷ دس��تگاه مختلف که 
فقط پول از م��ا می گرفتند. اول 
س��ال به آنها پول می دادیم، یک 
روز هم اگر دیر می ش��د، اعتراض 
می کردند که چ��را دولت پول ما 
را نداده و چرا دیر داده است. بعد 
می گوییم این پول را کجا صرف 
کردید، می گفتند به ش��ما ربطی 
ندارد. پولی دادید به ما، خداحافظ 
ش��ما، ما هر کجا بخواهیم صرف 

می کنیم. 
-  نمی خواه��م گل��ه کنم که 
بگوی��م بعضی از آن پول ها صرف 
تخری��ب دول��ت می ش��د. آن را 
نمی خواه��م بگویم، چ��را که به 
نظرم مهم نیس��ت. ام��ا این پول 
کجا خرج شد و رفت. االن پشت 
همین تریبون، به وزیر اقتصاد و به 
خزانه دستور می دهم، از سال ۹۷ 
هر بودجه ای که به هر دستگاهی 
تخصی��ص می دهد ی��ا پرداخت 
می کند، باید بالفاصله در س��ایت 

اعالم کند تا همه مردم بدانند. 

-  وهلل باهلل اگر صدها دس��تگاه 
مبارزه با فساد درست کنیم، اگر 
ده ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، 
نمی توانی��م فس��اد را ریش��ه کن 
کنی��م، مگر آنکه مردم به صورت 
ش��فاف ببینند ما چه می کنیم. 
باید در اتاق شیشه ای برویم، باید 
نورافکن روی ما باشد و  باید همه، 

ما را مشاهده کنند. 
- در حق��وق ش��هروندی اگر 
می خواهیم کش��ورمان در مسیر 
درس��ت حرکت کند باید فضا را 
باز و ش��فاف کنیم. از مردم ایران 
و از هم��ه جوانان می خواهم این 
مس��ئله بودجه ۹۷ را رها نکنید، 
ادامه دهی��د و ببینید در بودجه 
چه خبر اس��ت و این نورافکن ها 
باید در همه ردیف ها وارد ش��ود. 
همه دس��تگاه هایی که در س��ال 
۹۷ بودجه می گیرند باید به مردم 
اعالم شود که بودجه را کجا خرج 
کردند و این مسیر خوبی است که 

آغاز شده است. 
-  طرح تحول سالمت خواهد 
 ماند و دولت آن را به عنوان یکی 
از حقوق مهم ش��هروندی در امر 
س��المت، ادامه می دهد. آرامش 
اقتصادی نی��ز به عنوان یک حق 
مهم ش��هروندی اس��ت که ادامه 
خواهد یافت. م��ردم بدانند بنای 
ما در تورم، مهار تورم و در رشد، 

رشد مثبت اقتصادی است. بنای 
دولت در مسئله سکه و ارز و بازار 
س��رمایه، تعادل صحیح اس��ت. 
ممکن است مشکلی پیش بیاید 
که آن را با کمک ش��ما و در کنار 

هم حل خواهیم کرد. 
-  از شما می پرسم در اشتغال 
سال ۹۵، اشتغالی که ایجاد شد، 
چند درصد مردها مشغول به کار 
شده اند، چند درصد زن ها؟ زمانی 
ب��ود آمار اش��تغال زن��ان مرتب 
منفی بود و کاهش پیدا می کرد. 
مردها خیلی ناراحت نشوند، باید 
عقب ماندگی های گذشته نسبت 
ب��ه خانم ه��ا یک مق��دار جبران 
شود. در سال گذشته ۶۷ درصد 
اشتغال ایجاد شده مربوط به زنان 
جامعه ما بوده اس��ت. پس ما به 

عهد و پیمان مان وفا کردیم. 
-  ایج��اد اش��تغال وظیف��ه ما 
است و حقوق ش��هروندی این را 
به م��ا می گوید. اش��تغال یکی از 
وظایف ما است و باید آن را انجام 
دهیم. ما در بودجه سال ۹۷ هیچ 
چیزی را گران نخواهیم کرد، مگر 
اینکه خواهیم گفت این پول کجا 
صرف خواهد شد و اگر شما قبول 

داشتید آن کار را خواهیم کرد. 
-  شما در انتخابات به ما گفتید 
که اولویت اول ما اشتغال جوان های 
ما اس��ت و ما هم می دانیم که این 
اولویت اول ش��ما است. می گویند 
ممکن است حامل های انرژی گران 
ش��ود. به شما اعالم می کنم قیمت 
بنزی��ن و گازویی��ل از نصف قیمت 
جهانی باالتر نخواهد بود. قانون به ما 
گفته باید ظرف پنج سال به قیمت 
جهانی برسانیم. چرا؟ به دلیل اینکه 
م��ا می دانیم ش��رایط زندگی مردم 
چگونه اس��ت؟ اما اگ��ر پولی از این 
باب��ت از مردم گرفته ش��ود، من به 
س��ازمان برنامه و بودجه و به دولت 
گفته ام این پول صرفاً برای اشتغال 
جوان ه��ا خواهد ب��ود و بس؛ فقط 

برای اشتغال. 

اختصاص3۰۰ تریلیون تومان اعتبار در دولت دوازهم برای ایجاد اشتغال

اشتغال زایی به سبک روحانی
اقتصاد کالن

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
 تأثیر سیاست های

تعدیل اقتصادی بر فقر
 فرص�ت امروز: آم��ار و ارقام از میزان فقر در جهان 
متفاوت است. عده ای از کشورها فقر مطلق را می سنجند 
و گروه دیگ��ری فقر چندبعدی را مطرح می کنند. فقر 
چندبعدی، ابعاد متعددی از فقر و محرومیت از امکانات 
را در نظر می گیرد و دو عنصر میزان فراگیری و شدت 

فقر را نیز همزمان لحاظ می کند. 
مرک��ز پژوهش های مجل��س در گزارش��ی با عنوان 
»اندازه گی��ری فق��ر چندبع��دی در ای��ران و نگاهی به 
تجارب جهانی کاهش فقر« به بررس��ی این ش��اخص 
پرداخته و آورده اس��ت که در مناطق ش��هری شاخص 
فقر چند بعدی از حدود 2۷درصد در س��ال ۱۳۷۰ به 
حدود ۴۱درصد در س��ال ۱۳۷۳ می رسد که بیشترین 
میزان این ش��اخص برای خانوارهای ش��هری در طول 
سال های مورد بررسی است و علت آن می تواند اجرای 

سیاست های تعدیل اقتصادی باشد. 
بر اس��اس این گزارش، روند این شاخص در مناطق 
روس��تایی ایران طی س��ال های مورد بررسی کاهشی 
ب��وده و از ۰/۳۵۴۰ در س��ال ۱۳۷۰ ب��ه ۰/۰۶۶۴ در 
سال ۱۳۹۳ رسیده است که بیش از 8۰ درصد کاهش 
طی این س��ال ها را نشان می دهد. این کاهش به منزله 
 کاهش وسعت و شدت فقر چندبعدی در طی سال های

 ۱۳۷۰ – ۱۳۹۳ در مناطق روستایی است. 
درخصوص مناطق ش��هری ایران، این ش��اخص تا 
سال ۱۳۷۳ روندی صعودی داشته و از ۰/۱۳۳2 در 
س��ال ۱۳۷۰ به ۰/۱8۹۵ در سال ۱۳۷۳ رسیده که 
باالترین میزان طی این دوره است. بعد از کاهش در 
س��ال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳8۷ روند تقریبا یکنواختی را 
طی می کند، اما از سال ۱۳8۷ به بعد به طور متوسط 
صع��ودی ب��وده به طوری که تا س��ال ۱۳۹۳ به عدد 
۰/۱2۴2 می رسد که علت آن می تواند تورم های باال، 
رکود اواخر دهه ۱۳8۰ و بروز تحریم ها در اوایل دهه 

۱۳۹۰ باشد. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه 
به موارد فنی محاس��به شاخص فقر چندبعدی الکیر و 
فوستر، سری زمانی شاخص چندبعدی فقر برای اولین 
بار در ایران محاس��به ش��د که کامل ترین شاخص فقر 

است. 
این اطالعات نش��ان می دهد که در مناطق روستایی 
براس��اس روش اول شاخص نس��بت سرشمار در طی 
سال های مورد بررس��ی به استثنای چند سال کاهش 
داشته است. این ش��اخص بیان می کند که با توجه به 
معیارهای تعریف شده و خطوط فقر، بیش از ۶۰درصد 
خانوارها در سال ۷۰ دچار فقر )از ابعاد مختلف( بوده اند، 
اما خوشبختانه در سال های مورد بررسی از ابعاد مختلف 
فقر کاهش داشته و به حدود ۱۵درصد در سال ۱۳۹۳ 

برای مناطق روستایی می رسد. 
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تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز چهارشنبه2
29 آذر 1396

شماره 957



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
29 آذر 1396

شماره 957

آخون��دی،  عب��اس  ام�روز:  فرص�ت 
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت ایجاد بندر 
هوش��مند، توس��عه ش��بکه ریلی و حمل 
ونقل چندوجه��ی و رقابت با بنادر جنوب 
خلیج فارس از مهم ترین اولویت های ما در 
س��ازمان بنادر و دریانوردی است. وزیر راه 
و شهرسازی در آیین امضای 13 تفاهم نامه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندرهای 
ش��مالی و جنوبی کشور افزود: اگر بنادر ما 
نتوانند با بن��ادر جنوب خلیج فارس رقابت 
کنند با مش��کل ج��دی در آین��ده مواجه 
خواهی��م ش��د.  وی در ادامه گفت: با ورود 
تجهیزات مورد نیاز به بندر ش��هید رجایی 
و تکمیل فاز س��وم این بنادر، توسعه بندر 
امام و چابهار ش��اهد تح��والت مهمی در 
بنادر جن��وب خواهیم ب��ود،  ضمن اینکه 
در شمال و جنوب کشور زمینه ایجاد یک 
بندر هوشمند ضروری است. وی خواستار 
توسعه ش��بکه حمل ونقل ریلی در داخل 
بنادر کشور شد و گفت: توسعه حمل ونقل 
ترکیبی و سرمایه گذاری برای افزایش طول 
ش��بکه ریلی در بنادر و انتقال بار از کشتی 
به روی قطارهای باری از اولویت های دیگر 
مهم ما در بنادر است. آخوندی بر جابه جایی 
بار در کریدورهای بین المللی شرق و غرب 
با یک مدیریت واح��د تأکید کرد و گفت: 
با توس��عه عملیات لجستیک و زنجیره آن 

باید محموله های ترانزیتی از کش��وری به 
کش��ور دیگر از طریق بنادر ایران در زمان 
تعیین ش��ده به صاحبان کاال تحویل شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی ابراز امیدواری کرد: 
مفهوم یکپارچگی حمل و نقل دانش فنی 
نیاز دارد تا بتوانیم با محقق کردن آن شاهد 
پیش��رفت های مهم در صنعت حمل ونقل 

کشور باشیم. 

بی نظمی و بی عدالتی در 
ساختمان سازی ها موج می زند

همچنین عباس آخوندی روز سه شنبه 
در نخس��تین  »همای��ش مل��ی اخ��اق 
مهندس��ی در صنع��ت س��اختمان« ب��ا 
بیان اینکه نمای ش��هر آیینه خرد است، 
گف��ت: بی نظمی و بی عدالت��ی در حوزه 
ساخت وس��از مس��کن در کش��ور م��وج 
می زن��د.  وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود: 
اگر ع��دل در س��اخت و س��ازها رعایت 
می ش��د، امروز شاهد بی نظمی در شهرها 
نبودی��م.  وی با بی��ان اینکه مهندس��ان 
هم��واره  کش��ور  در  اصاح��ات  ب��رای 
پیش ق��دم بوده اند، ادامه داد: مهندس��ان 
باید محک��م گام بردارن��د،  همانطور که 
در انق��اب نیز نقش دانش��کده های فنی 
و مهندس��ی بیشتر از س��ایر حوزه ها بود. 
وی بیان کرد: اگر اصاحات در س��ازمان 

نظام مهندس��ی انجام نش��ود مهندس��ی 
ارتق��ا نمی یابد،  تمام اعتای مهندس��ی 
ب��ه اجرای اص��ول و ارزش ه��ای اخاقی 
بس��تگی دارد،  مگر می توان سیستمی را 
بر مبنای تضاد منافع ارتقا داد؟ آخوندی 
گفت: بخش اعظم توسعه شهری براساس 
برون ریزی اس��ت،  به عنوان مثال فردی 
که به جای س��اختمان س��ه طبقه، هفت 
طبقه می سازد، باعث می شود چهار طبقه 
اضافه به تمام امکانات آموزش��ی، رفاهی، 
س��امت و حم��ل و نقل منطقه فش��ار 
بیاورد. وی با بیان این که هیچ امر خیری 
نباید با هزینه ظلم انجام شود، ادامه داد: 
محدود کردن اختیارات مردم در انتخاب 
مهندس ظلم فاحش اس��ت و با ظلم کار 
عادالنه انجام نمی ش��ود؛ به موجب کدام 
قانون اختیار مردم را سلب می کنید؟ اگر 
بر اس��اس قانون است، این آیین نامه باید 

اصاح شود.  

صالحیت حرفه ای و معیارهای اخالقی
وی با اشاره به اینکه اصل ارجاع و سلب 
حق مردم به طور حتم ظلم است،  تصریح 
کرد:  عدل آن اس��ت که بگوییم کسی که 
صاحیت ندارد، نباید وارد این حرفه شود. 
آخوندی بیان ک��رد: ارزش ها و معیارهای 
اخاق خصوصی و عمومی مغایر اس��ت و 

نتیج��ه رعایت اخ��اق خصوصی موجب 
بهبود در حوزه اخاق عمومی نمی ش��ود. 
وی اف��زود: معیارهای اخ��اق خصوصی 
ش��امل ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی 
و محبت اس��ت ول��ی آیا با ای��ن معیارها 
می ش��ود حوزه اخ��اق عموم��ی را اداره 
ک��رد؟ درحالی که اصلی ترین معیار اخاق 
عمومی عدل است، چراکه در عدل دنبال 
مطالبه حق هستیم. وزیر راه و شهرسازی 
گفت:اصلی ترین مس��ئله اخ��اق عمومی 
کنترل ق��درت و اخاق خصوصی، کنترل 
نف��س اس��ت؛ بنابراین در بح��ث اخاق 
عمومی مبنا ع��دل و در اخاق خصوصی 
ملکات نفسانی اس��ت.  وی با بیان این که 
پای��ه اصلی اخاق عمومی عدالت اس��ت، 
تصری��ح کرد: در غیاب ع��دل نمی توان از 
مهندس��ان انتظار داشت که هم به ملکات 
نفسانی خودشان متکی باشند و هم تمام 
اص��ول و قواعد مهندس��ی را اج��را کنند. 
وی تصری��ح کرد: اگر فکر کنید باید برای 
نظارت بیش��تر به زور از مهندس 5 درصد 
حق الزحمه بگیریم، کار درست نمی شود 
و عی��ن بی عدالتی اس��ت. آخوندی اضافه 
کرد: در این کش��ور ثابت شده که با ظلم 
نمی توان شرکت های بزرگ مهندسی که 
قادر به رقابت در جهان باشند ایجاد کرد، 

زیرا مبنایش ظالمانه است.  

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

توسعه شبکه ریلی در بنادر، مهم ترین اولویت ما است
حمل و نقل

اقتصاد کالن

معاون وزیر راه: 
16 هزار کیلومتر راه و ریل ساخته و 

تحویل شد
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه حمل و نقل کشور گفت ساخت 41هزار کیلومتر 
راه و ش��بکه ریلی از تعهدات این ش��رکت است و تاکنون 
16 هزار کیلومتر آن تحویل شده است.  »خیراهلل خادمی« 
روز سه شنبه در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 
حمل و نقل در جمع خبرنگاران افزود:  از 25 هزار کیلومتر 
راه و ش��بکه ریلی باقی مانده بخش��ی در دست اقدام است 
و بخش��ی دیگر هنوز به مرحله اجرایی نرس��یده است. وی 
اظهار داش��ت: اکنون این ش��رکت س��اخت 3 هزار و 410 
کیلومتر ش��بکه ریلی را قرارداد کرده ک��ه امید می رود در 
موعد مقرر بتواند آنها را به پایان برساند. عاوه بر آن ساخت 
5 هزار کیلومتر شبکه ریلی در دست مطالعه است و امسال 
919 کیلومتر به شبکه ریلی کشور اضافه می شود. خادمی 
ادامه داد: اکنون س��اخت 7 هزار و 750 کیلومتر راه اصلی 
و بزرگراه در دس��ت اقدام است و در حوزه راه روستایی نیز 
ساخت 3 هزار کیلومتر راه روستایی جدید و هزار کیلومتر 
دیگر از ردیف بودجه ملی در دس��ت اقدام است. وی گفت: 
برای ساخت این 41هزار کیلومتر راه و ریل نیازمند 1420 
هزار میلیارد ریال بودجه هستیم و اگر در 10 سال بتوانیم 
این ش��بکه ریل��ی و راه را آماده کنیم، هر س��ال باید 140 
ه��زار میلی��ارد ریال اعتبار برای ش��رکت س��اخت در نظر 
گرفته ش��ود.  معاون وزیر راه با اش��اره به آخرین وضعیت 
قطعه نخس��ت آزادراه تهران- شمال بیان داشت: پیشرفت 
فیزیکی ای��ن قطعه به 88 درصد رس��یده و با همه تاش 
اکن��ون 3 هزار و 400 نیروی انس��انی در این قطعه فعالند 
تا بتوانیم آن را در موعد مقرر به پایان برس��انیم. وی اظهار 
کرد: در آغاز عملیات قطعه دوم، از نظر مالی اختافی بین 
بنیاد مس��تضعفان و دولت در خصوص آورده طرفین وجود 
داشت که در حال بررسی و حسابرسی آن هستیم تا بتوانیم 
همچن��ان به همکاری های خوب خ��ود در این زمینه ادامه 
دهیم.  خادمی با اشاره به آخرین وضعیت خرید ریل بومی 
از شرکت ذوب آهن اصفهان بیان داشت:  هنوز این شرکت 
نتوانس��ته به حداقل ظرفیت تولیدی برس��د،  پیش از آن 
راه آهن برای خرید 40 هزار تن ریل قرارداد بسته و شرکت 
س��اخت نیز اعام آمادگی کرده 25 هزارتن از این ریل ها را 
خریداری کند،  مشروط بر اینکه کیفیت این ریل بومی به 
تأیید مراجع ذی صاح برسد.  وی گفت:  با این حال فوالد 
تولید این ریل باید از کشور دیگری وارد شود و در این زمینه 
با دو کشور روس��یه و هند مذاکره شده تا بتوانیم با تأمین 

فوالد مورد نیاز از یکی از آنها تولید آن را آغاز کنیم.  

قرارداد 3۴ میلیون دالری 
پتروشیمی ایران و ایتالیا امضا شد

ای��ران و ایتالیا قراردادی ب��ه ارزش 34 میلیون یورو در 
حوزه مهندس��ی پروژه تولید پلی پروپیل��ن از گاز طبیعی 
امض��ا کردند. این قرارداد فی مابین ش��رکت تیکن ایتالیا و 
پتروش��یمی اردبیل به ارزش 34میلیون دالر منعقد ش��د. 
بهرام شهسواری، رئیس هیأت مدیره پتروشیمی اردبیل در 
این ارتباط گفت:  پروژه پتروشیمی اردبیل تولید پروپیلن 
از گاز طبیعی و با ظرفیت 500 هزار تن در س��ال اس��ت 
که با س��رمایه گذاری 1.6 میلیارد دالری در س��ال صورت 
گرفته است. به گزارش ایسنا،  حمیدرضا اسام، عضو هیأت 
مدیره پتروش��یمی اردبیل درباره ویژگی های این شرکت 
ایتالیایی گفت:  این شرکت یکی از بزرگ ترین شرکت های 
در بخش مرتبط با گردش مالی 16میلیارد دالر در سال به 
حس��اب می آید و 45هزار نفر نیروی متخصص در سراسر 
دنیا دارد.  حمیدرضا اس��ام ادام��ه داد:  ارزش قرارداد در 
حدود 34 میلیون یورو اس��ت و م��دت زمان اجرای پروژه 
18 ماه پیش بینی شده است. وی گفت:  با توجه به این که 
ترکیه دومین بازار بزرگ پروپیلن در دنیا به حساب می آید 
این پروژه در اردبیل مکان یابی ش��ده اس��ت تا هزینه های 
کمتری برای صادرات به این کش��ور داشته باشد و بخش 
اعظم تولیدات این پروژه به این کش��ور صادر خواهد شد.  
حمیدرضا اسام، عضو هیأت مدیره پتروشیمی اردبیل در 
پاس��خ به پیش بینی ارزآوری پروژه گفت:  پروژه یاد ش��ده 
می تواند ساالنه حدود 400 میلیون دالر برای کشور ارزآوری 
داشته باشد. حمیدرضا اسام با بیان اینکه پروژه پروپیلن 
از گاز طبیعی برای اولین بار در کش��ور اجرایی می ش��ود، 
گفت:  این پروژه در راس��تای سیاست های کلی نظام برای 
جلوگیری از خام فروشی بوده و دولت نیز حامی اجرای این 
طرح است.  جرجیو رونزی، مدیر بازرگانی شرکت ایتالیایی 
تکینت نیز گفت: در پاسخ به این سؤال که فضای ایران را 
برای س��رمایه گذاری چگونه ارزیابی می کند، گفت:  ایران 
براساس منابع طبیعی مناسبی که داشته پتانسیل خوبی 
برای فعالیت اقتصادی دارد و پتروشیمی کمک می کند که 
از خام فروش��ی محصول جلوگیری کند و صادرات با ارزش 
افزوده باالتری داش��ته باش��د. وی اف��زود: ایران همچنین 
قابلیت مناسب منطقه ای برای صادرات دارد و تنها مسئله 
فاینانس در همکاری های اقتصادی دو کش��ور مطرح است 
که باید مسائل مربوط به آن نیز رفع شود.  مدیر بازرگانی 
ش��رکت ایتالیایی تیکن در پاسخ به اینکه آیا رفتار آمریکا 
تأثیری بر همکاری های اقتصادی دو کش��ور خواهد داشت 
با ارائه پاسخی محافظه کارانه گفت: اگر وضعیت بین المللی 
به همین روال باقی  بماند همکاری ما نیز با ایران در همین 
سطح پیش خواهد رفت اما اگر وضعیت دیگری پیدا کند 
ش��رایط ما نیز متناس��ب با آن تغییر خواهد کرد. جرجیو 
رون��زی افزود: اتحادیه اروپا از ژانویه 2016 قراردادی با آن 
بسته است که براساس آن با ایران همکاری خواهیم داشت. 

انرژی

کاهش 11 هزار و 600 مترمکعبی 
سرانه منابع آب تجدیدپذیر ایران 

در 100 سال اخیر
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور، سرانه منابع آب تجدیدپذیر در ایران را 
یک هزار و 400 متر مکعب در سال اعام کرد و گفت این 
رقم در سال 1300 معادل 13 هزار متر مکعب بود. »شاهین 
پاکروح« روز سه ش��نبه در نخستین همایش ملی مدیریت 
مصرف و هدررفت آب که در پردیس فنی و مهندسی شهید 
عباسپور برگزار شد، اضافه کرد: هم اکنون در یک محدودیت 
منابع آبی به س��ر می بریم و شرایطی که در کشور به لحاظ 
بارش و مصرف به وجود آمده، باعث ش��ده اس��ت بیش از 
80درص��د منابع آب در اختیار را اس��تفاده کنیم. به گفته 
وی، مص��رف آب در مرز 80 درصد از منابع آب در اختیار، 
می تواند ما را از وضعیت بحران آب به وضعیت فوق بحرانی 
سوق دهد. معاون شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با 
بیان اینکه امروز با بحران آب در دنیا روبه رو هستیم، گفت: 
موضوع بحران آب به 10 ش��اخص تأثیرگ��ذار مطرح دنیا 
تبدیل ش��ده است و هم اکنون 4میلیارد نفر درگیر موضوع 
تنش های آبی هستند و حداقل یک ماه در سال با این چالش 
مواجه هستند. به گفته وی، مدیریت مصرف و کاهش تلفات 
آب از سال 1373 در کشور آغاز شد تا فعالیت ها مبتنی بر 
برنامه هدفمند و اجرایی در دستور کار قرار گیرد؛ این روند 
تا امروز ادامه پیدا کرده و اکنون به نقطه ای رس��یده ایم که 
می توانیم شاخص آب بدون درآمد را احصا و مدیریت کنیم. 
پاکروح با بیان اینکه میزان تلفات آب هم اکنون حدود 25 
درصد است، گفت: روند طی شده در سال های اخیر روندی 
مناس��ب بوده اما در پاسخ به این پرسش که آیا با این روند 
می توانیم دغدغه های آتی را مدیریت کنیم، باید گفت قطعاً 
قادر نیستیم این روند را با مدل های قبلی ادامه دهیم. وی 
اضافه کرد: ام��روز وزارت نیرو در حوزه آب و فاضاب با دو 
چالش کمبود منابع آب و منابع مالی مواجه اس��ت؛ کمبود 
منابع آب را در گذشته هم تجربه کردیم که ما را به تأمین 
آب از دوردست سوق داد و طرح های بزرگی برای انتقال آب 
رقم خورد، اما وقتی منابع مالی هم به یک تنگنا تبدیل شود 
عمًا توانایی ما تضعیف خواهد شد. به گفته معاون شرکت 
مهندسی آب و فاضاب کشور، بسیاری از پروژه های عمرانی 
که باید به بهره برداری می رس��ید، به دلیل مواجه ش��دن با 
محدودیت های شدید مالی به بهره برداری نرسید. وی گفت: 
در این ش��رایط که با دو واقعیت خشکسالی و کمبود منابع 
روبه رو هستیم باید راهبردی را در دستور کار قرار دهیم که 
با خشکسالی و کمبود منابع هماهنگ باشد. پاکروح اقتصاد 
آب را یک��ی از فاکتورهای اصل��ی در مدیریت تقاضا عنوان 
کرد و ادامه داد: توجهی به منزلت آب نشده است به نوعی 
که در سبد هزینه خانوار، سهم فوق العاده ناچیزی دارد. به 
گفته وی، از آنجا که اقتصاد آب ضعیف اس��ت این حوزه به 
یک حوزه جذاب برای س��رمایه گذاری تبدیل نشده است؛ 
به این ترتیب، اکثر طرح های سرمایه گذاری در قالب خرید 

تضمینی واگذار شده است. 



مهم تری��ن اولوی��ت بانک مرک��زی در 
س��ال های اخیر »اصالح نظ��ام بانکی« و 
»جلوگی��ری از فعالی��ت نهاده��ای پولی 
غیرمجاز« بوده اس��ت که به مثابه دو سر 

یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، رئیس کل 
بانک مرک��زی طی یادداش��تی در فضای 
مجازی درب��اره برخورد ب��ا تخلفات پولی 
و بانک��ی نوش��ت: ثبات و س��المت نظام 
بانکی کش��ور، بدون پاکس��ازی نهادهای 
پول��ی غیرمج��از ممک��ن نب��ود، بنابراین 
بان��ک مرکزی همزمان ب��ا برخورد جدی 
با نهاده��ای غیرمجاز، بر اص��الح ترازنامه 
بانک ها و جلوگیری از شناسایی سودهای 
موه��وم تأکید کرد؛ چراکه در س��ال های 
اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای 
موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و 
اقالم انباشته مرتبط با آن، نفس بانک ها را 

به شماره انداخته بود. 

پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش 
رو بود و نه هم��گان آماده همراهی بودند. 
از یک س��و، دامنه دخالت ها و توصیه ها به 
منظور کند کردن اقدامات اصالحی بانک 
مرک��زی حد و مرزی نداش��ت و حتی در 
مواردی فش��ارهایی را برای تغییر بازرسی 
که مس��ئوالنه وظایفش را انج��ام می داد 
وارد می کردند و از س��وی دیگر، برخی از 
مدیران اص��رار به ادام��ه ارائه صورت های 
مال��ی غیر ش��فاف داش��ته و نس��بت به 
اجرای دس��تورالعمل ابالغی بانک مرکزی 
ک��ه هدف اصلی آن ش��فافیت و رفع ابهام 
از صورت های مال��ی بانک ها بود، مقاومت 
می کردند. ترجیح ش��ان زمان خریدن بود 
و تالش می کردن��د ارائه صورت های مالی 
بزک ش��ده را هرچه بیش��تر ادامه دهند؛ 
غاف��ل از اینکه هر چه ای��ن کار طوالنی تر 
شود هزینه اصالح را برای آینده به مراتب 

افزایش می دهد. 

تجرب��ه و دان��ش جهان��ی می گوید که 
رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست 
بانکی و اقتص��ادی، زخم های قابل درمان 
را به دمل ه��ای چرکینی بدل می کند که 
تحمل��ش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر 
اس��ت. این تجربه، ب��ارها در اقتصاد ایران 
آزموده شده و ه��ر ب��ار طعم ناخوشایند 
دخال���ت ها و چ���ش��م پ����وش��ی ها و 
مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم 

کام مردم را تلخ کرده است. 
در ش��رایطی ک��ه اکثری��ت بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری کشور تالش می کنند 
در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی 
را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، 
مع��دودی از مدیران خالف این رویه را در 
پی��ش گرفته و فکر می کنند با توس��ل به 
برخی مقامات و ارائه اطالعات نادرست یا 
استفاده از روش های غیر اخالقی می توانند 
برای خ��ود زمان بخرند و روی اش��کاالت 

موجود سر  پوش بگذارند. 
حاکمی��ت در اصالح نظام بانکی مصمم 
و یکصداس��ت و بانک مرک��زی به حول و 
ق��وه الهی هیچ تزل��زل و تردیدی به خود 
راه نخواهد داد. تالش برای مانع تراش��ی و 
توسل به ارائه اطالعات نادرست به مراجع 
و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا، 
به هیچ وجه نمی تواند در این مسیر خللی 

ایجاد کند. 

در ماج��رای س��اماندهی نهادهای پولی 
غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی 
از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده 
گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری 
هستند که سرمایه های ش��ان توسط یک 
س��ری کالهب��ردار و اش��خاص فریب��کار 
ظاهرالص��الح، ب��ر باد رفته و دست ش��ان 
ب��ه جایی نمی رس��د؛ اگرچ��ه حاکمیت و 
بان��ک مرکزی با تمام ت��وان برای کاهش 

دغدغه های سپرده گذاران کوشیده اند. 
 بر این اس��اس و در هر دو موضوع اصالح 
نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات 
کسانی که از تریبون های رسمی و غیررسمی 
به جای ایجاد آرامش و کمک به ش��فاف تر 
شدن و حل مسئله، موجبات تحریک و رواج 
شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای 
مفسدان یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی 

نیست و باید روزی پاسخگو باشند. 
اکن��ون که ب��ه مدد تدابیر هم��ه ارکان 
نظام از مقام معظم رهبری و رؤس��ای سه 
قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش 
مه��م و اصلی این راه دش��وار طی ش��ده، 
بانک مرکزی از هیچ تالش��ی برای تکمیل 
»اصالح نظام پولی و بانکی« و »ساماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی« فروگذاری نخواهد 
کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر 
چند زحمت ما می دارن��د، اما ِعرض خود 

می برند. 

مهم ترین اولویت های نهاد ناظر پولی به روایت رئیس کل بانک مرکزی

روی دیگر برخورد با تخلفات پولی و بانکی  »انتخاب رفاه« تسهیالت بانک رفاه 
برای خرید محصوالت ایرانی اسنوا

بانک رفاه با هدف حمایت از تولید ملی و پش��تیبانی از 
مستمری بگیران س��ازمان تأمین  اجتماعی در قالب طرح 
»انتخاب رفاه« تس��هیالت پرداخت می کن��د.  به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه، مس��تمری بگیران سازمان تأمین 
 اجتماع��ی و کارکنان این س��ازمان که حقوق خ��ود را از 
بانک رف��اه دریافت می کنند، می توانن��د در صورت خرید 
از محصوالت ش��رکت اس��نوا )لوازم خانگی( از تسهیالت 
مذکور تا س��قف 200 میلیون ری��ال در قالب عقد مرابحه 
با نرخ 15درصد و با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند ش��وند. 
متقاضیان می توانند به یکی از ش��عب بانک رفاه مراجعه و 
پس از اعتبار س��نجی و تکمیل مدارک نس��بت به دریافت 
کارت مرابحه اق��دام کنند. کارت ه��ای مرابحه این طرح، 
صرفا در دستگاه های pos نمایندگی های اسنوا در سراسر 
کش��ور تا یک هفته پس از صدور قابل استفاده و برداشت 
است. شایان ذکر است پرداخت تسهیالت فوق بدون نیاز به 
سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب بوده و متقاضیان با 
توجه به اعتبار سنجی صورت گرفته می توانند از تسهیالت 
فوق بدون معرفی ضامن و تنها با ارائه گواهی کسر اقساط 
تس��هیالت گیرنده از س��ازمان تأمین  اجتماعی نسبت به 
دریافت آن اقدام کنند.  متقاضیان می توانند برای کس��ب 
اطالعات بیشتر با مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی بانک رفاه 

)فراد( به شماره تلفن 8525_ 021 تماس حاصل کنند. 

 قرارداد جدید بانک توسعه صادرات
 و صندوق توسعه ملی

تسهیالت با نرخ سود تلفیقی
 اعطا می شود

بانک توس��عه صادرات به منظور تأمین س��رمایه در 
گردش ص��ادرات ب��رای بخش صنعت و مع��دن ویژه 
مناطق برخوردار، از محل منابع صندوق توس��عه ملی 
و منابع بانک با نرخ س��ود تلفیقی تسهیالت پرداخت 
می کند. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
در ادامه انعقاد قراردادهای مختلف سپرده گذاری ریالی 
و ارزی ب��ا صندوق توس��عه ملی، ای��ن بانک به اعطای 
تسهیالت با نرخ سود تلفیقی 14.5 درصد )منابع بانک 
18 درصد و صندوق توسعه ملی 11درصد( اقدام کرده 
اس��ت.  بر اس��اس این گزارش، در این قرارداد س��قف 
اعطای تس��هیالت س��رمایه در گردش برای اشخاص 
حقوق��ی 400میلی��ارد ریال و برای اش��خاص حقیقی 

50میلیارد ریال است. 
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بانکنامه

پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته 
پژوهش

 راهی روشن برای دستیابی
 به حقیقت دانش

مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت در پیام��ی به مناس��بت 
فرا رسیدن هفته پژوهش، بر رویکرد این بانک در حمایت 

از پژوهشگران تأکید کرد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک تج��ارت، متن پیام 
محمد ابراهیم مقدم به این شرح است: پژوهش روندی 
خالقان��ه برای دس��تیابی ب��ه تکنول��وژی روز و فرصت 
مناسبی برای بررسی دستاوردهاست. پژوهشگران باید 
ب��ا درک نقش و اهمیت این مهم در عرصه اندیش��ه با 
ایج��اد ابت��کار و خلق آثار حاص��ل از پژوهش در حرفه 
پیش روی خویش بر ضرورت موضوع پژوهش بیفزایند. 
پژوه��ش فرآیند تولید علم و فناوری در مس��یر آگاهی 
و بهب��ود زندگ��ی جوامع انس��انی اس��ت. بدون ش��ک 
تأثیرگذاری پژوه��ش و فناوری در تمدن کنونی دنیا و 
س��اختن آینده آن بسیار روشن و بدیهی است و هر چه 
در تاریخ بشری به زمان های اخیر نزدیک می شویم، این 
تأثیرگذاری بیشتر می ش��ود.  هفته پژوهش پاسداشت 
مقام ش��امخ فرهیختگانی اس��ت که شعارشان ساختن 
فردای بهتر برای کش��ور عزیزمان ایران اس��ت. با آرزوی 
فردایی بهتر برای مردمان سراس��ر گیتی، هفته پژوهش 
را به پژوهشگران سرزمینم تبریک و تهنیت عرض نموده 
و برای تمام تالش��گران عرصه آگاهی و اندیشه های ناب، 

پیشرفت و سالمتی روزافزون خواستارم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.193دالر آمریکا

5.022یورو اروپا

5.725پوند انگلیس

1.164درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

556.700مثقال طال

128.500هر گرم طالی 18 عیار

1.360.000سکه بهار آزادی

1.394.000سکه طرح جدید

691.000نیم سکه

398.700ربع سکه

266.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در پایان معامالت روز سه ش��نبه بورس 
اوراق به��ادار تهران، نماگر بازار س��هام به 
 رش��د 113واحدی دست یافت و در سطح
 95 هزار و 590 واحد قرار گرفت. پاالیش 
نفت تهران، ایران خودرو، ملی صنایع مس 
ایران س��ه نمادی بودند که س��عی کردند 
دماسنج بازار سهام را به سمت باال هدایت 
کنند، ام��ا در طرف مقابل ف��والد مبارکه 
اصفهان، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و 
پاالیشگاه نفت تبریز به ترتیب با 31، ۲۴ و 
۲1 واحد تاثیر، بیشترین نقش را در کاهش 

دماسنج بازار سهام برعهده گرفتند. 

حضورپررنگحقیقیها
روز سه ش��نبه ب��ورس ته��ران در حالی 
معامالتی متع��ادل را در اغل��ب نمادهای 
معامالتی به نظاره نشست که حضور پررنگ 
حقیقی ها و اعتماد تدریجی برای جمع آوری 
سهام باعث شد با وجود اصالح قیمت سهام 
در گروه ه��ای پیش��رویی همچ��ون فوالد 
مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران و 
پاالیشی ها، همچنان اقبال برای جمع آوری 
سهام وجود داشته باشد. همزمان در گروه 
خودرویی ه��ا نیز ایران خودرو به پش��توانه 
معامله گ��ران اغل��ب حقیق��ی همچن��ان 
یکه ت��ازی می کند. خوش بینی نس��بت به 
بودجه س��ال آینده دول��ت و در عین حال 
انتظار برای ایجاد رونق نس��بی در کس��ب 

و کار، در کن��ار پیش بین��ی تحقق برخی 
انتظاره��ا از جمله تجدید ارزیابی دارایی ها 
و همچنی��ن افزایش نرخ ارز باعث ش��ده 
اقبال به بازار سهام همزمان با پدیدارشدن 
جریان های نقدینگی وجود داش��ته باشد و 
ب��ورس تهران همچنان در م��دار صعودی 
قرار گی��رد؛ بازاری که بس��یاری از فعاالن 
آن افق ش��اخص کل قیمت و بازده نقدی 
 بورس تهران را تا پایان س��ال جاری بر قله 

110 هزار واحدی پیش بینی می کند. 

باگروههایبازارسهام
در گروه فلزات اساس��ی بیش��تر سهم ها 
کمتر از 3درصد در قیمت پایانی نوسان به 
سمت باال یا پایین داشتند. همچنین نوسان 
قیمت اکث��ر خودرویی ها، کمتر از ۲درصد 
بود. بر این اساس گروه فلزات اساسی شاهد 
جابه جا ش��دن ۷9 میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۲1 میلیارد تومان بودند همچنین 
در گروه خودرویی  ۲1۲ میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از 31 میلی��ارد تومان در 1۶ 
ه��زار و ۶۷5 نوبت مورد داد و س��تد قرار 
گرفت. اکثر نمادها در گروه قند و شکر نیز 
روند قیمت ه��ای صعودی را تجربه کردند. 
در کنار این گروه سیمانی ها نیز توانستند 
رش��د قیمت باالیی را تجربه کنند. ارزش 
معامالت بورس تهران به رقم ۲۶0 میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به 
دست ش��دن یک میلیارد و 19۶ میلیون 
س��هم و اوراق مالی قاب��ل معامله طی ۷۴ 

هزار و ۷۶5 نوبت داد و ستد بود. 

صعودآیفکسبااهرمفلزیها
مب��ادالت فراب��ورس ایران در بیس��ت و 
هشتمین روز از آذرماه 9۶ با نقل و انتقال 
ح��دود 391 میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار 
و 3۲5 میلیارد ریال خاتمه یافت و شاخص 
کل نیز همچون روزهای گذش��ته به روند 
صعودی خود تداوم بخش��ید. روز سه شنبه 
آیفکس با هشت واحد رشد به ارتفاع بیش 
از 10۷۷ واحدی رس��ید. بررسی نمادهای 
اثرگذار بر ش��اخص نش��ان می دهد عمده 
بار مثبت بر ای��ن نماگر از جانب نمادهای 
گروه فلزات اساس��ی رقم خورده به طوری 
که »میدکو«، »ذوب« و »هرمز« س��ه نماد 
نخست با باالترین میزان اثرگذاری مثبت بر 
آیفکس تا سطح حداکثر 3.8 واحد بودند. 
پس از آن نمادهای »ش��اوان«، »مارون« و 
»سمگا« نیز تا س��طح 0.5واحد اثر مثبت 
بر این نماگ��ر به جا گذاش��تند. معامالت 
بازاره��ای اول و دوم نی��ز در ای��ن روز ب��ا 
دادوس��تد ۲۶۲.5 میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 58۷ میلیارد ریال به انتها رس��ید. 
نماد »ذوب« به عنوان پربیننده ترین نماد 
معامالتی همچنین بیشترین حجم و ارزش 

دادوس��تد سهام را نیز در میان این دو بازار 
به خود اختصاص داد. همچنین در جریان 
معامالت بازار نماد معامالتی شرکت پاالیش 
نفت الوان پس از ارائه اطالعات پیش بینی، 
با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 
50درص��د بازگش��ایی ش��د. س��هامداران 
در مجوع س��ه تابلو بازار پای��ه نیز اقدام به 
دادوستد بیش از 91 میلیون سهم به ارزش 
1۴۴ میلیارد ریال کردند. نگاهی به تابلوی 
اوراق تسهیالت مسکن هم نشان می دهد 
بی��ش از 58 هزار ورقه تس��ه به ارزش ۴۴ 
میلیارد ریال در این تابلو دس��ت به دست 
شده و نماد تسه آبان ماه 9۶ باالترین حجم 
و ارزش خرید و فروش را در میان تس��ه ها 
به خود اختصاص داده اس��ت. در نهایت در 
بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت نیز یک میلیون 
ورق��ه به ارزش یک هزار و 53 میلیارد ریال 
مورد معامله قرار گرفت و اس��ناد خزانه در 
نماد »س��خاب۷« باالترین حجم و ارزش 
معامالتی را ب��ه خود اختص��اص داد. روز 
گذش��ته در این بازار کماکان پذیره نویسی 
اوراق مرابحه سالمت در نماد »سالمت۶« 

ادامه یافت. 

بورستهرانباردیگربرمدارصعودقرارگرفت

خوش بینی سهامداران نسبت به بودجه سال آینده دولت
یادداشت

مزیتبودجهانبساطیدولتبرای
بازارسرمایه

بودجه دولت براساس سیاست مالی انبساطی و افزایش 
نرخ تورم تدوین شده است. یکسان سازی نرخ ارز، تعدیل 
نرخ خوراک پتروش��یمی  و کاهش بهره مالکانه معادن و 
تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه نویدبخش است. 
بررس��ی کلیات حساب دخل و خرج دولت در سال آینده 
نشان می دهد که سیاس��ت  انبساطی مالی دولت به اجرا 
گذاشته خواهد شد. به نظر می رسد دولت با سیاست های 
انبس��اطی به دنبال ایجاد رونق نس��بی در اقتصاد است، 
هرچند ک��ه در این بودجه ش��اهد افزایش چندانی برای 
بخش  عمرانی نیستیم. انتظار می رود سیاست های پولی 
بانک مرکزی در س��ال آینده نیز به  طور انبس��اطی اجرا 
ش��ود و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و رشد 
دوباره حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد 
را افزایش دهد. از لحاظ انتظار برای کاهش حقوق مالکانه 
دول��ت از معادن و همچنین موض��وع معافیت مالیاتی از 
طریق تجدید ارزیابی دارایی ها اگرچه می توان برای برخی 
صنای��ع بزرگ بورس��ی مزیت هایی را انتظار داش��ت، اما 
هرگونه پیش بینی در این زمینه منوط به تصمیم مجلس 
خواهد بود، اما حساسیت دوباره به تعدیل فرمول محاسبه 
ن��رخ خوراک مجتمع ه��ای پتروش��یمی و در عین حال 
موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 9۷ و برداشته شدن 
شمولیت برخی صنایع برای دریافت ارز مبادالتی می تواند 
تاثیر بس��زایی روی صنایع پتروش��یمی و هلدینگ های 
سرمایه گذاری آنها در بازار سرمایه داشته باشد. هم اکنون 
نرخ دالر نفتی که در الیحه بودجه 9۷ پیش��نهاد ش��ده 
با آنچه ک��ه در واقعیت وجود دارد، به نظر می رس��د که 
دس��ت پایین نگه داشته ش��ده و از دید اقتصادی باید به 
سمت واقعیت امروز نرخ ارز پیش برود که می تواند اتفاق 
مناسبی برای اقتصاد کشور باش��د، هرچند فشار تورمی 
در برخی بخش ها ایجاد خواهد کرد. واقعی س��ازی الیحه 
بودجه دولت براس��اس ن��رخ روز ارز می تواند باعث رونق 
اقتصادی شود. بخش کوچکی از صنایع واردات محور که 
افزایش نرخ ارز می تواند بر هزینه های آنها تاثیرگذار باشد، 
از این محل ممکن است خسارت ببیند. نیاز به عزم جدی 
برای پیشبرد اقتصاد ایران در آینده ضروری است. با توجه 
به متغیرهای مختلف سیاسی و شرایط منطقه ای، باید با 
وحدت یکپارچه، روشی صحیح در راستای توسعه برداشته 
شود. واقعیت الیحه بودجه سال 9۷ دولت نشان می دهد 
که برنامه بدی برای رونق در کسب و کار نیست، هرچند 
انتظار می رود آثار تورمی آن برای جامعه و معیشت مردم 
مدیریت ش��ود و منافع ملی بر مناف��ع دولت اولویت قرار 
داده شود. چنانچه رشد نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز 
در سال آینده به وقوع بپیوندد، در بازار سهام انتظار رشد 
قیمت س��هام و رکوردهای جدیدی برای نماگرهای این 
ب��ازار می رود. از طرفی ورود جریان نقدینگی جدید باعث 
افزایش نسبت قیمت بر درآمدی سهام با وجود عدم تغییر 
سود شرکت ها خواهد ش��د. اگرچه قدرت خرید عمومی 
با رش��د نرخ تورم کاهش می یابد، اما در حال حاضر پول 
در جامعه وجود داش��ته و دولت تالش می کند، از طریق 
چندین میلیون نفر کارمند خود، قدرت خرید را تحریک 
کند. این نقدینگی به محض یافتن بازدهی جدید در سایر 

بازارها به سرعت آزاد خواهد شد. 
منبع:فارس

یکصندوققابلمعاملهدراوراقبهادار
بادرآمدثابتبهبورساضافهشد

یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق 
بهادار ب��ا درآمد ثابت در فهرس��ت نرخ ه��ای بازار 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس 
درج شد. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه  بورس 
اوراق به��ادار تهران، صندوق س��رمایه گذاری قابل 
معامله فیروزه آسیا در بورس اوراق بهادار تهران درج 
ش��د. براس��اس این گزارش صندوق سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله فیروزه آس��یا با نم��اد »ففیروزه« در 
فهرس��ت نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامل��ه در بورس اوراق بهادار تهران در حالی 
درج شده اس��ت که تعداد واحدهای سرمایه گذاری 
عادی جهت پذیره نویس��ی این صندوق 99 میلیون 
واحد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنین شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه صنعت��ی ایران و ش��رکت 
کارگزاری فیروزه آس��یا موسسان صندوق، شرکت 
کارگ��زاری فیروزه آس��یا مدیر صندوق، موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مالی فاط��ر متولی صندوق 
و ش��رکت تامین س��رمایه تمدن بازارگ��ردان این 
صندوق هستند. گفتنی است فعالیت اصلی صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF(، سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی اس��ت که به 
عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می ش��ود. 
عملکرد ای��ن نوع از صندوق ها ب��ه عملکرد دارایی 

پشتوانه آن بستگی دارد. 

عرضه5هزارتنگازمایعپاالیش
گازفجرجمدررینگبینالمللدر

بازارفیزیکی
در جریان معامالت روز سه ش��نبه، کاالهای حالل 
۴0۴، نفتای س��نگین تصفیه نش��ده و نفتای س��بک 
پاالی��ش نف��ت ش��یراز، ح��الل ۴0۲ پاالی��ش نفت 
کرمانش��اه، برش سنگین پتروش��یمی جم و متانول 
پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی و گازمایع پاالیش 
گاز فجر جم در رینگ بین الملل عرضه ش��د. از نکات 
مهم عرضه های روز سه ش��نبه )۲8 آذر 9۶( می توان 
ب��ه عرضه 5 هزار تن گازمایع پاالیش گاز فجر جم در 
رینگ بین الملل اش��اره کرد و اما در جریان معامالت 
روز دوش��نبه )۲۷ آذرماه( بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران میزبان عرضه کاالهای س��وخت کوره س��بک و 
برش سنگین پتروشیمی تبریز، متانول زاگرس و برش 
سنگین شازند در رینگ داخلی و حالل ۴0۲ پاالیش 
نفت تبریز در رینگ بین الملل بود. حجم کل معامالت 
صورت گرفت��ه طی این روز یک ه��زار و ۷83 تن و به 

ارزش بیش از ۲9 میلیارد و ۲8 میلیون ریال است. 

خبر

سیدحمیدمیرمعینی
نایبرئیسکمیسیونبازارسرمایهخانهاقتصاد

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی 
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شماره 957

رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران )ایدرو( گف��ت با توجه 
ب��ه بررس��ی رون��د موجود و گذش��ته 
متوس��ط س��االنه 3میلی��ارد دالر نیاز 
س��رمایه گذاری در صنع��ت دریایی را 
نشان داد که در ۱۰ سال آینده معادل 
3۴ میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری 

در صنایع دریایی داریم. 
به گزارش ایسنا، منصور معظمی در 
حاش��یه بازدید از مجتمع کشتی سازی 
فراس��احل در جمع خبرنگاران، اظهار 
ک��رد: س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنایع ایران سابقه ای ۵۰ ساله با هدف 
توس��عه صنعتی در کشور ایجادشده و 
۲۵۰ پروژه توسط این سازمان ایجاد و 

امروز واگذارشده است. 
وی اظهار کرد: س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع ایران یک س��ازمان 
بنگاه دار نیس��ت و نباید کار بنگاه داری 
کند بلکه حمایت کننده اس��ت و با این 

هدف شکل گرفته است. 
اینک��ه نمایندگان  بی��ان  با  معظمی 
مجل��س پروژه ه��ای ای��ن س��ازمان را 
مش��اهده و نتیج��ه تحول��ش را لمس 
می کنن��د، تصریح کرد: هنر آن اس��ت 
چگون��ه از مناب��ع دولت��ی و خصوصی 

اس��تفاده کنیم و هدف گذاری سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در 
دولت یازدهم و دوازدهم بر این اس��ت 
که وابس��تگی اش را ب��ه دولت کاهش 

دهد. 
وی اضاف��ه ک��رد: ۲۲ ماه اس��ت که 
باتجربه ای که در وزارت نفت داشتم در 
این س��ازمان پرظرفیت فعالیت دارم به 

دنبال جذب بخش خصوصی بوده ام. 
معظمی با اشاره به اینکه با درخواست 
به حق نماین��دگان مجلس در وضعیت 
اقتص��ادی فعلی ب��رای کمک به برخی 
صنایع مواجه هس��تیم، عنوان کرد: در 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ای��ران تمرکز خ��ود را ب��ر پنج بخش 
گذاشتیم و با توجه به محدودیت منابع 
در بخش هایی همچون نفت و گاز ورود 
کردی��م که ظرفیتی همچون ش��رکت 
مدیری��ت طرح ه��ای صنعت��ی ای��ران 
)IPMI( داریم که بخش��ی از فازهای 
۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را تمام کرده و 
بخش��ی از فازهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ پارس 

جنوبی در حال اتمام است. 
وی صنع��ت خ��ودرو را بخ��ش مهم 
دیگری دانس��ت و عنوان ک��رد: ایدرو 
 ۱۴.۵ س��هم  ی��ک  دول��ت  به عن��وان 

درصدی در ایران خودرو و ۱۷.۶ درصد 
در س��ایپا دارد و در ای��ن دو ش��رکت 
عجیب وغریب��ی  واگذاری ه��ای  نی��ز 
صورت گرفته بود که ب��ا حمایت وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت در این حوزه 
خودروس��ازان را جمع ک��رده و آنها را 
به س��مت مش��ارکت س��وق دادیم که 
در ایران خ��ودرو با پژو قرارداد بس��تند 
و با مش��ارکت ۵۰ درصدی طرفین در 
حال انجام اس��ت تولید وارد بازار شده 
است و سایپا با س��یتروئن با مشارکت 
۵۰ درصدی نیز در حال انجام است که 
تولیدات تا اردیبهشت و خردادماه وارد 

بازار می شود. 
رئی��س جدی��د س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنای��ع ایران )ای��درو( در 
خص��وص صنایع دریایی، گفت: در این 
بخش دارای توانمندی و ظرفیت هایی 
هستیم و سند راهبردی صنایع دریایی   

کشور تدوین شده است. 
معظمی با اش��اره به اینکه مطالعات 
زیادی در ای��ن خصوص صورت گرفته 
و از تمامی خبرگان صنایع داخلی بهره 
گرفته شده اس��ت، خاطرنشان کرد: در 
این س��ند مقایس��ه وضعیت کشورمان 
با صنایع دریایی کش��ور ترکیه، چین، 

ویتنام و مالزی مقایسه شده است. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: با توجه 
ب��ه بررس��ی رون��د موجود و گذش��ته 
متوس��ط س��االنه 3 میلی��ارد دالر نیاز 
س��رمایه گذاری در صنع��ت دریایی را 
نشان داد که در ۱۰ سال آینده معادل 
3۴ میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری 

در صنایع دریایی داریم. 
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: در صنایع فراس��احلی با توجه به 
توان داخلی نیاز به افزایش زیرس��اخت 

نداریم. 
وی ادام��ه داد: متوس��ط به کارگیری 
دریای��ی  صنع��ت  در  زیرس��اخت ها 
مث��ال  به ط��ور  و  اس��ت  ۱۰درص��د 
ش��ناورهای  ایزوایک��و  ش��رکت  در 
اقیانوس پیما س��اخته می شود و باید به 

دنبال بازارهای خود باشد. 
معظمی با اش��اره به اینکه علل عدم 
اس��تفاده از زیرساخت ها را می توان در 
چند موردبررس��ی ک��رد، تصریح کرد: 
ع��دم اعتم��اد کارفرمایان ب��ه صنایع 
داخل��ی از مهم ترین مش��کالت اس��ت 
گرچ��ه در کشتی س��ازی ش��ناورهای 
اقیانوس پیم��ا همچون ایزوایکو و صدرا 

توانمندی خود را به اثبات رسانده اند.

ص��ادرات در بخ��ش رادی��و، تلویزیون و وس��ایل 
ارتباطی بیش��ترین میزان رش��د مثب��ت و صادرات 
س��ایر تجهی��زات جابه جای��ی طبقه بن��دی نش��ده 
بیش��ترین میزان رش��د منفی را در بخش صادرات 
صنعتی کشور طی نیمه نخست سال جاری به خود 

اختصاص دادند. 
به گزارش ایسنا، میزان صادرات صنعتی کشور در 
شش ماهه نخست سال جاری معادل ۷۶۵۴ میلیون 
دالر بوده که در قیاس با مدت مش��ابه سال گذشته 
ک��ه ۷۴۶۱ میلی��ون دالر ص��ادرات صنعتی صورت 
گرفته با رش��د ۲.۶ درصدی روبه رو بوده اس��ت. در 
میان مهم ترین اقالم صنعتی صادراتی ساخت رادیو، 
تلویزیون، وس��ایل ارتباطی با ۱۵۹ درصد رش��د در 
رتب��ه اول قرار گرفته و به رقمی معادل ۶.۶ میلیون 
دالر رس��یده اس��ت. این درحالی اس��ت که میزان 
صادرات رادیو، تلویزیون، وس��ایل ارتباطی در شش 
ماهه نخست سال گذشته رقمی معادل ۲.۵ میلیون 

دالر بوده است. 

پ��س از آن کاغذ و محصوالت کاغذی در ش��ش 
ماهه نخست سال جاری با رشدی ۷۱.۹ درصدی در 
صادرات روبه رو شده و از رقم ۲۶.۶ میلیون دالر در 
مدت مشابه سال قبل به ۴۵.۷ میلیون دالر رسیده 
است. صادرات مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده 
تولیدی نیز در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری با 
رش��دی ۷۵درصدی روبه رو شده و از ۱۵.۹ میلیون 
دالر در ش��ش ماهه نخست س��ال گذشته به ۲۷.۹ 
میلیون دالر در مدت مش��ابه س��ال جاری رس��یده 

است. 
طبق اطالعات ارائه ش��ده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به ایس��نا، صادرات محصوالت تولید 
ش��ده از تنباکو و توتون نیز در ش��ش ماهه نخست 
س��ال ۱3۹۵ معادل ۰.3 میلی��ون دالر بوده که در 
مدت مشابه سال جاری به ۰.۵ میلیون دالر افزایش 
یافته تا ش��اهد رش��د ۵۰.۲ درصدی در این بخش 

باشیم. 
در خصوص بخش هایی که با رشد منفی در میزان 

ص��ادرات صنعتی مواجه ش��ده اند بای��د به صادرات 
کااله��ای تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نش��ده با 
رش��د منفی ۶۴.۵ درصدی در رتبه اول اشاره کرد، 
چراکه این بخش در شش ماهه نخست سال ۱3۹۵ 
صادرات��ی ۸.۹ میلیون دالری داش��ته که در مدت 
مشابه سال جاری به 3.۱ میلیون دالر رسیده است. 
 پ��س از آن در ح��وزه وس��ایل نقلی��ه موتوری، 
تریل��ر و نیم تریلر نیز با رش��د منفی ۲۴.۶ درصدی 
در صادرات روبه رو هس��تیم؛ به گون��ه ای که میزان 
صادرات در این بخش طی ش��ش ماهه نخست سال 
گذش��ته معادل ۶3.۴ میلی��ون دالر بوده و به ۴۷.۹ 

میلیون دالر کاهش یافته است. 
صادرات محصوالت فلزی فابریکی تولید ش��ده به 
جز ماشین آالت و تجهیزات نیز سومین بخشی است 
ک��ه از لح��اظ کاهش صادرات با رش��د منفی ۱۷.۹ 
درص��دی روبه رو ش��ده و از ۲۰۶.3 میلیون دالر در 
شش ماهه نخست س��ال ۱3۹۵ به ۱۷۰.۱ میلیون 
دالر در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است. 

چند روز پیش معاون مطبوعاتی از ترخیص یک محموله 
کاغ��ذ از گمرک خبر داد و اهالی مطبوع��ات را تا اندازه ای 
امیدوار کرد، اما این محموله همچنان در گمرک است و به 
گفته مدیران مسئول روزنامه ها، هنوز شرایط کمبود کاغذ 
تغییری نکرده است. به گزارش ایسنا، مدتی است که کاغذ 
کیمیا ش��ده و بیم کمتر ش��دن یا تمام شدن همین تیراژ 
ناچیز مطبوعات به جان مدیران مس��ئول و البته دلواپسان 
فرهنگ افتاده اس��ت؛ مس��ئله ای که واکنش بس��یاری از 
مطبوع��ات خصوصی را به دنبال داش��ت و حتی برخی از 
روزنامه ه��ا از روی ناچاری یا اعتراض اعالم کردند که برای 
مدتی فقط به صورت الکترونیکی منتش��ر خواهند شد یا 

تعداد صفحات خود را کم می کنند. 
به دنبال خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ و تحریر روزنامه  
در هفته های اخیر، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم 
کرد ک��ه تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تا پایان 
سال جاری کماکان مطابق روال قبل بوده و افزایش نخواهد 
یاف��ت، اما طبق گفته برخی مدیران مس��ئول روزنامه های 
خصوصی، اعالم صرف این خبر هم به افزایش قیمت کاغذ 

و کمبود آن منجر شده است. در این میان چهارشنبه )۲۲ 
آذرماه( حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی اعالم کرد که »یک محموله کاغذ در حال 
ترخی��ص از گمرک اس��ت«. او گفت: »با مس��اعدت بانک 
مرکزی که ارز مبادله ای در اختیار واردکنندگان کاغذ قرار 
داد، یک محموله ۱۰ ه��زار تنی کاغذ روزنامه و تحریر در 
حال ترخیص از گمرک اس��ت و تا هفته آینده به انبارهای 
چاپخانه ها می رسد. این محموله شامل عرض های مختلف 
مصرفی اس��ت که کمک می کند التهاب موجود بازار کاغذ 
مرتفع شود. با نگاه مثبت دولت به حوزه نشر و مطبوعات، 
موضوع افزایش تعرفه واردات کاغذ منتفی شد تا شایعاتی 
که در این زمینه موجب بالتکلیفی واردکنندگان شده بود، 

خود به خود منتفی شود.«
اما اینکه چنی��ن تمهیداتی تا چه ان��دازه به طور واقعی 
بر وضعیت کمبود کاغذ تأثیر گذاش��ته، پرسشی است که 
خبرنگار ایسنا پس از اعالم خبر رسیدن کاغذ، در گفت وگو 
با چند تن از مدیران مس��ئول روزنامه ها به بحث گذاشته 
است. حسین عبدالهی، مدیر مسئول روزنامه »آرمان امروز« 

در ای��ن زمینه می گوید: این محموله کاغذی که هم اکنون 
در گمرک قرار دارد، راه حل کوتاه مدتی اس��ت و باید برای 
این مش��کل یک فکر اساس��ی کرد. این مشکلی است که 
باید به دست دولت حل شود و با پیگیری  زودتر کاغذ را از 
گمرک ترخیص کند تا قیمت ثابت بماند؛ چراکه ماندن در 
گمرک ممکن اس��ت به افزایش قیمت فروش این محموله 
منجر شود. به هر حال حتی اگر کاغذ کیلویی پنج ریال هم 

افزایش داشته باشد، هنگام فروش آمار هنگفتی می شود. 
منصور قنواتی، مدیر مسئول روزنامه »بهار« نیز در پاسخ 
به این پرسش که آیا مشکل خرید کاغذ در بازار حل شده 
است، اظهار می کند: کاغذ همچنان با قیمت باال به فروش 
می رس��د و مشکلی حل نشده اس��ت. اگر محموله کاغذی 
که هم اکنون در گمرک هست ترخیص شود، روال سخت 
این چند وقت اخیر تا اندازه ای به ش��رایط عادی باز خواهد 
خواهد گش��ت؛ اما تجار کاغذ رسماً اعالم کرده اند که دیگر 
کاغذ به ن��رخ قبلی یعنی ح��دود ۲۲۰۰ تومان به فروش 
نخواهد رس��ید و با افزایش قیمت باالی 3۰۰۰ هزار تومان 

همراه خواهد بود. 

کدام کاالهای صنعتی ایران بیشترین صادرات را دارند؟ 

ترخیص کاغذ؛ ُمسکن موقت برای مطبوعات

نیازصنعتدریاییبه۳۴میلیارددالرسرمایهگذاری
اخبار

هدف گذاری 15 میلیون دالری 
برای صادرات فرش دستباف 

زنجان
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنج��ان گفت بر اس��اس برنامه ریزی ه��ا امیدواریم 
صادرات فرش دس��تباف به ۱۵میلیون دالر تا پایان 

سال برسد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، »ناص��ر فغف��وری« در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: توس��عه صادرات به آموزش 
نیروی انس��انی نیاز دارد و باید نیروی انسانی برای 

کار صادرات در استان تربیت شود. 
این مس��ئول ادامه داد: در هش��ت ماهه امس��ال، 
می��زان ص��ادرات غیرنفت��ی در اس��تان زنجان ۷۶ 
میلی��ون و ۸۱۲ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد دالر 
بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته در 
سطح کشور 3 درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته 
و باید توجه داشت که صادرات استان زنجان از نوع 

صادرات غیرنفتی است. 
وی اف��زود: ۸۰ میل��ون دالر صادرات در اس��تان 
زنج��ان مخت��ص واحده��ای صنعتی اس��ت و ۸۰ 
درصد س��هم صادرات اس��تان را تولید کارخانجات 
 تش��کیل می دهن��د، ۱۱. ۵ درص��د م��واد معدنی،

 ۴. ۸ کشاورزی، 3 درصد فرش تشکیل می دهد که 
بخش گردش��گری و خدمات فنی مهندسی نیز در 

صادرات استان سهم دارند. 
فغفوری تصریح کرد: صادرات فرش استان زنجان 
در سال ۹۴ حدود ۱۱ میلیون دالر بود که صادرات 
فرش اس��تان زنجان در سال گذشته به ۱۲ میلیون 
دالر رس��یده و در هش��ت ماهه امسال هم صادرات 
فرش اس��تان زنج��ان به ۹ میلیون دالر رس��یده و 
براس��اس هدف گ��ذاری و برنامه ریزی انجام ش��ده 
احتمال می رود صادرات فرش استان زنجان به ۱۴ 

تا ۱۵ میلیون دالر نیز برسد. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنجان یادآور ش��د: تبدیل گمرک استان زنجان به 
گم��رک تخصصی فرش باعث ش��ده صادرات فرش 
دس��تباف اس��تان از گمرک اس��تان انجام شود که 
این مهم اتفاق خوبی برای فرش دس��تباف استان و 
برند و نام اس��تان است که سبب شناخته شدن این 

فرش ها با نام استان و بافنده آن می شود. 

باید در اقتصاد کشور به قیمت های 
واقعی برسیم

عضو هیأت مدیره خان��ه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت بعد از انقالب جمعیت کشور 
۲.۸ برابر رش��د کرد اما دولت در همین مدت ۴.۸ 
برابر رش��د داشته اس��ت و این یک فاجعه محسوب 
می شود. محسن شرکا در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به جزیی��ات و ویژگی های الیحه بودجه س��ال ۹۷ 
و مختص��ات آن ب��رای بهبود وضعیت ب��ازار اظهار 
کرد: ما نیازمند دولت کوچک، هوش��مند، ورزیده، 
خردمند و چابک هس��تیم و لی متأس��فانه طول و 
عرض دولت خیلی بزرگ شده و نرخ رشد جمعیت 
با نرخ رش��د دولت از ابتدای انقالب تاکنون تناسب 
نداش��ته است. آنچه مسلم اس��ت این است که باید 
در اقتصاد کشور به قیمت های واقعی برسیم؛ یعنی 
کاری انجام دهیم که بستر ایجاد شغل فراهم شده 
و س��فره های مردم گسترده شود و قشر فقیر بتواند 
رش��د کرده و به سطحی متوس��ط از کسب درآمد 
برسد. وی ادامه داد: هنر ما در این است که بتوانیم 
قش��ر پایین جامعه را به رفاهی نس��بی برس��انیم و 
در نهایت ی��ک عدالت اجتماع��ی در جامعه حاکم 
کنیم. دولت باید این مس��ئله را به عنوان یک اصل 
و مح��ور در نظر گیرد و ب��رای این کار باید یارانه ها 
به قشر کم درآمد و آسیب پذیر و همچنین بخشی از 

روستاییان تعلق گیرد. 
ش��رکا با بیان اینکه در هر شرایطی که هر ایرانی 
متقاضی دریافت یارانه اس��ت، در نهادهای حمایتی 
ثبت نام کند، تصریح کرد: این افراد باید شناس��ایی 
ش��ده و یارانه به ایش��ان تعلق گیرد. در واقع یارانه 
باید به س��مت نهادهای حمایتی گس��یل شود تا از 
این منبع برای حمایت از اقش��ار کم درآمد استفاده 

شود. 
عضو هیأت مدیره خان��ه صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی خاطرنش��ان کرد: مردم باید آزاد 
باش��ند تا بتوانند ب��رای دریافت یارانه ه��ا ثبت نام 
کنند. ما یک پیل��ه ای دور خود پیچیده ایم که باید 
جسارت خروج از آن پیله را در خود احساس کنیم. 
م��ردم معتقدند باید به اقش��ار ضعیف جامعه حتماً 
یارانه پرداخت ش��ود؛ البته این یارانه نباید ۴۵ هزار 

تومان باشد. 
وی اضافه ک��رد: یارانه ها باید به صورت کارتی به 
مردم ارائه ش��ود و بتوانن��د از این طریق از امکانات 
رفاهی دولت بهره مند ش��وند. امروز نیز نگه داشتن 
یارانه روی قیمت س��وخت به مصلحت نیست ولی 
باید زیرس��اخت های آن را مهیا کنیم و این افزایش 
قیمت نباید تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده شود. 
در واقع همه بودجه های ما صرف هزینه های جاری 
دول��ت و حقوق کارکنان دولت می ش��ود. این اصال 
به مصلحت کش��ور نبوده چراک��ه ۸۵ تا ۹۵ درصد 
بودج��ه بای��د در پروژه های عمرانی هزینه ش��ود تا 

بتواند توسعه ایجاد کند. 

اخبار

اختصاص 400میلیارد تومان تسهیالت 
برای بازسازی واحدهای صنعتی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با بیان 
اینک��ه طبق مصوبه دولت ۴۰۰میلیارد تومان تس��هیالت 
برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی 
آس��یب دیده در مناطق زلزله زده اختصاص یافته اس��ت، 
گفت تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. سیدنعمت اهلل 
حقیق��ی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری می��زان درباره تعداد 
واحدهای صنعتی آس��یب دیده در زلزله استان کرمانشاه 
اظهار کرد: در شهرستان های ثالث باباجانی و سرپل ذهاب 
۷۷ واحد صنعتی دچار آسیب شدند که ۵۰درصد واحدها 
را ش��امل می شود. وی خاطرنش��ان کرد: اکثر این واحدها 
کوچک هستند که حدود ۸۰۰ نفر در این واحدها مشغول 
ب��ه کار بودند. رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
کرمانش��اه درباره بازسازی این واحدها افزود: طبق مصوبه  
دولت مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان تس��هیالت با س��ود صفر 
درصد برای تأمین س��رمایه ثابت از جمله خرید تجهیزات 
و ساخت وساز واحدهای آس��یب دیده در نظر گرفته شده 
اس��ت. وی گفت: مدت بازپرداخت تس��هیالت س��رمایه 
ثابت ش��ش س��اله و با دو سال تنفس خواهد بود. حقیقی 
همچنین از مصوبه ۲۰۰میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه 
در گردش واحدهای آس��یب دیده خبر داد و خاطرنش��ان 
کرد: مدت زمان بازپرداخت این تس��هیالت س��ه س��اله و 
با تنفس یک س��اله است. رئیس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت کرمانش��اه درباره زمان پرداخت این تس��هیالت 
گف��ت: مقرر ش��ده بانک های عامل مش��خص و آیین نامه 
نحوه پرداخت تدوین شود و پس از آن پرداخت ها صورت 
گیرد، اما تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. وی درباره 
ضمانت نامه های این تسهیالت بیان کرد: مقرر شده زمین 
اجرای طرح به عنوان وثیقه پذیرفته ش��ود و مابقی آن نیز 
توس��ط سفته تأمین شود. حقیقی تصریح کرد: تسهیالت 
بالعوض در مصوبات دولت دیده نش��ده اس��ت، اما وزارت 
صنعت از واحدهای تحت پوشش و انجمن های تخصصی 
کمک هایی را برای بازسازی واحدهای صنعتی گرفته است. 

خارجی ها در کدام صنعت 
سرمایه گذاری کردند؟ 

اح��داث چرخ��ه کام��ل پن��ل فتوولتایی��ک ب��ا حجم 
س��رمایه گذاری ۷۲۰ میلیون و ۸۶۵ هزار دالر، اس��تخراج 
و بهره ب��رداری از معدن با ۴۶۶ میلی��ون و ۱۵۵ هزار دالر 
و تولید خودروی س��واری با ۲3۲میلیون و ۵۵۱ هزار دالر 
به ترتیب بیش��ترین میزان س��رمایه گذاری خارجی را در 
نیمه نخس��ت امس��ال به خود اختصاص دادند. به گزارش 
ایس��نا، در چهارس��اله دولت یازدهم مجموع��ا ۹ میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده که از متوس��ط 
س��االنه ۲.۲ میلیارد دالر خبر می ده��د. با این حال طبق 
برنامه در پایان دولت دوازدهم باید س��االنه ۶ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی در دس��تور کار ق��رار گیرد که تا 
س��ال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۴ میلیارد دالر می ش��ود. طی 
شش ماهه نخست امسال 33 مورد طرح صنعتی، معدنی و 
تجاری در هیأت سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار گرفته 
که این رقم در مدت مش��ابه سال گذش��ته ۲۴ مورد بوده 
است. بنابراین طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب 
در هیأت س��رمایه گذاری خارجی با رش��د ۲۸ درصدی در 
ش��ش ماهه نخست سال جاری نس��بت به مدت سال قبل 
روبه رو ش��ده است. حجم کل س��رمایه گذاری خارجی در 
ش��ش ماهه نخست سال ۱3۹۵ معادل یک میلیارد و ۱۵۶ 
میلی��ون و 33۶ هزار دالر بوده که این رقم در ش��ش ماهه 
نخست س��ال جاری به یک میلیارد و ۸3۰میلیون و ۷۷۹ 
هزار دالر افزایش یافته که نش��ان دهنده رشد 3۷درصدی 
در میزان سرمایه گذاری خارجی است. به گزارش ایسنا، از 
ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۱۱میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی صورت گرفته که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون 
ای��ن رقم معادل ۲ میلی��ارد دالر بوده و ۹ میلیارد دالر نیز 
مربوط به دولت یازدهم اس��ت. آمار نش��ان می دهد میزان 
س��رمایه گذاری خارجی صورت گرفت��ه در دولت یازدهم 
به طور متوس��ط ساالنه معادل ۲.۲ میلیارد دالر بوده است. 
این در حالی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته در 
دولت دوازدهم باید به طور متوس��ط ساالنه ۶ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی جذب شود که این رقم باید در پایان 
دولت دوازدهم یعنی سال ۱۴۰۰ به ۲۴ میلیارد دالر برسد. 

تصویب ۲.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت  و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد در دوره کوتاهی که 
از دولت دوازدهم گذشته است، حدود ۲.۷ میلیارد دالر پروانه 
سرمایه گذاری خارجی تصویب و به سرمایه گذاران خارجی در 
بخش صنعت و معدن ابالغ شده است. محمد شریعتمداری 
در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: از مجموع ۷.۴ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی جذب شده در دولت یازدهم، حدود 
۶۴ درص��د آن متعلق به بخش صنعت و معدن بوده اس��ت. 
وی اف��زود: در دوره کوتاه��ی که از دولت دوازدهم گذش��ته 
اس��ت، حدود ۲.۷ میلیارد دالر پروانه سرمایه گذاری خارجی 
در شورای سرمایه گذاری تصویب و به سرمایه گذاران خارجی 
ابالغ شده اس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
منابع مالی و ماش��ین آالت این حجم از سرمایه گذاری هایی 
که قرار اس��ت در ایران انجام شود، به تدریج در حال ورود به 
کشور است تا شاهد سرمایه گذاری های خارجی در بخش های 
مختل��ف صنعتی در درون کش��ور باش��یم. ش��ریعتمداری 
خاطرنش��ان ک��رد: یک بخش ویژه برای جل��ب و حمایت از 
س��رمایه گذاران خارجی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ایجاد کرده ایم تا ش��اهد ورود و جذب سرمایه گذاران 

خارجی به درون کشور باشیم. 
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دولت،  زیربنای��ی  کمیس��یون 
تعرفه ه��ای پیش��نهادی واردات 
خودرو را اعالم کرد. بر این اساس 
خودروه��ای ب��ا حجم پیش��رانه 
کمتر از سه لیتر و حداکثر ارزش 
گمرکی ۴۰ هزار دالر، با محدوده 
تعرف��ه ۵۵ ت��ا ۱۳۰درص��د وارد 

کشور خواهند شد. 
رضایی، رئی��س انجمن صنفی 
واردکنندگان خودرو، ضمن اعالم 
نهایی شدن تعرفه واردات و ضوابط 
ثبت سفارش خودرو در دولت، از 
افزایش تعرف��ه واردات خودرو تا 
۱۳۰درصد خب��ر داد. وی در این 
زمینه اعالم کرد: از این پس سقف 
ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار 
دالر خواهد بود و خودروهایی که 
قیم��ت آنها از این مقدار بیش��تر 
باشد، مجوز ورود به ایران نخواهند 

داشت. 
تغییر  وی همچنی��ن درب��اره 
ب��رای  واردات  تعرفه ه��ای 
خودروه��ای واردات��ی ب��ا قیمت 
کمت��ر از ۴۰ هزار دالر اعالم کرد 
که واردات به چهار گروه تقس��یم 
خواه��د ش��د. وی در ادامه افزود: 
ضوابط و تعرفه ه��ای جدید طی 
چند روز آینده در دولت نهایی و 
اجرایی خواهد شد و بر این اساس 
سامانه ثبت س��فارش خودرو نیز 
طی روزهای آین��ده مجددا آغاز 
به کار خواهد کرد. س��قف ارزش 
گمرکی خودروه��ای وارداتی ۴۰ 
هزار دالر تعیین ش��ده است و از 
ای��ن پ��س واردات خودروهای با 
حجم پیشرانه بیشتر از ۲.۵ لیتر و 
کمتر از سه لیتر که تا پیش از این 

ممنوع بود، بالمانع است. 
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
درب��اره  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
تعرف��ه خودروه��ای دارای مجوز 
ب��رای ورود به کش��ور اعالم کرد: 

خودروهای با پیش��رانه ۱ تا ۱.۵ 
لیت��ری که تاکنون ب��ا ۴۰درصد 
تعرفه وارد کشور می شدند، از این 
پس مش��مول ۵۵درصد گمرکی 
خواهن��د ش��د. خودروه��ای ب��ا 
پیشرانه ۱.۵ تا ۲ لیتر نیز با تعرفه 
۷۵درص��دی از این پ��س مجوز 
ورود به کش��ور دریافت خواهند 
ک��رد. ام��ا خودروهای ب��ا حجم 
پیش��رانه ۲ تا ۲.۵ لیتر که پیش 
از ای��ن دارای تعرفه ۵۵درصدی 
بودند مش��مول ۹۵درصد تعرفه 

واردات خواهند شد. 
اما از این پس ورود خودروهای 
ب��ا حجم پیش��رانه بی��ش از ۲.۵ 
لیت��ر که تاکنون و ب��ه دلیل قرار 
گرفتن در ش��اخص لوکس بودن، 
اجازه ورود به کش��ور را نداشتند، 
مجددا قابل سفارش خواهند بود 
و تعرفه این دس��ت خودروها نیز 
۱۳۰درصد در نظر گرفته ش��ده 

است. 
رضایی در ادامه به دو پیش شرط 

مهم ب��رای انتخ��اب خودروهای 
وارداتی پرداخ��ت و اعالم کرد بر 
اساس قانون جدید واردات خودرو 
که به تصویب دولت رسیده است، 
هیچ خودرویی با حجم پیش��رانه 
بیشتر از سه لیتر و ارزش گمرکی 
بی��ش از ۴۰ ه��زار دالر اج��ازه 
ورود به کش��ور نخواهد داش��ت. 
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
پیش بینی تاثی��رات احتمالی این 
مصوب��ه ب��ر واردات خودروه��ای 
خارجی و تغیی��رات احتمالی در 
ن��وع و تیپ خودروه��ای ورودی 
به کشور گفت: خودروهایی مانند 
هیوندای سانتافه یا کیا سورنتو که 
تا پیش از این با نس��خه پیشرانه 
۲.۴لیتری وارد کش��ور می شدند، 
دارای مدل هایی با حجم پیشرانه 
سه لیتر نیز هستند. همین قاعده 
درب��اره بس��یاری از خودروه��ای 
ب��ا حجم پیش��رانه دو لیتر مانند 
توس��ان نی��ز صادق اس��ت و این 
خودروها دارای نسخه های قوی تر 

هس��تند ک��ه از این پ��س اجازه 
واردات خواهند داش��ت، اما تمام 
خودروهای��ی ک��ه دارای حج��م 
پیشرانه بیشتر از سه لیتر باشند 
یا ارزش گمرکی آنها بیش از ۴۰ 
هزار دالر باشد؛ ورودشان به کشور 
ممنوع خواهد بود. به عنوان نمونه، 
خودروی��ی مانند س��انتافه دارای 
دالر   ۲۰,۵۰۰ گمرک��ی  ارزش 
است که نسخه های قوی تر آن با 
پیش��رانه های بین ۲.۷ تا ۳ لیتر 
دارای ارزش ۲۳ هزار دالر اس��ت 
و بنابرای��ن ورود این خودروها به 

کشور بالمانع خواهد بود. 
طبق مصوبه جدید کمیسیون 
زیربنایی دولت، تمرکز واردات بر 
خودروهای کره ای و ژاپنی خواهد 

بود
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
واردکنندگان خ��ودرو اعالم کرد 
که سیاس��ت دولت بر عدم ورود 
خودروهای لوکس به کشور است 
و بدین ترتیب خودروهایی مانند 

لکس��وس س��ری NX که دارای 
ارزش گمرکی بی��ش از ۴۰ هزار 
دالر است، از این به بعد ورودشان 
به کش��ور ممن��وع خواه��د بود. 
خودروی دیگر پورشه ماکان است 
که اجازه واردات نخواهد داش��ت. 
همچنین بی ام و س��ری ۷ با اتاق 
۷۳۰ نی��ز به دلی��ل ارزش باالی 
گمرکی، از این پس قادر به ورود 

به کشور نخواهد بود. 
رضای��ی همچنی��ن از ص��دور 
ب��رای  مج��دد مجوزه��ای الزم 
واردات خودرو توسط شرکت های 
اصطالح��ا  ی��ا  غیرنمایندگ��ی 
»گری مارکت« خب��ر داد و اعالم 
کرد: همانند گذشته شرکت های 
متفرق��ه از طریق انعق��اد قرارداد 
ش��رکت های  نمایندگی های  ب��ا 
خارج��ی در ایران، ق��ادر خواهند 
ب��ود نس��بت ب��ه واردات خودرو 
اقدام کنند. توجیه افزایش تعرفه 
واردات خ��ودرو از س��وی دولت، 
حمایت از تولید داخل اس��ت. در 
همین راستا اگر تولید مشترک در 
کشورمان انجام شود، تخفیف های 
گمرکی تا س��قف ۵۰درصد برای 
این دس��ت خودروسازان خارجی 
لحاظ خواهد ش��د که این عامل 
باعث افزایش فساد شده و هیچ گاه 
موجب انتقال تکنولوژی به داخل 
کش��ور نخواهد ش��د. درواقع این 
موضوع بیش��تر با هدف حمایت  
از ش��رکت هایی مانن��د رنو و پژو 

خواهد بود. 
طی هفته های اخی��ر به دلیل 
توقف ش��ش ماهه ثبت س��فارش 
خودرو و همچنین گمانه زنی های 
متع��دد درب��اره تغیی��ر قوانی��ن 
واردات خودرو و افزایش احتمالی 
قیم��ت خودروه��ای  تعرفه ه��ا، 
خارج��ی به ش��دت افزایش یافته 

است. 

جزئیات تعرفه واردات خودرو
گزارش

خودروهای آالینده همچنان آزادند! 
هوای کالنشهرهای کش��ور به خصوص پایتخت، در 
حالی این روزها در ش��رایط ناسالم قرار گرفته و نفس 
شهروندان را تنگ کرده که همین دو ماه پیش، مصوبه 
منع ش��ماره گذاری خودروهای آالینده، از سوی هیأت 
دولت و به درخواس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
لغو شد.  به گزارش کارپرس، تردیدی نیست که یکی از 
عوامل اصلی آلودگی هوا در کشور، خودروها، به خصوص 
مدل ه��ای تولید و مونتاژ داخل و صد البته خودروهای 
فرسوده هس��تند و از همین رو بسیاری از کارشناسان 
معتقدند برای عبور از بحران آلودگی، باید اس��تاندارد 
س��وخت تغییر کند و محصوالت��ی با مصرف بهینه در 
کشور به تولید برسند. در این راستا اتفاقا هیأت دولت 
در مردادماه امسال مصوب کرد تا خودروسازان داخلی 
به ازای تولید هر دس��تگاه محصول با مصرف سوخت 
باالی ۵/ ۸ لیتر، یک خودروی فرس��وده را از رده خارج 
کنن��د.   در پی ای��ن مصوبه، ش��ماره گذاری ۹ خودرو 
ک��ه اغلب مونتاژی و متعلق به بخش خصوصی بودند، 
متوق��ف و این امیدواری به وج��ود آمد که قدمی مهم 
در راس��تای تولید خودروها با آالیندگی کم برداشته و 
در ادامه نیز قدم های بزرگ تری در این مسیر برداشته 
خواهد ش��د. این در حالی بود که هیأت دولت چندی 
بع��د و به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه 
موردنظر را لغو کرد تا طرح ممانعت از تولید خودروهای 

آالینده عمال در نطفه خفه شود. 
حاال ب��ا توجه به آلودگی ش��دید در کالنش��هرها و 
تنگ شدن نفس شهروندان، اهمیت آن مصوبه بیش از 
گذشته احساس و انتقادها از وزارت صنعت بابت لغو آن 
نیز بیشتر می شود. نه اینکه مصوبه موردنظر به تنهایی 
مش��کل آلودگی ه��وا را حل می کرد، ب��ا این حال اوال 
می توانست س��همی هرچند کوچک در کمرنگ شدن 
این بحران ایفا کند و ثانیا سرآغاز یک رنسانس و تغییر 
بزرگ در استاندارد آالیندگی خودروهای داخلی باشد. 
نکت��ه دیگر در مورد آلودگی ه��وا اما به خودروهای 
فرس��وده مربوط می ش��ود که اتفاقا بخش��ی از همین 
مصوبه لغوش��ده دولت ب��ود. اگر این مصوب��ه به اجرا 
درمی آمد، خودروسازان وارد چرخه حذف خودروهای 
فرس��وده می ش��دند و این موضوع می توانست کمک 
بزرگی به پروژه ملی اس��قاط کند. در حال حاضر طبق 
آخری��ن آمار، حدود یک میلیون و۳۵۰ هزار دس��تگاه 
خودروی فرسوده در کشور تردد می کند و جا دارد حاال 
که دولت مصوبه ممنوعیت ش��ماره گذاری خودروهای 
آالینده را لغو کرده، حداقل اهتمام بیش��تری در مورد 

اسقاط فرسوده ها به خرج دهد. 

دریچه

تخلف 8 نمایندگی رسمی فروش 
خودروهای خارجی در ایران

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل از تخلف 
هش��ت نمایندگی رسمی فروش خودروهای خارجی 
خب��ر داد و گف��ت: این ش��رکت ها به ج��ای تحویل 
خودرو به مش��تری، آنها را وادار به دریافت سودهای 
پایین می کنند.  سعید موتمنی در گفت وگو با فارس، 
اظهار داشت: در حال حاضر با تخلف هفت تا هشت 
نماینده رس��می واردکننده خودرو روبه رو هس��تیم، 
به طوری که ب��ا تاخیرهای چندماه��ه که در برخی 
موارد به ۱۶ماه نیز می رس��د، خ��ودرو را به خریدار 
تحویل نمی دهند و او را وادار به دریافت سود پایین 
بابت مبلغ پرداخت شده خودرو به شرکت می کنند. 

وی توضی��ح داد: ب��ه دلی��ل توقف ثبت س��فارش 
واردات خودرو و مطرح ش��دن بح��ث افزایش تعرفه 
واردات، قیم��ت خودروهای خارجی در بازار افزایش 
یافته به ط��وری که در برخی خودروها رش��د ۸۰ تا 
۱۰۰میلیون تومانی را شاهد هستیم. در این شرایط 
نمایندگی های رس��می ف��روش خودروهای خارجی 
از تحوی��ل خودرو به خریداران س��ر باز زده و آنها را 
وادار می کنند تا به دریافت س��ود ۱۷ یا ۱۸درصدی 
پ��ول خود قانع ش��وند.  موتمنی ادام��ه داد: این در 
حالی اس��ت که ارزش پول مردم پایین آمده اس��ت، 
ش��رکت ها از پول آنها سوءاستفاده کرده و در نهایت 

می خواهند سود پایینی به خریدار پرداخت کنند. 
وی تصریح کرد: برخی از این ش��رکت های متخلف 
برای واردات ۳۰۰ خودرو ثبت س��فارش کرده اند ولی 
حدود ۲ هزار دس��تگاه خودرو را پیش فروش کرده اند 
و حاال نمی توانند خودروی پیش فروش شده را به مردم 
تحوی��ل دهند، در عین حال رش��د قیمت خودروهای 
خارجی در بازار نیز باعث شده این نمایندگی ها از تحویل 
خودرو با قیمت های پیش فروش ش��ده ب��ه خریداران 
جلوگیری کنند.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
با تاکید بر اینکه مجوز فعالیت این شرکت ها باید باطل 
ش��ود، گفت: قراردادهای این ش��رکت ها با خریداران 
یکطرفه است و حاال از تحویل خودرو به مشتری طفره 
می روند.  موتمنی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون بازار 
خودروهای خارجی با رکود همراه است، اظهار داشت: 
قیمت ها دارای حباب است و بسیاری از مردم منتظرند 
تا سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شود.  وی ادامه 
داد: در صورت بازش��دن سایت ثبت س��فارش واردات 
خودرو، قیمت ها ریزش خواهد کرد و شاهد کاهش نرخ 

خودروهای خارجی خواهیم بود. 



یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با ارائه تعریفی از اقتصاد دیجیتالی به اهمیت 
اس��تارت آپ ها در تحقق این مفهوم در اقتصاد کش��ور پرداخ��ت و اقدامات وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات را در این حوزه به تنهایی کافی ندانست. 
سیدمحمدامین حس��ینی در گفت وگو با ایسنا، 
اقتصاد دیجیتالی را استفاده از پلتفرم های دیجیتال 
مانند سایت ها، اپلیکیش��ن ها و شبکه های مجازی 
در فض��ای فعالیت اقتصادی تعری��ف و اضافه کرد: 
فعالیت هایی چون پرداخت های روزمره و تراکنش ها 
که به ص��ورت ناخودآگاه در فضای��ی غیر از فضای 
س��نتی اتفاق می افت��د از نموده��ای عینی مفهوم 
اقتصاد دیجیتال در کش��ور اس��ت؛ امروزه بسیاری 
از ش��رکت های بزرگ با سرمایه بزرگ اقتصادی در 
حیطه فناوری اطالعات ق��رار گرفته اند که اهمیت 
هرچه بیش��تر حوزه دیجیتالی را در اقتصاد جهانی 
نشان می دهد. وی با تقدیر از پیش قدم شدن وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات برای توس��عه مفهوم 

اقتصاد دیجیتال در کش��ور اظهار کرد: اقدام��ات وزارت ارتباطات در حوزه تضمین 
افزایش س��رعت به عنوان یک زیرس��اخت جدی در این حوزه قابل تقدیر است اما 
کافی نیست. برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باید به استارت آپ ها و مخصوصا 

تجارت الکترونیکی توجه کرد، چراکه این مقوله بسیار می تواند در ایجاد بسترهای 
اقتصادی هماهنگ با فناوری اطالعات مؤثر باشد؛ از اقدامات تأثیرگذار در این حوزه 
تضمین حمایت های قانونی یا حداقل برداش��تن موان��ع مقرراتی از پیش روی این 
کسب وکارهاست. وی با بیان اینکه از فضای اقتصاد 
دیجیتالی نمی توان فاصله گرفت، ادامه داد: هرچند 
نمی توان همه مشکالت اقتصادی کشور را بر دوش 
ضعف در توس��عه اقتصاد دیجیتالی گذاشت، اما 
این حوزه در صورت رشد و توسعه حوزه ای بسیار 
مستعد برای ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده 
است. اگر دولت در این حوزه حمایت های الزم را از 
استارت آپ ها یا کسب وکارهای نوپا به عمل بیاورد، 
می توان از شکست این استارت آپ ها در شروع کار 
خود جلوگیری کرد. حسینی به ضرورت حمایت 
و همکاری دیگر دستگاه ها با وزارت ارتباطات نیز 
اشاره کرد و گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید 
نهادی مش��ترک را با وزارت ارتباطات برای شناس��ایی شرکت ها و استارت آپ ها و 
ایجاد ش��تاب دهنده ها تشکیل دهند تا در نهایت بتوان معنای اقتصاد دیجیتال را 

در کشور محقق کرد. 

معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی به مناسبت هفته 
پژوهش اظهار کرد این معاونت که در حدود یک ماه از تشکیل آن می گذرد، 
تالش می کند بس��تری فراهم کند تا از پژوهش های نوآورانه میراث فرهنگی، 

برای خدمت رسانی به جامعه استفاده شود. 
به گ��زارش ایرنا، علیرضا قلی ن��ژاد پیربازاری 
می گوی��د: محدوده فعالیت ه��ای ما تقریبا همه 
بخش ه��ای پژوهش��ی و همه پژوهش��کده های 

میراث فرهنگی و گردشگری را شامل می شود. 
وی افزود: در معاونت فناوری و کاربردی سازی 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی دو ه��دف را دنبال 
می کنی��م؛ اول اینک��ه زمینه ای ب��رای فعالیت 
اینک��ه  دوم  و  کنی��م  فراه��م  اس��تارت آپ ها 
فعالیت هایی را که در بخش های مختلف کشور با 
این عنوان یا دیگر عناوین با بستر میراث فرهنگی 

انجام می شود مورد حمایت قرار دهیم. 
قلی نژاد تصریح کرد: چون این قبیل فعالیت ها 

به طور معمول هیچ سرپرس��ت و متولی ندارند و حمایت نمی شوند با این کار، 
یک شبکه وسیعی از استارت آپ ها و کسانی را که می خواهند در حوزه میراث 

فرهنگی و گردشگری فعالیت داشته باشند تحت پشتیبانی قرار می دهیم. 

معاونت فناوری و کاربردی س��ازی پژوهشگاه میراث فرهنگی تأکید کرد: با 
برگزاری اولین رویدادمان، حدود 50 اس��تارت آپ مرتبط وارد تعامل شدند و 
از بین این ها س��ه استارت آپ برگزیده ش��دند. وی گفت: این تنها یک نقطه 
آغ��از بوده و با چش��م انداز ما فاصله دارد از این 
جهت تالش خواهیم کرد حوزه کاری ما گستره 
وسیع فعالیت های مرتبط و تعریف شده مان در 

سراسر کشور را در بر بگیرد. 
قلی نژاد اظهار کرد: خانه تاریخی س��رهنگ 
ایرج را در مرحل��ه عودالجان مرمت کردیم تا 
هم مرکزی برای فعالیت استارت آپ های حوزه 
میراث فرهنگی باش��د و هم اس��تارت آپ های 
س��طح کش��ور بتوانن��د در آنج��ا همدیگر را 
مالقات کنند.  »خانه سرهنگ ایرج« در محله 
عودالجان تهران، مالک مشخص اولیه ای ندارد، 
این بنا با معماری به س��بک دوره قاجار، بعد از 
تفکیک از امالک میرزا آقا خان نوری به سیاق 
همان امالک س��اخته ش��ده و به مدت ۶0 س��ال در اختیار سرهنگ ایرج، از 
س��رداران دوره پهلوی اول و دوم، خانواده و ورثه آن بوده و در س��ال 1384با 

شماره 1385۷ در فهرست میراث ملی ثبت شده است. 

مرکز رش��د فناوری نخبگان پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی، یکی از 
بس��ترهای حمایتی از کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا به ش��مار می رود 
ک��ه مجددا ثب��ت نام و عضوگیری خود را آغاز کرده اس��ت. ای��ن مرکز برای 

ایده پردازان��ی ک��ه ب��ا تکیه بر عل��م، تخصص و 
فناوری دارای ایده های قابل تجاری شدن هستند 
مش��اوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات 
مناسب را برای حضور مستقل و مؤثر در صحنه 
فناوری آماده می کند. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سیدعلی هزاوه مدیر 
مرکز رش��د فناوری نخبگان با اشاره به نامحدود 
بودن رش��ته های قاب��ل پذی��رش در این مرکز 
اینچنین گفت: تیم ها و شرکت های نوپای فعال 
در حوزه ه��ای فناوری نظیر ب��رق و الکترونیک، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، مکانیک پیشرفته 
و مکاترونی��ک، تجهیزات پزش��کی، پرینترهای 
س��ه بعدی و تولید دیجیتال، نانو مواد و... بدون 

محدودیت س��نی و تحصیلی می توانند برای عضوی��ت در این مرکز متقاضی 
باش��ند. وی افزود: نیازی نیس��ت که متقاضی ش��رکت ثبت شده یا محصول 
تجاری س��ازی شده ای داشته باشد، تنها کافی است نمونه اولیه و قابل ارائه ای 

در دست داشته باشد. مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان در ادامه به مزیت های 
حض��ور در این مرکز برای مخترعین، کارآفرینان و ایده پردازان اش��اره کرد و 
گفت: خدمات این مرکز شامل خدمات عمومی و تخصصی است که در بخش 
 خدم��ات عمومی اس��تفاده از فضای اس��تقرار

 ارزان قیمت، دسترسی به تجهیزات و امکانات 
کاری مانند ادوات اداری، اینترنت، لپ تاپ و... به 
عالوه حضور در یک فضای دانش بنیان با حضور 

پیشروان عرصه نوآوری در اختیار افراد است. 
وی ادامه داد: در بخش تخصصی هم آموزش 
مهارت های کسب و کار، استفاده از مشاوره های 
تخصصی و حضور در دوره های آموزش��ی برای 
تیم ه��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت، به عالوه 
تیم ه��ای این مرک��ز با حمایت م��ا می توانند 
آینده مالی و کاری خ��ود را رقم بزنند. در این 
بخش معرفی به شبکه گسترده سرمایه گذاران 
و حضور در نمایش��گاه های بین المللی در نظر 
گرفته شده است. هزاوه تصریح کرد: مرکز رشد عالوه بر ارائه امکانات و خدمات 
پش��تیبانی، هدایت و نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناوری را نیز به 

عهده خواهد داشت. 

نخس��تین کنگره جهانی فناوری های هوش��مند ۲018 با رویکرد »بانکداری 
هوش��مند« با حمای��ت وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، س��ازمان برنامه و 
بودج��ه کش��ور، وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، وزارت ورزش و جوانان، 

وزارت جه��اد کش��اورزی، وزارت صنع��ت، معدن 
و تجارت و دانش��گاههای معتبر کشور، ۲4 و ۲5 
بهمن ماه امس��ال برگزار می شود. به گزارش مهر، 
نیما امیرش��کاری، مدیرگروه بانکداری الکترونیک 
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرک��زی در این 
باره گفت: این رویداد با حضور اس��اتید فرهیخته 
ملی، پژوهشگران، دانشجویان و مدیران دستگاه ها 
در حوزه فن��اوری اطالعات و با حضور و همکاری 
مهمانانی از کشورهای مختلف جهان نظیر آلمان، 
ایتالیا، اس��ترالیا، اوکراین، آرژانتین، پرتغال و نیز 
مشارکت چشمگیر شرکت های داخلی و خارجی 
فن��اوری اطالعات برگزار خواهد ش��د. وی با بیان 
اینکه توس��عه دولت الکترونیک و هوشمندسازی 

نظ��ام اداری با توجه به تأکید رئیس جمه��ور به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
دولت مطرح اس��ت، افزود: کنگره جهانی فناوری های هوشمند با هدف کمک به 
تحقق این مهم با س��ه رویکرد اصلی دولت هوشمند، شهر هوشمند و بانکداری 

هوشمند در بخش های مختلف برنامه ریزی شده است. دبیرعلمی کنگره جهانی 
فناوری های هوشمند ۲018 از جمله محورهای رویکرد دولت هوشمند را اینترنت 
اشیا )IOT(، رایانش ابری، امنیت در نرم افزارهای اداری الکترونیکی و فناوری های 
همراه عنوان کرد و ادامه داد: از محورهای ش��هر 
هوشمند نیز می توان به مدیریت شهر هوشمند، 
آینده ش��هرها و ارتباط آن با هوشمندس��ازی، 
سیستم حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند 
و... اشاره کرد. وی اظهار داشت: موضوعاتی نظیر 
کاربردهای IOT در صنعت بانکداری، روندهای 
آتی صنعت بانکداری، ش��عب هوش��مند بانکی، 
رایانش ابری، نقش بانکداری هوش��مند در شهر 
هوش��مند، امنیت و حریم شخصی در بانک های 
هوشمند در نیز بانکداری هوشمند مورد بررسی 
و واکاوی ق��رار می گیرد. امیرش��کاری برگزاری 
40 پنل تخصصی، کارگاه آموزش��ی و سخنرانی 
کلیدی در 11 سالن جانبی به صورت همزمان را 
از جمله برنامه های این کنگره برشمرد و گفت: متخصصانی از 15 کشور جهان 
نظیر آلمان، ایتالیا، اس��پانیا، س��وئد، ایرلند، ترکیه و... به منظ��ور ارائه مدل ها و 

نمونه هایی از بانکداری هوشمند، در این رویداد حضور خواهند داشت. 

تبدیل لوکیشن فیلم »مهمان مامان« به خانه استارت آپ های میراث فرهنگیاقتصاد دیجیتالی؛ شغلی برای تحصیلکرده های بیکار نخستین کنگره جهانی »فناوری های هوشمند ۲۰۱۸« برگزار می شودآغاز ثبت نام جدید متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان

نف��وذ و تأثیر بالک چین در حوزه های مختلف کس��ب وکار هر روز بیش��تر 
می شود. آیا این فناوری جدید، فضای کاری آزادکاران جهان را بهبود می دهد؟ 
به گ��زارش زومی��ت، بالک چین واژه ای ب��ود که در س��ال ۲01۷ زیاد به 
گوش مان خورد. صرف  نظر از قیمت بی س��ابقه بیت کوین، این فناوری تقریباً 
در هر صنعتی که فکر کنید، تأثیرگذار بود: بانکداری، مدیریت دولتی، تلکام، 
خرده فروشی و بسیاری زمینه های دیگر. شاید در سال ۲018 شاهد باشیم که 

بالک چین، عرصه آزادکاری را هم متحول می کند. 
مزایای استفاده از یک پلتفرم مبتنی بر بالک چین برای آزادکاران چیست؟ 
ویژگی های خاص و متنوع بالک چین ممکن است برای آزادکاران جذابیت های 

زیادی داشته باشد. در حوزه آزادکاری، بالک چین به این معنا است: 
رکورد و ثبت امن و غیرقابل تغییر تراکنش ها

منظ��ور صرفاً تراکنش ها و تبادالت مالی نیس��ت. بالک چین این امکان را 
فراهم می کند که تعداد بس��یار زیادی از تراکنش ه��ا و داده های قراردادها در 
یک محیط امن و بدون خطر هکرها، ثبت شود. در این صورت توافق نامه های 
آزادکاران و مشتریان شان به صورت دائمی ضبط می شود و دیگر امکان نقض 

قرارداد وجود ندارد. 
سند کار

آزادکاران می توانن��د هم��ه پروفایل و نمونه کارهای خ��ود را در بالک چین 
ذخیره کنند و این به معنی یک مدرک قابل استناد از کیفیت کار آنها است. 
تمام آثار به مالک آن نس��بت داده می ش��ود و اطالع��ات کپی رایت نیز قابل  
اطمینان اس��ت. اگر داده ها امنیت داشته باش��ند، اختالفات بین آزادکاران و 

مشتریان شان به مراتب راحت تر حل می شود. 
پایین آمدن هزینه انتقاالت پولی

در حال حاضر انتقال پول بین کش��ورهای مختلف، هزینه های مختلفی به 
مردم تحمیل می کند. برخی شبکه های انتقال پول )به خصوص در کشورهای 
درحال توسعه( هزینه باالتری هم دارند. به عنوان  مثال انتقال پول از آمریکا یا 
اروپا به آفریقای جنوبی، 15درصد افزایش هزینه خواهد داشت. درحالی که این 
هزینه طی یک دهه گذشته ۲.5درصد کاهش  یافته است، کاهش 5درصدی 
هزینه انتقال به معنی 1۶ میلیارد دالر درآمد اضافه برای دریافت کنندگان پول 
در سراس��ر جهان خواهد بود. بالک چین می توان��د به این رؤیا، رنگ واقعیت 

ببخشد. 
مونالیتینگ، یک��ی از بازارهای اصل��ی آزادکاران، تالش می کند همه این 
هماهنگی ها را به مرحله اجرا برساند. تاکنون ۶00 هزار آزادکار در این شرکت 
باسابقه ثبت  نام کرده اند، متخصصانی که به زودی می توانند برای مهارت های 
خود، بازاریابی جهانی داشته باشند. این شرکت به منظور پیشرفت کسب وکار 

خود تصمیم دارد در سال ۲018، یک آیکو نیز راه اندازی کند. 
معرفی بالک چین به بازار آزادکاران از طریق آیکو

جف تنری، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت مونالیتینگ، می گوید: آزادکاران 
سراس��ر جهان با مش��کالت مش��ابهی مواجه هس��تند: هزینه باالی اجرای 
کس��ب وکار، دشواری جلب اعتماد مشتریان جدید، فقدان نقد و بررسی های 
معتبر و همچنین کمبود ابزارهای جامع و سهل الوصول. پلتفرم ما با توکن های 
مونبی��ت عمل می کن��د و به میلیون ها نف��ر از آزادکاران و کارآفرینان کمک 

می کند استقالل کارشان را در سطح جهانی به دست آورند. 
مونالیتینگ قصد دارد با پلتفرم ویژه خود که بر اساس فناوری بالک چین 

عمل می کند، این مشکالت آزادکاران را حل کند: 
قابلیت انتقال و اعتبار پروفایل

آزادکاران خواهند توانست داده ها، اعتبارنامه ها و بررسی های پروفایل خود 
را کام��اًل کنترل و مدیریت کنند. این امر به آنها اجازه می دهد با صرفه جویی 

در وق��ت و هزینه، این اطالعات را در بازارهای مختلف به اش��تراک بگذارند. 
معامالت، تراکنش ها و توصیه ها اعتبار بیش��تری پی��دا می کند و به  تبع آن، 

مشتریان در سراسر جهان، اعتماد بیشتری به آزادکاران خواهند داشت. 
کاهش هزینه ها

آزادکاران از اینک��ه ناچارن��د 15 تا ۲5 درصد از درآمد خود را با بس��یاری 
از بازارهای اقتصاد گیگ به اش��تراک بگذارند )درواقع تسلیم کنند(، بیزارند. 
به عالوه آنها مجبورند برای دریافت پول از بازارهای خارجی، هزینه بیش��تری 
بپردازند ولی استفاده از مونبیت این هزینه ها را )به خصوص در برابر مشتریان 

بین المللی(، تا حد زیادی کاهش می دهد. 
پاداش به شرکت کنندگان فعال

پاداش کارب��ران با توکن های مونبیت داده می ش��ود. آنها می توانند از این 
توکن ه��ا برای خرید ویژگی های اختصاصی پلتفرم )مثل تبلیغات( اس��تفاده 

کنند یا آن را به پول نقد تبدیل کنند. 
راه اندازی یک آیکوی مؤثر

ازآنجاکه در سال ۲01۷ آیکوهای زیادی راه اندازی شده اند و فضای فین تک 
هم عمدتاً غیر قابل نظارت اس��ت، ورود خالف کاران به این بازار غیر محتمل 
نیست. پیش  از این چندین مورد تقلب و کاله برداری در فضای آیکو گزارش  

شده و همین امر سرمایه گذاران بسیاری را دچار تردید کرده است. 
بسیاری از شرکت ها، از یک »مقاله سفید« در باب شیوه های صحیح نوآوری 
در دنیای ارزهای رمزنگاری شده امروزی که توسط متخصصان دیلویت منتشر 
شده است، کمک می گیرند. تنری می گوید: ما با کمک مشاوران و متخصصان 
برت��ر جهان ای��ن بازار را به دقت مطالعه کرده ایم و روی این مس��ئله متمرکز 
ش��ده ایم که توکن های ما، چگونه می توانند تجرب��ه کاربران را در پلتفرم مان 
بهبود دهند. مقاله سفید دیلویت، طرحی خوبی برای ساخت و پیگیری یک 

ارز پایدار پرکشش، برای شرکت های معتبر فراهم می کند. 
تنری در ادامه توضیح می دهد شرکت هایی که می خواهند به آیکوها روی 
بیاورن��د، باید اطمینان حاص��ل کنند که توکن ها با اهداف کسب وکارش��ان 
سازگارند و از س��ند دیلیوت برای تصمیم گیری هایشان استفاده کنند. البته 
شرکت ها پیش از ورود به آیکوها، باید مالحظات دیگری را نیز در نظر بگیرند. 

مثال: 
یک طرح ارتباطات شفاف: شرکت ها باید یک برنامه پیام رسانی واضح و 

موجز برای گفت وگو با همه طرفین درگیر در روند آیکو داشته باشند. 
یک پلتفرم قابل  اطمینان آیکو: ش��رکت های ثالث زیادی هس��تند که 
کسب وکارها را از میان آب های گل آلود هدایت می کنند. پیدا کردن و انتخاب 
بهترین پلتفرم مرتبط برای توزیع توکن ها، پروس��ه ها و مدیریت بلندمدت را 

ساده تر می کند. 
یک فونداس�یون حقوق�ی ق�وی: آژانس های حقوقی مج��رب )نظیر 
Cooley و Perkins Coie( به ش��رکت ها کمک می کنند قوانین نظارتی 

را رعایت کنند. 
 KYC حفاظ�ت و امنیت س�رمایه گذاران: اس��تفاده از س��رویس های
)مش��تری خود را بشناسید( و توافق نامه استاندارد SAFT، قدم های بزرگ و 

مؤثری در راه اندازی یک آیکو امن است. 
با این توضیحات، آیا شرکت هایی مثل مونالیتینگ با نوآوری های بالک چین 
مخصوص به خود، دنیای آزادکاران را متحول خواهند کرد؟ باید منتظر بمانیم 
و ببینیم آیا این ش��رکت ها می توانند به قول ه��ای بزرگ خود عمل کنند یا 
ن��ه. ولی به طور حتم می توان گفت ش��رکت هایی که گام های درس��تی برای 
مشروعیت بخشیدن به ICO خود برمی دارند، دنیای ارزهای رمزنگاری شده را 

برای همگان امن تر می سازند. 

مقایس��ه »ش��اخص های کارآفرینان نوپا بر اس��اس مدل دیده بان جهانی 
کارآفرینی«، فعالیت کارآفرینی نوپا ش��امل فعالیت های کارآفرینانه نوظهور 

و جدید در بین جمعیت 18 تا ۶4 سال است. 
به گ��زارش رتبه آنالین، بر اس��اس ش��اخص های بین الملل��ی، تمایل به 
کارآفرین��ی عموم��ا متاثر از س��ه عام��ل کارآفرینی اجب��اری، فرصت گرا و 
فرصت گرای بهبود محور اس��ت؛ در »کارآفرینی اجباری« فرد به دلیل اینکه 
گزینه بهتری برای اش��تغال ندارد، نس��بت به راه اندازی کسب و کار مدنظر 

اقدام می کند. 
در »کارآفرین��ی فرص��ت گرا«، فرد به دلیل تش��خیص یک فرصت جدید 
وارد جرگه کارآفرینی می ش��ود و »کارآفرینان فرصت گرای بهبودمحور« نیز 
افرادی هس��تند که کس��ب و کار خود را برای کسب سود و استقالل بیشتر 
توسعه می دهند. در این میان بررسی امتیاز ایران در ارتباط با سهم انگیزهای 
کارآفرینی نوپا، در مقایس��ه با کشورهای منتخب نشان  می دهد در شاخص 

اجباری«  نوپ��ای  »کارآفرین��ی 
ای��ران دارای امتی��از حدود ۲۹ 
ب��وده که در این ش��اخص مصر 
ب��ا امتی��از 4۲ باالتری��ن رتبه و 
رژیم اش��تغالگر قدس ب��ا امتیاز 
1۲ پایین تری��ن رتب��ه را در این 
شاخص به خود اختصاص دادند. 
همچنی��ن ایران در ش��اخص 
نوپ��ای فرصت گرا«  »کارآفرینی 
ک��ه  اس��ت   ۶۷ امتی��از  دارای 
اختی��ار  در  رتب��ه،  بیش��ترین 
کش��ورهای مالزی ب��ا رتبه 8۶، 
آمری��کا ب��ا رتب��ه 8۲ و آلمان با 
رتب��ه 80 ق��رار دارد. همچنین 
پایین ترین رتبه در این شاخص 
ب��ه کش��ور مصر ب��ا رتب��ه 5۷ 
اختصاص دارد. الگوی کارآفریی 
فرصت گرا با میزان توسعه یافتگی 
اقتصادها تغییر می کند و هر چه 
اقتصادها توسعه یافته تر می شوند، 
کارآفرین��ی فرصت گ��را در این 

کش��ورها بیش��تر رخ می دهد، چراکه به دلیل وجود فرصت های کارآفرینی 
طبیعتا افراد برای کارآفرین شدن تشویق می شوند. در عین حال در شاخص 
کارآفرین��ی فرصت گرای بهبودمحور آمریکا ب��ا امتیاز ۶۹ در باالترین رتبه و 
قزاقستان با امتیاز ۲4 در پایین ترین رده در بین 11 کشور منتخب قرار دارد. 
اما »شاخص انگیزشی« برای کارآفرینی دید مناسبی را برای درک ظرفیت 
کارآفرینی کشورها ترسیم می کند. در بین 11 کشور منتخب دنیا در عرصه 
کارآفرینی نوظهور، کش��ور مالزی با ش��اخص 4.۹ بیشترین و کشور مصر با 
ش��اخص 0.8 درصد کمترین ش��اخص انگیزی را به خود اختصاص داده اند. 
ایران با امتیاز 1.۷ در بین 1۲ کش��ور جهان رتبه هفتم را به خود اختصاص 

داده است. 

کارآفرینی اجباری در بین بانوان بیش از آقایان
به ط��ور کلی درص��د کارآفرین��ان زن در جهان کمتر از مردان اس��ت اما 

زمانی که زنان فعالیت های کارآفرینانه انجام می دهند احتمال بیشتری دارد 
که این کار را از روی اجبار انجام داده باشند. همچنین کارآفرینی مردان در 

ایران )1۷.5 درصد( دو برابر کارآفرینی زنان )8.5 درصد( است. 

بیشترین و کمترین گروه های سنی فعال در کارآفرینی نوپا
به طور کلی الگوی س��نی افراد کارآفرین در می��ان ۲5 تا 34 و 35 تا 44 
س��ال است. در واقع این افراد، کسانی هس��تند که ابتدا یا میانه دوره شغلی 
خود به کارآفرینی روی می آورند. در این بازه س��نی افراد جوان به خصوص 
کس��انی که تجربه ای اندوخته اند و دارای شبکه ای از افراد و منابع هستند، به 

کارآفرینی روی می آورند. 
عالوه بر این افراد در این سن ممکن است در دوره کارآفرینی خود باشند 
و به موقعیت های شغلی باال و درآمدی که آنها را به ماندن در کار کارمندی 

خود تشویق می کند، عالقه نداشته باشند. 
اما بررس��ی ها نش��ان می دهد 
اف��راد در گ��روه س��نی 55 ت��ا 
۶4 س��ال در کش��ورهای کمتر 
توس��عه یافت��ه ب��ه دلی��ل نیاز 
آنها ب��ه درآمدزایی، بیش��تر در 
فعالیت های کارآفرینانه ش��رکت 

می کنند. 
در میان11 کشور منتخب در 
حوزه کارآفرینی، لبنان بیشترین 
میزان فعالی��ت کارآفرینی را به 
ویژه بین افراد در گروه سنی 35 

تا 44 سال دارد. 
بیش��ترین  نی��ز  ای��ران  در 
گروه های س��نی مشارکت کننده 
در فعالیت ه��ای کارآفرینی نوپا 
۲5 تا 34 س��ال و 35 و 44 سال 
هستند. در عین حال گروه سنی 
55 تا ۶4 سال و 44 تا 54 سال 
کمترین میزان مش��ارکت را در 
فعالیت ه��ای کارآفرینان��ه نوپ��ا 

دارند. 

رتبه نامناسب ایران در خالقیت کارآفرینی! 
اما در ارتباط با س��طح نوآوری در کارآفرینی، ایران در بین ۶0 کشور دنیا 
رتبه مناس��بی ندارد و جایگاه ایران در این جدول پنجاه و شش��م است و در 
مقابل، کش��ورهای هندوس��تان با رتبه ۲ و لبنان نیز ب��ا رتبه 8 در باالترین 

سطوح نوآوری محصوالت و خدمات نوآورانه قرار دارند. 

 رتبه نوآوری در کارآفرینی نوپا
در س��ال ۲015 از میان افرادی که در س��ه سال گذشته قصد کارآفرینی 
داش��تند 1۷درصد وارد مرحله کارآفرینی نوپا ش��دند. از سوی دیگر از میان 
کارآفرینان نوپای ایرانی که در سه سال گذشته وارد دنیای کارآفرینی شدند 
۷درصد به مرحله ثبات رسیدند؛ همچنین 4 درصد در این سال از کسب وکار 

خود خارج شدند. 

فیل شیلر، نایب رئیس ارشد بازاریابی جهانی اپل در آخرین مصاحبه خود، از فرآیند تفکر درباره حذف تاچ 
آی دی در آیفون ۱۰، محیط همکاری اپل و عرضه آی مک پروی جدید گفت. 

به گزارش زومیت، شیلر در مصاحبه ای که چند ساعت قبل از عرضه آی مک پرو انجام شد، فیس آی دی را 
به عنوان شجاعانه ترین کاری که اپل تاکنون انجام داده است معرفی کرد و اظهار داشت اپل به ارائه جدیدترین 

فناوری ها در کوتاه ترین زمان متعهد است. 
شیلر می گوید: باید گذشته را فراموش کنید و به زمان حال متعهد باشید، در مورد آخرین فناوری اپل )فیس 

آی دی( نیز به همین گونه است. اینکه می دانید تیم کاری شما مشتاق به انجام نوآوری های جدید و پرخطر 
است و تمایلی به ماندن در گذشته ندارد، به اندازه کافی یک نکته کلیدی در فرآیند کاری اپل محسوب 

می شود. 
از آن جایی که اپل قرار است از فناوری فیس  آی دی در دیگر محصوالت خود نیز بهره گیرد، شیلر بیشتر 

درباره این فناوری صحبت کرد. 
شیلر می گوید: سعی می کنیم در تولید و عرضه محصوالت شتاب زده عمل نکنیم، درحالی که برنامه های زیادی 

در طول سال داریم، اما واقع بین هستیم که باید چیزی خالقانه ارائه دهیم و آن را به  بهترین نحو بسازیم. 
در اپل قبل از تصور درباره هر چیزی که قرار است بسازیم نیاز به مطالعه داریم و نیاز داریم در مورد تجارب 

کاربران مان در سراسر جهان در هر موقعیتی که هستند بدانیم. 
شیلر همچنین معتقد است که کاربران با حذف دکمه هوم از روی گوشی که سبب طراحی ژست های حرکتی 

جدید روی آیفون ۱۰ شده است، به راحتی کنار می آیند. 
شیلر می گوید: بیشتر کاربران در عرض چند دقیقه )حدود ۳۰ دقیقه( با این تغییرات وفق پیدا می کنند 

و برای عادت کردن به آن نیازی به صرف هفته ها زمان نیست. این فناوری برای من همیشه نشانه ای از 
پیشرفته ترین و بهترین فناوری به شمار می رود که روی آن فکر شده است. نوآوری های اپل به طرز فوق العاده ای 

با سرعت باال کاربران را با خود همراه می کنند و تفکر آنها را در مورد هر چیز دیگری که استفاده می کنند، 
تغییر می دهند. 

 

آیا بالک چین می تواند مشکالت متداول آزادکاران را حل کند؟  ایران دومین کشور در حوزه کارآفرینی نوپا

نایب رئیس ارشد بازاریابی جهانی اپل از فرآیند تفکر در این شرکت می گوید

فیل شیلر: فیس آی دی 
شجاعانه ترین کار اپل است

چهارشنبه۸
29 آذر 1396
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دریچهنگاه

تداکس تهران یک��م دی ماه 13۹۶ در تاالر بزرگ میالد با هدف گس��ترش ایده های 
ارزش��مند برگزار می ش��ود.  این رویداد که به صورت مس��تقل از تد و دیگر رویدادهای 
تداکس برگزار می ش��ود، امس��ال از میان صدها ایده ارزش��مند ایده هایی را همس��و با 
محوریت اصلی این رویداد یعنی معنای »تقاطع« انتخاب کرده است. تداکس تهران طی 
پنج س��ال اخیر سعی کرده ایده هایی را برای پیوند گذشته، حال و آینده ایران اسالمی 
انتخاب کند و در قالب رویدادی مؤثر، برای تأثیرگذاران و قش��ر مسئولیت پذیر جامعه، 
چشم اندازی مش��ترک برای چالش های جمعی ایرانیان بیابد. تداکس تهران، امسال با 
تکیه بر مفهوم تقاطع، به چالش های پیش روی ایران در قالب راه حل های چندرشته ای 
و میان رشته ای نگریس��ته است. تقاطع نقطه ای است که باید در آن تصمیمات مهمی 
گرفته شود که پیامدهای بلندمدت و حساسی دارد. تداکس تهران بر این باور است که 
نوآوری دقیقا در تقاطع خطر و پاداش، حقیقت و کذب و آینده و گذشته شکل می گیرد.

با هدف گسترش ایده های ارزشمند برگزار می شود 

تداکس تهران با موضوع »تقاطع«
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور یک��ی از اولویت های معاونت علمی را 
تالش برای تجاری س��ازی رش��ته های علوم انسانی عنوان کرد و گفت این کار 

باعث تحول در دانشگاه های علوم انسانی و علوم مهندسی می شود. 
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی، با اشاره به موضوعات علوم انس��انی و اقتصاد فرهنگ ادامه 
داد: بیش از نیمی از دانش��جویان کشور در رش��ته های علوم انسانی تحصیل 
می کنند، به همین دلیل در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری روی 
تجاری سازی این رشته کار کرده ایم و اقتصاد فرهنگ در دستور کار قرار دارد. 
وی افزود: باید در اقتصاد فرهنگ و هنر به دنبال ایده های جدید باشیم، در 

غیر این صورت در این حوزه منفعل خواهیم شد. 

تالش برای توسعه تجاری سازی رشته های علوم انسانی

اقتصاد فرهنگ در دستور کار معاونت علمی



قب��ل از اینک��ه تمام اس��رار خود در 
مورد ش��کل گیری یک برند شخصی را 
فاش کنم، بای��د اذعان کنم که من به 
هیچ وجه کارشناس برند سازی نیستم. 
من برند سازی یا بازاریابی نخوانده ام و 
هی��چ تجربه حرف��ه ای در زمینه نقش 
برند س��ازی یا بازاریابی ن��دارم. با این 
حال، در ج��ذب مخاطبان بس��یار در 
مانند  مختل��ف  اجتماعی  ش��بکه های 
توییت��ر موفقیت های زیادی داش��ته ام 
و اغل��ب برای همه م��وارد در خصوص 
تکنول��وژی و ب��زرگ ک��ردن فرزندان 
م��ورد ارجاع قرار می گی��رم. همچنین 
به لطف کس��انی ک��ه مطال��ب من را 
دنبال می کنند، توانس��تم سرمایه الزم 
برای شرکتم »وینی« را تضمین کنم؛ 
کاری که اگر مردم من را نمی شناختند 

بسیار سخت می بود. 
واقع��ا تصمی��م نداش��تم در ح��وزه 
فناوری معروف ش��وم )یعنی در حوزه 
دره س��یلیکون شناخته شده باشم( اما 
کار هایی انجام دادم که تأثیر بسزایی بر 
توانایی من در رشد آنالین داشت. اگر 
به دنبال ایجاد برند شخصی و مخاطب 
هستید، چندین راه برای شروع وجود 

دارد. 

از دیگران متمایز باشید
زمانی ک��ه مفهوم��ی را ب��ه تصوی��ر 
می کش��ید که تعداد اندکی آن را ارائه 
می کنند، برند س��ازی راحت تر اس��ت. 
مثال اگر بخواهم در مورد زیبا و جذاب 
بودن برندسازی شخصی کنم، احتماال 
خیلی زی��اد موفق نخواه��م بود. برای 
این برند رقابت ش��دیدی وجود دارد و 

من گزینه چندان خوب��ی برای رقابت 
نیس��تم. از س��وی دیگر، اگر برندی را 
انتخاب کنید که کمی مبهم تر اس��ت 
)مث��ال زیبا و جذاب ب��ودن درحالی که 
کیسه کالوستومی به شما وصل است(، 
ممک��ن اس��ت ب��ا آن معروف ش��وید. 
س��عی کنی��د دو مفهوم��ی را انتخاب 
کنید ک��ه به ندرت ترکیب می ش��وند 
اما تجس��م پذیر باش��ند. برای من این 
مفهوم همان ترکیب مدیرعامل شرکت 
تازه تأسیس در حوزه فناوری به همراه 

مادر شدن بود.
 مطمئن��ا خانم های بس��یاری پیش 
از ورود به دنیای م��ادر بودن، مدیران 
ش��رکت های مختلف��ی هس��تند، ام��ا 
معموال پس از ب��ارداری این ویژگی را 
بخش��ی از هویت و نام تجاری شخصی 
خ��ود نمی دانن��د چون می ترس��ند به 
اعتبار آنها آس��یب برساند. من رویکرد 
مخالف را اتخاذ کردم و در مورد اینکه 
چگونه مادر ش��دن از من مدیر اجرایی 
بهتری ساخت، سخن می گویم. از آنجا 
که برند من کامال منحصر به فرد است، 

معروف شدن با آن آسان تر است. 

خوبی ها و به خصوص بدی ها را به 
اشتراک بگذارید

ندارد  مطمئن��ا هیچ ک��س دوس��ت 
داس��تان ناراحت کنن��ده ای را دنب��ال 
کن��د، ام��ا از طرف دیگ��ر، در صورتی 
ک��ه ن��ام تجاری ش��خصی ش��ما تنها 
لحظ��ات خوش��ایند زندگ��ی ش��ما از 
دریچه اینس��تاگرام باش��د، مردم واقعا 
نمی توانند به راحتی با آن ارتباط برقرار 
کنند. مردم دوس��ت دارند از کس��انی 
حمای��ت کنند که ش��انس کمی برای 
موفقیت دارند و زمانی که ش��ما برخی 

از لحظ��ات ناخوش��ایند زندگ��ی خود 
را به اش��تراک می گذاری��د، می توانید 
حمایت آنه��ا را جلب کنید. به صورت 
تصادفی زمانی که در مورد تشخیص و 
درمان سرطان شوهرم شروع به نوشتن 
کردم، به این موضوع پی بردم. در ابتدا 
ای��ن وب��الگ را به عن��وان راهی برای 
اطالع رس��انی ب��ه خانواده و دوس��تانم 
در مورد وضعیت او و ابراز احساس��ات 
راه انداخت��م، اما در کن��ار آن، افرادی 
را پی��دا کردم که می خواس��تند از من 
و خان��واده ام حمایت کنن��د. اخیرا به 
این امر بیشتر توجه می کنم و ماجرای 
ناب��اروری خ��ود را نی��ز به اش��تراک 

گذاشتم. 
پیش��نهاد نمی کنم ک��ه زندگی خود 
را ب��رای جل��ب مخاطب به داس��تانی 
ت��راژدی تبدیل کنید، بلک��ه باید قابل 
اعتماد باشید و به یاد داشته باشید که 
گاهی اوقات لحظات آزاردهنده ش��ما 
فرصتی ب��رای مردم در جه��ت ایجاد 
ارتباط شخصی با شما و در نتیجه برند 

شخصی شماست. 

با مزه باشید
هدف بعضی از مردم از دنبال کردن 
من، صرفا ب��رای مطال��ب خنده داری 
که اس��ت می گوی��م. گفتن س��خنان 
طعن��ه آمیز ب��ه درس��تی در اینترنت 
کار دش��واری اس��ت و گفتن سخنان 
احمقانه و آزردن ه��زاران نفر از مردم 
بسیار آسان است )چرایی این را از من 
بپرس��ید که به خوب��ی می دانم(، البته 
یک��ی از راه ه��ای به حداقل رس��اندن 
ش��مار اف��رادی ک��ه ممکن اس��ت با 
جوک های ش��ما آزرده شوند این است 
که خودتان را مورد تمسخر قرار دهید، 

اینگون��ه خیل��ی احتم��ال کمی وجود 
دارد که دیگران به خاطر ش��ما دلخور 
شوند )متاس��فم که این را باید به شما 
بگویم اما واقعیت اس��ت(. ش��اید مادر 
شما ناراحت ش��ود. مادر من زمانی که 
در توییتر خودم را مورد تمس��خر قرار 
می دادم، ناراحت می شد و زنگ می زد 

تا از حال من با خبر شود! 

تالش کنید تا به چشم بیایید
اس��ت.  همی��ن  نکت��ه  مهم تری��ن 
هیچ کس نمی تواند برند ش��خصی شما 
را کش��ف و دنبال کند مگ��ر اینکه به 
صورت مداوم و بجا آن را نشان دهید. 
اکثر مردم اش��تباه می کنند که یک بار 
برند خود را مط��رح می کنند و منتظر 
می مانند تا چیزهای مختلف را امتحان 
و بازخ��ورد واقعی دریاف��ت کنند. در 
اینج��ا یک راز کثیف وج��ود دارد؛ هر 
چیزی که شما در مورد آن می نویسید، 
توییت می کنید یا ب��ه صورت عمومی 
در م��ورد آن صحب��ت می کنی��د تنها 
به گوش بخش کوچک��ی از مخاطبان 
بالقوه ش��ما می رسد. حتی اگر شما در 
طول س��خنرانی به طور کامل برگردید 
یا چیزی را بنویس��ید که با هیچ کس 
ناس��ازگار نیست، خوش��بختانه چیزی 
آموخته ای��د و ب��ار دیگر بای��د دوباره 
امتح��ان کنی��د. همچنی��ن حتم��ا از 
ش��بکه ها یا سیس��تم های عامل دیگر 
اس��تفاده کنید. ایج��اد مخاطبان زیاد 
در Youtube ب��ا محبوب ش��دن در 
توییتر فرق دارد. ممکن است برای نوع 
محتوای مطالب ش��ما ش��بکه دیگری 
بهتر باشد و این را تا زمانی که امتحان 

نکنید متوجه نمی شوید. 
inc :منبع

چهار اصل موفقیت برند شخصی شما
کارگاه برندینگ

 توافق روی یک مفهوم؛ برند 
چیست؟ 

 برندها اساس��ا ماهیتی متف��اوت با محصوالت 
دارن��د. برن��د »چیزی اس��ت ک��ه مصرف کننده 
می خرد« و محصول »چیزی اس��ت که شرکت ها 
تولی��د می کنند.« برند تجمع تداعیات حس��ی و 
عملکردی اس��ت. برند قولی اس��ت که بر مبنای 
آن، عملکرد محصول براس��اس انتظارات مشتری 
خواه��د بود. برن��د اطالع��ات وی��ژه ای در مورد 
س��ازمان، کاال یا خدمت در اختیار مخاطبان قرار 
می دهد و ای��ن اطالعات برند را از برندهای دیگر 
بازار متمای��ز می کند. ویژگی ه��ای برند در عین 
حال بر منحصر ب��ه فرد بودن خدمت یا محصول 
ارائه ش��ده تأکید دارد. یک برند قوی، ابزاری است 

برای آگاه سازی مردم از خدمات سازمان. 

ب��رای مصرف کنن��ده برند مفاهیم زی��ر را دربر 
دارد: 

- واگذاری مسئولیت به سازنده محصول
- ریسک کمتر

- کاهش هزینه های جست و جو
- نماد کیفیت

- بستن قرارداد با تولیدکننده محصول.
برندها فرآیند تصمیم گیری خرید مش��تری را 
آس��ان می کنن��د. در طول بازه زمانی مش��خص، 
مصرف کنن��دگان برندهایی که نیازهای ش��ان را 
برطرف می کنند، شناس��ایی می کنن��د. اگر برند 
خاص��ی را کش��ف کنن��د و درب��اره اش اطالعات 
به دس��ت بیاورند، فرآیند خریدش��ان به سرعت 
انجام می ش��ود و در زم��ان صرفه جویی می کنند. 
همچنی��ن در هزینه های جس��ت وجو ب��ه دنبال 
محص��ول، نیز صرفه جویی می کنن��د. تا زمانی که 
برند انتظارات مخاطب را برآورده کند، مخاطبان 
به آن وفادار می مانند و به س��راغ برندهای رقیب 
نمی رون��د. در واق��ع رضایت مش��تری از مصرف 
محصول یا اس��تفاده از خدمت است که احتمال 
خری��د برند را افزایش می ده��د. برندها همچنین 
نقش مهمی در تداعی کردن ویژگی های محصول 
ب��رای مخاطب دارند. با این ح��ال تعاریف زیادی 

برای توضیح برند، وجود دارد. 
اوگیل��وی بر این باور اس��ت ک��ه برند مجموعه 
غیرملموس��ی از ویژگی های ی��ک محصول مانند 
نام، بس��ته بندی، قیمت، تاریخچه، شهرت و حتی 

روش تبلیغات آن است. 
از نظ��ر کاتل��ر برند، ن��ام، واژه، عالم��ت، نماد، 
طرح یا ترکیبی از تمام این موارد اس��ت که برای 
مش��خص و متمایز کردن محص��والت یا خدمات 

فروشندگان از رقیبان شان به وجود آمده است. 
انجم��ن بازاریابی آمریکا برند را این طور تعریف 
می کند: »نام، واژه، طراحی/ بس��ته بندی، نماد یا 
هر ویژگی ای  که کاال یا خدمت یک فروشنده را از 
دیگر فروشندگان متمایز می کند، برند نام دارد.«

بر این اس��اس، برند ایده یا تصویری اس��ت که 
مردم هنگام اندیشیدن به محصوالت یک شرکت 
در ذهن دارند. این ایده یا تصویر می تواند کاربردی 
باش��د )این کفش سبک اس��ت( یا این که کاماًل 
حسی باشد )با پوشیدن این کفش احساس قدرت 
به من دس��ت می دهد(. بنابراین فقط ویژگی های 
فیزیکی نیست که برند را به وجود می آورد، بلکه 
احساس��اتی که مردم در مورد محصول ش��رکت 

دارند نیز در این حوزه قرار می گیرد. 
واقعی��ت این اس��ت که محص��والت قابل کپی 
کردن هس��تند اما برند همیش��ه منحصر به فرد 

باقی می ماند. 
creamglobal/mbanews :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 رسانه هم جزو برنامه ریزی 
یک فرآیند تبلیغاتی است

انتخ��اب افراد درس��ت، زمان درس��ت و مقدار 
متناس��ب؛ اینها فاکتورهایی هستند که یک پیام 
تبلیغاتی )به فرض آنکه دارای اس��تراتژی صحیح 
باش��د و خالقیت هم درست در آن نشسته باشد( 
نی��از دارد ت��ا کارایی بهین��ه خود را ب��روز دهد. 
هدف از نگارش این یادداش��ت، آموزش یا توضیح 
برنامه ریزی رسانه ای نیست بلکه تحلیل این سوال 
اس��ت که »چرا ما در بسیاری از مواقع در تدوین 

یک برنامه رسانه ای ناموفق هستیم؟«
برنامه ریزی رس��انه مقوله ای اس��ت که تاکنون 
کمت��ر به آن پرداخته ش��ده و ش��اید اساس��ا در 
بسیاری از مواقع به کمک پارامترهای حسی پیش 
رفته است. وقتی در کنار یک صاحب کسب و کار 
نشس��ته اید و برای وی توضی��ح می دهید که قرار 
است در تبلیغات محصوالت او چه اتفاقاتی بیفتد، 
اغل��ب این گزاره ها را جزئ��ی از بدیهیات می داند 
و به تأیید س��ر تکان می ده��د، غافل از آنکه خود 
دس��ت اندرکاران تبلیغات هم گاهی در عمل توان 

اجرای این بدیهیات را ندارند! 
یک برنامه رس��انه ای مانند ه��ر برنامه دیگری 
باید با هدف مش��خص ش��روع شود. این هدف در 
جهت برنامه ارتباط��ات یکپارچه بازاریابی تدوین 
می ش��ود و با طراحی هر ی��ک از بخش های یک 
کمپین تبلیغاتی، رس��انه های قابل دسترس��ی به 
آن نیز پیش��نهاد می ش��ود. در هنگام برنامه ریزی 
رسانه ای س��واالتی همچون منطقه موردنظر برای 
تبلیغات )توجه به ش��اخص رش��د برند و شاخص 
رشد محصول(، انتخاب نهایی رسانه، پیک زمانی 
استفاده از رس��انه با توجه به سیاست های فصلی 
و ش��رکتی و تعدد تکرار آگهی مورد بررسی قرار 
می گی��رد. دقیقا این خ��ود یک��ی از پارامترهای 
آسیب شناس��ی داس��تان برنامه ریزی رسانه است. 
به گمان��م در تبلیغات باید قب��ول کنیم که اصل 
داس��تان، بازاریاب��ی اس��ت. وقت��ی IMCوجود 
نداش��ته باش��د و تمام اتفاقات ب��ر پایه خالقیت 
تیم ه��ای خ��الق و ب��دون در نظر گرفت��ن ریتم 
بازاریاب��ی محصول بیفتد، نمی توان انتظاری بیش 
از این داشت که در نهایت خیلی رفاقتی رسانه ها 
انتخاب شوند، اکانت ها یا مدیران در جهت توجیه 
انتخ��اب رس��انه توضیحاتی بدهن��د و در نهایت 
کارفرما هم س��ری تکان دهد. هر چند امروز این 
فرآیند س��ر و ش��کل بهتری به خود گرفته است، 
ام��ا اندکی قبل تر وضعیت از ای��ن هم بدتر بود و 
برخی از صاحبان رسانه، در برنامه های خود بدون 
توجه به ش��رایط بازاریابی مشتری و کسب و کار، 
انرژی خود را برای فروش رس��انه های خود صرف 

می کردند. 
از این معضالت که بگذریم، مش��کالت دیگری 
هم در ای��ن زمینه وجود دارد. برای مثال افزایش 
گزینه های رسانه ای برای انتخاب، یکی از آنهاست. 
و مهم ت��ر آنک��ه پیش��رفت تکنول��وژی، افزایش 
تخص��ص و س��رمایه روز ب��ه روز تعداد و ش��کل 
رس��انه ها را افزایش می دهد که به تبع آن انتخاب 
س��خت تر می ش��ود. مثال بارز هم در این زمینه، 
یکی از س��واالت عمومی صاحبان کسب و کار در 
مورد تبلیغات در ش��بکه های ماهواره ای است. از 
طرفی مخاطبان هم بیش از پیش پراکنده شده اند 
و توسعه پراکندگی آنها نیز ادامه دارد. برای مثال 
اگ��ر تبلیغات محیط��ی را در نظ��ر بگیریم، ابعاد 
ش��هرها و محله ها در حال گس��ترش است که با 
توج��ه به محدودیت انتخ��اب کار ما را پیچیده تر 
می کند. موض��وع دیگر، هزینه های بس��یار باالی 
رس��انه ای اس��ت که صاحبان کاال با آن دست به 
گریبان هستند و از همین رو در انتخاب رسانه ها 
حداکثر وسواس را به خرج می دهند؛ وسواسی که 
در بسیاری از مواقع منجر به از بین رفتن تأثیرات 
اصلی تبلیغات می شود و در عین حال برنامه ریزی 

رسانه ای را مشکل تر می سازد. 
یکی دیگر از معضالتی که در برنامه ریزی رسانه 
وج��ود دارد عدم دسترس��ی ب��ه آمارهای صحیح 
است؛ آمارهایی همچون فراوانی تکرار یا آمارهایی 
ک��ه بس��یاری از آنها در اختیار صدا و سیماس��ت 
می تواند کمک ش��ایانی ب��ه برنامه ریزی کند که 
متأسفانه چندان در دس��ترس نیست یا شفافیت 

کافی را ندارد. 
برخی از آژانس های بزرگ و باسابقه با توجه به 
تجربه مدیدی ک��ه در همکاری با تلویزیون دارند 
ی��ا تجربیات منحصربه فردی که کس��ب کرده اند، 
آمارهایی از این دس��ت ارائ��ه می دهند اما جنبه 

رسمی ندارد. 
در نهایت می توان گفت در کل فرآیند تبلیغات 
یک محصول، برنامه ریزی رس��انه ای مهجور مانده 
اس��ت و از آنجا که ارزش��یابی اثربخشی تبلیغات 
در بس��یاری از برنامه های تبلیغ��ی نادیده گرفته 
می شود یا کارفرما ادعایی در اخذ ارزشیابی ندارد، 
تأثیر آن چندان مشخص نمی شود. حال می توان 
ای��ن را هم  به تم��ام ماجراهای دیگ��ر بازاریابی 

محصوالت اضافه کرد. 
 brandabout :منبع

رضا مافی 
مدرس و مشاور توسعه بازار

سارا ماسکوپف
مترجم: مژده حیدری منفرد

BRAND

مترجم: نازنین کی نژاد
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اگ��ر مصرف کنن��ده را نقط��ه عط��ف 
تمامی برنامه ه��ای بازاریاب��ی بدانیم و 
تحلی��ل رفتاره��ای وی را جزء الینفک 
پارامترهای تحقیقات��ی در نظر بگیریم، 
مس��لما بای��د عوام��ل مثب��ت و منفی 
تأثیرگ��ذار بر مخاط��ب را درک کنیم. 
مصرف کنن��ده درجاتی از تحلیل ذهنی 
را هم��راه با پ��ردازش م��دام اطالعات 
با خ��ود دارد ک��ه در نهای��ت منجر به 
تصمیم گی��ری می ش��ود. ب��ا درک این 
شرایط است که می توان کاال یا خدمات 
مناس��بی را در اختی��ار او قرار داد. عدم 
اطمین��ان کافی از تصمی��م به خرید بر 
مبن��ای اطالعات واکاوی ش��ده و ترس 
از نتای��ج منف��ی بالق��وه در خرید کاال 
ی��ا خدمات، که ب��ه عنوان ی��ک عامل 
تعیین کننده دخالت دارد، ممکن است 
دالیل و عوامل متعددی داشته باشد که 
ب��ر مبنای همان تحلی��ل ذهنی پدیدار 
می شود و در حقیقت ریسک یک خرید 
را ایجاد کرده و به آن درجه می بخشد. 
ریس��ک و احتمال خطر ادراک شده 
عبارت اس��ت از یک ع��دم اطمینان در 
فضای خری��د؛ جایی که ممکن اس��ت 
مصرف کنن��دگان در نظ��ر بگیرن��د که 
خرید، اهمی��ت و نتایج جدی در رابطه 
با آنها یک اش��تباه یا تصمیم نامناسب 
است. این عدم امنیت معموال از نگرانی 
بر خس��ران اقتص��ادی یا ناق��ص بودن 
خدم��ات و ویژگی ه��ای موردنی��از کاال 
ناش��ی می ش��ود؛ پیامدهایی ک��ه براثر 
تحلی��ل ذهن��ی پیش بینی ش��ده و بر 

تصمیم تأثیرگذاری مستقیم دارد. 
ای��ن تحلیل ذهنی معم��وال به صورت 
یک مفهوم با ابعاد مختلف مورد بررسی 
قرار می گیرد. کاپفرر معتقد است جنس 
اطالعات و ش��کل پردازش آنها در ذهن 
مش��تری هی��چ گاه در قال��ب یک خط 

بنابراین تحلیل  باقی نمی مان��د،  فکری 
یک جانب��ه، نتیجه صحیح��ی نخواهد 
داش��ت. بر این اس��اس پنج مدل برای 
تحلیل ذهنی مش��تری که در حقیقت 
ریس��ک های خرید یک محصول را نیز 
دربر می گیرد، در نظر گرفته می ش��ود. 
عالقه مخاطب به کاال یا خدمات، ارزش 
مبتن��ی بر ل��ذت، ارزش ه��ای نمادین، 
احتمال ریس��ک و اهمیت ریس��ک. اما 
در کن��ار این پنج مدل، مصرف کننده از 
سه منظر درگیری ذهنی خواهد داشت؛ 
درگی��ری ذهنی با محص��ول، درگیری 
ذهنی خرید و درگیری ذهنی تبلیغات. 
در حقیق��ت از این س��ه روزنه درصدد 
تحلیل آن پنج دغدغه خود خواهد بود. 
عالوه بر اینها گاهی س��ه دسته دیگر را 
نیز تعریف می کنند که ش��امل درگیری 
ذهنی موقعیتی، پایدار و واکنشی است. 
همانطور که گفته ش��د با جهت دهی 
تحلیل ه��ای  و  درگیری ه��ا  ای��ن  ب��ه 
مصرف کننده اس��ت که می ت��وان رفتار 
خرید وی را جهت داد و آن را مدیریت 
ک��رد و در صورت��ی ک��ه ریس��ک های 
مش��تری، ارزش باالیی برای وی داشته 
باش��د، بازاریاب��ی و در نهای��ت فروش 
محص��ول با مش��کالت ج��دی روبه رو 
خواهد شد. دقیقا با این تفاسیر می توان 
به نق��ش موقعیت بازاریاب��ی در فرآیند 
فروش، تغییر نگرش مش��تری نسبت به 
ریس��ک های موجود و در واقع مدیریت 

ریسک اشاره کرد. 
ب��ه نظ��ر می رس��د مفاهیم��ی چون 
ج��زو  هم اکن��ون  بازاریاب��ی  آمیخت��ه 
بازاریابی باش��د. پس  بدیهیات برنام��ه 
ب��رای مثال به تأثی��ر تصمیم گیری ها و 
اس��تراتژی آمیخته بازاریابی بر مدیریت 
ریس��ک می توان بس��نده کرد تا ارزش 
در  حت��ی  بازاریاب��ی،  اس��تراتژی های 

قدم های ابتدایی آن روشن شود. 
درگی��ری ذهن��ی محص��ول اهمیت 

باالیی نزد مخاطب��ان دارد. میزانی که 
مصرف کنن��ده به تحقی��ق در خصوص 
محص��ول می پ��ردازد، ن��وع نگ��رش و 
ترجیح��ات، طبقات محص��ول و حتی 
می��زان وابس��تگی و وف��اداری وی را 
نمای��ان می س��ازد. در حقیق��ت عالقه 
و درک وی نس��بت ب��ه ی��ک محصول 
براس��اس همین بخش از تحلیل ذهنی 
بازاریابی  حاصل می ش��ود. در آمیخته 
زمانی که ش��ما پارامترهای محصول را 
طراحی می کنید و فلس��فه وجودی آن 
و رفع نیازی را که حاصل ارائه محصول 
است در نظر می گیرید، در حقیقت در 
حال شکل دهی دلخواه خود به تحلیل 
ذهنی مشتری هس��تید. از طرف دیگر 
مفاهیم برند و اس��تراتژی آن می تواند 
در این بخش از تحلیل جایگاه ویژه ای 
داش��ته باشد. مس��لما درگیری ذهنی 
مصرف کنن��ده ب��ر محص��ول از میزان 
اهمیت محصول نزد وی خبر می دهد؛ 
اهمیت��ی ک��ه می ت��وان با اس��تفاده از 
آرام��ش  ب��ر  بازاریاب��ی  پارامتره��ای 

مصرف کننده افزود. 
هاوکین��ز می گوی��د درگی��ری ذهنی 
خرید عبارت اس��ت از سطحی از عالقه 
و توج��ه ب��ه فرآیند خرید ک��ه به دلیل 
نی��از فرد به یک خری��د خاص تحریک 
می ش��ود. ایجاد تحری��ک، حاصل خلق 
فضای��ی اس��ت ک��ه در آن ی��ک خرید 
خ��اص اتف��اق می افت��د و ای��ن تنها به 
کمک پارامتره��ای بازاریابی امکان پذیر 
است. برای نشان دادن چنین موقعیتی، 
صنع��ت بیم��ه را به عنوان ی��ک نمونه 
مث��ال می زنی��م. محصول ای��ن صنعت 
خدمات است و ریسک های مشتری در 
درگیری ه��ای ذهنی او بی ش��ک تا حد 
زیادی مالی و از جنس س��رمایه گذاری 
است. ریسک، مش��خصه و ویژگی ذاتی 
ان��واع س��رمایه گذاری های مالی اس��ت 
زی��را این احتمال وج��ود دارد که بازده 

واقع��ی در یک س��رمایه گذاری کمتر از 
بازده مورد انتظار باش��د. ریسک پذیری، 
اعتماد، خودکارآم��دی، دانش و نگرش 
به س��رمایه گذاری از عوام��ل تأثیرگذار 
بر درک مش��تریان از ریسک در صنعت 
بیمه است. ناگفته پیداست که تا چه حد 
متغیرهای آمیخته بازاریابی می تواند بر 
میزان درک ریسک بر مصرف کنندگان 
تأثیرگذار باش��د. سیاس��ت های قیمتی 
مبتنی بر عملیات مالی و سرمایه گذاری 
مس��لما ح��س پرخطر ب��ودن فرآیند و 
ترس از عدم بازدهی مناس��ب را تعیین 
می کند. از طرفی سیاست های ترویجی 
)تبلیغی( اثر مستقیمی بر میزان دانش 
و خودکارآمدی مخاطب دارد. همه اینها 
در کن��ار یک برند مطمئ��ن که فاکتور 
اعتم��اد را محکم می کند بر ایجاد درک 

بهتری از ریسک می افزاید. 
به  عالقه مند  ناخودآگاه  مصرف کننده 
درگیری با ارتباطات بازاریابی اس��ت و 
درگی��ری ذهنی تبلیغات��ی وی از اینجا 
ارتباطات  ناش��ی می ش��ود. یک برنامه 
بازاریاب��ی پیوس��ته )IMC( می توان��د 
پیام صحیح اس��تخراج شده از محصول 
و ماموری��ت ش��رکت را به درس��تی به 
جه��ت  در  را  او  و  برس��اند  مخاط��ب 

مناسبی راهنمایی کند. 
تم��ام توضیحات باال نش��ان می دهد 
هر چند ریس��ک در فرآیندهای مختلف 
برنامه های  تج��اری علی الخص��وص در 
س��رمایه گذاری جایگاه وی��ژه ای دارد و 
مطالع��ات تخصص��ی بس��یاری در این 
باره صورت می گیرد اما اس��تراتژی های 
بازاریابی و سیاس��ت های درست در این 
خصوص می تواند تا حدی راهگشا باشد. 
در واق��ع ه��دف از نگارش این س��طور 
جلب توجه بیشتر فعاالن و متخصصان 
در اثرگ��ذاری برنامه ه��ای بازاریابی در 

تمامی ابعاد یک فروش موفق است. 
brandabout :منبع

بازاریابی با اینستاگراماهمیت استراتژی های بازاریابی در کاهش ریسک
معرفی ابزارهای کاربردی 
اینستاگرام برای بازاریابی

رش��د اینس��تاگرام به اندازه ای زیاد بوده اس��ت که 
نمی ت��وان نق��ش آن را در بازاریابی دیجیت��ال نادیده 
گرف��ت. امروزه ابزارهایی کاربردی عرضه ش��ده اند که 
به رش��د اینستاگرام برند کمک می کنند.اینستاگرام از 
زمان راه اندازی رشد بی سابقه ای داشته است و امروزه 
تع��داد کاربران فعال آن به بی��ش از ۸۰۰ میلیون نفر 
می رس��د. این یعنی اینس��تاگرام یکی از ش��بکه های 
اجتماعی اصلی به ش��مار می آید. این شبکه اجتماعی 
شاید برای عده زیادی جنبه سرگرمی داشته باشد، اما 
بازاریابان دیجیتال این طور فکر نمی کنند و اینستاگرام 
را محصولی فراتر از یک وس��یله س��رگرمی می دانند. 
درواقع این پلتفرم فرصت جدیدی برای کسب و کارهای 
امروزی فراهم کرده اس��ت و به برندها اجازه می دهد با 
روش جدی��دی با مخاطبان خ��ود ارتباط برقرار کنند. 
ابزارهای تولید محتوای اینستاگرام به بازاریابان اجازه 
می ده��د که محتوای خود را در اختیار تعداد زیادی از 
مخاطب��ان قرار دهند. اکنون بی��ش از نیمی از برندها 
در اینس��تاگرام فعالیت می کنند و بازار رقابت آن داغ 
است. همین موضوع باعث شده بسیاری از آنها نتوانند 
خودش��ان را از دیگ��ران متمای��ز کنند. خوش��بختانه 
ابزاره��ای جانبی زی��ادی به بازار عرضه ش��ده اند و به 
متخصص��ان ش��بکه های اجتماع��ی کم��ک می کنند 
بس��یاری از کارهای ضروری را به صورت خودکار انجام 
دهن��د. در ادامه این مقاله  به نقل از زومیت، به معرفی 

پنج مورد از آنها می پردازیم. 

SocialDrift -1
این اب��زار به هزاران بازاری��اب برند کمک می کند 
که با اس��تفاده از روش های طبیع��ی و تکنیک های 
خودکارسازی، تعداد مخاطبان اینستاگرام را افزایش 
دهند. این پلتفرم هفت روز هفته و ۲۴ س��اعت کار 
می کند تا برند شما به نهایت رشد ممکن برسد. این 
ابزار گزارش هفتگی و ماهانه دارد و شما را در جریان 
آخرین پیشرفت ها قرار می دهد. فیلترهای هوشمند 
و ه��وش مصنوعی این ابزار با اس��تفاده از هش��تگ، 
ن��ام کاربری، مکان جغرافیایی و س��ایر مش��خصات، 
مخاطب��ان هدف را پیدا می کند. موت��ور ارتقادهنده 
این ابزار با رعایت تمام ش��رایط اس��تفاده از خدمات 
اینستاگرام، امنیت حساب کاربری را تضمین می کند. 

ViralUpgrade  -2
ای��ن اب��زار به عن��وان یک��ی از قدرتمندتری��ن و 
محبوب ترین ابزارهای رش��د اینس��تاگرام ش��ناخته 
می ش��ود. پلتفرم این ابزار بسیار ساده است و طوری 
طراحی شده که اینستاگرام را به شکلی طبیعی رشد 
می دهد. برای اس��تفاده از ViralUpgrade نیازی 
به دانلود و نصب هیچ برنامه ای نیس��ت. کافی اس��ت 
در سایت آن عضو شوید و مشخصات حساب کاربری 
خود را وارد کنید. این ابزار با استفاده از تکنیک هایی 
ک��ه دارد، کمک می کند برند ش��ما توس��ط کاربران 
مرتبط مورد توج��ه قرار بگیرد. مهم نیس��ت دنبال 
عکاس��ان، اینفلوئنسرها، کارآفرینان یا موسیقی دانان 
باش��ید؛ این پلتفرم کاربران مورد نظر را پیدا و آنها را 

تبدیل به فالوئرهای برند می کند. 

Combin  -3
Combin  یک سرویس تحت دسکتاپ هوشمند 
است که برای بازاریابی اینستاگرام مورد استفاده قرار 
می گیرد. استفاده از هش��تگ و موقعیت جغرافیایی 
در ای��ن پلتف��رم کم��ک می کن��د ک��ه مرتبط ترین 
مخاطبان، هدف قرار بگیرند. همچنین به کمک این 
ابزار می توانید در بحث های مربوطه ش��رکت کنید و 
فعالیت های روزانه ای به صورت الیک و کامنت داشته 
باش��ید. ویژگی دیگر این ابزار این است که می تواند 
حساب های کاربری عمومی مشابه را تشخیص بدهد 

و فعالیت های رقبا را تحت نظر داشته باشد. 

Kickstagram  -4
اگ��ر می خواهید با راه ان��دازی کمپی��ن تبلیغاتی 
فاصل��ه می��ان برن��د و مخاطبان را کاه��ش بدهید، 
می توانی��د از Kickstagram  اس��تفاده کنید. این 
ابزار کارهایی مانند تحقیق، شناس��ایی لید و توسعه 
دادن برن��د را انجام می دهد و افرادی که بیش��ترین 
شانس تبدیل شدن به مشتری دائم را داشته باشند، 
شناسایی می کند. Kickstagram  پیش از انتخاب 
مناسب ترین استراتژی برای رشد برند در اینستاگرام، 
با مدتی تحقیق ارزش های برند را به خوبی شناسایی 
می کن��د. بعد از این کار مخاطبان مورد نظر را هدف 
قرار می دهد و با حفظ یکپارچگی برند، تالش می کند 

بهترین نتیجه را بگیرد. 

SocialUpgrade  -5
این ابزار در ابتدای کار تعدادی س��ؤال می پرس��د و 
سپس با توجه به پاسخی که می گیرد، بهترین تکنیک 
 SocialUpgrade .را برای رشد برند انتخاب می کند
، یک س��رویس هم��ه کاره ارائه می ده��د و نیازی به 
تنظیم ه��ای پیچیده ندارد. این اب��زار برای تنظیمات 
خودکارس��ازی به شما مش��اوره می دهد و فیلترهای 
هوش��مند آن کمک می کنند ک��ه تنها با چند کلیک 

ساده، مخاطبان هدف را انتخاب کنید. 
   FORBES  :منبع

 خلق فرصت های فروش
در اکث��ر ش��رکت ها، مهم ترین مراح��ل در فرآیند 
ف��روش و خدم��ات، مراحل��ی هس��تند ک��ه در آنها 
ش��ما ب��ه کش��ف و ارزیاب��ی موفقیت ه��ای فروش 
می پردازی��د، چراکه مانند ه��ر فرآیند دیگر در اینجا 
نیز ضرب المثل هرچه کشت کنی، همان را برداشت 
می کنی ص��دق می کند. به گزارش هورموند، ارزیابی 
به معنای جمع آوری اطالعات کافی درباره اش��خاص 
یا حرفه هاس��ت تا مطمئن ش��وید که آنها مناس��ب 
هستند. مقصود از مناسب بودن این است که توصیف 
مش��تری خوب در مورد یک مش��تری احتمالی هم 

صدق می کند. 
اما این توصیف چه چیزی می تواند باش��د؟ ش��ما 
باید خودتان بر اس��اس معیارهایی مانند ثروت، سن، 
عالیق یا اندازه خرید، صنعت و مکان، این توصیف را 
مشخص کنید. فرصت ها و مشتریانی بی فایده را وارد 
فرآیند فروش خود با جریان مستمری از فرصت های 
س��ودمند فروش تغذی��ه  کنید. از توصیف مش��تری 
خود مطلع ش��وید و به کمک پرسش ها و معیارهای 
تمایزی، مش��تریان احتمالی نامناس��ب را به سرعت 
تش��خیص بدهید و حذف کنید، شما باید مشتریان 

احتمالی را ارزیابی کنید. 

هرک��دام از فعالیت های مارکتینگ ممکن اس��ت 
به فرصت های ف��روش منجر ش��وند. درواقع توصیه 
می ش��ود که س��عی کنید تا حد ممکن از گزینه های 
مختل��ف اس��تفاده کنید ت��ا دریابید ک��ه کدام یک 
بیشترین اثربخش��ی را برای تان دارد. وب سایت شما 
می توان��د بهترین فرصت های ف��روش را ایجاد کند. 
پیوس��تن به انجمن یا گروهی حرف��ه ای نیز ممکن 
اس��ت به ایجاد ش��بکه ارتباطات و یافت��ن مراجعان 
بالق��وه منجر ش��ود. ش��اید فعالیت ه��ای مکاتباتی 
مستقیم موجب فرصت های فروش شوند؛ بسیاری از 
متخصصان مارکتینگ برای یافتن فرصت های فروش 
خ��ود، از تبلیغات دارای پاس��خ مس��تقیم اس��تفاده 
می کنن��د. بعد از اینه��ا می توانید به فک��ر بازاریابی 
تلفن��ی، ش��رکت در نمایش��گاه ها، اسپانس��رینگ و 

حمایت مالی از برنامه های نمایشی و... باشید. 
ایده اصلی را به دست آورید. شما می توانید تقریبا 
از ه��ر نوع مارکتینگی برای ایجاد فرصت های فروش 
بهره ببرید. صرفا باید راهی برای برقراری ارتباط که 
به نظر می رس��د مش��تریان بالقوه مناسبی برای تان 
هس��تند، بیابید و از آنها بپرس��ید که آیا به محصول 
و خدمات شما عالقه مند هس��تند یا خیر. همچنین 
بای��د به پرس وجو ب��رای به دس��ت آوردن اطالعات 
واقع��ی بپردازی��د؛ اینکه آنها چه کس��انی هس��تند، 
چطور می توان به آنها دسترس��ی داشت، در گذشته 
از چه چیزهایی اس��تفاده کرده ان��د و نیازهای فعلی 

آنها چیست. 
به دس��ت آوردن حتی ذره ای اطالعات و نشانه ای 
حاکی از اینکه کسی عالقه مند است، بدین معناست 

که فرصت فروش به دست آورده اید. 
در ادامه به برخی روش های بسیار ساده برای خلق 

فرصت های فروش اشاره می کنیم. 
1-مجل��ه، خبرنام��ه، خبرنام��ه الکترونیک��ی ی��ا 
روزنام��ه ای بیابید ک��ه افرادی که فک��ر می کنید به 
آنچه شما می فروشید، عالقه مند هستند احتماال آن 

را می خوانند. 
۲- کوچک ترین و ارزان ترین آگهی تبلیغی در آن 
نش��ریه را پی��دا کنید و آن فض��ای تبلیغاتی را برای 
کوتاه ترین زمان ممکن حتی اگر ممکن اس��ت برای 

یک نوبت چاپ خریداری کنید. 
3- توصیفی بس��یار س��اده و مختصر از کاری که 
می کنید ی��ا چیزی که می فروش��ید، بنویس��ید، به 

گونه ای که واضح و قابل استناد باشد. 
۴- اگ��ر عکس��ی واضح و س��اده دارید ک��ه با آن 
بی ارتباط نیس��ت، آن را درج کنید یا آنکه از نمایه و 
لوگوی محصول تان برای مصور کردن آگهی استفاده 

کنید. 
5- آگهی را با این جمله به پایان ببرید: لطفا برای 
کسب اطالعات بیش��تر درباره محصوالت با تلفن ...  
تماس بگیرید یا از فرم اطالعات موجود در سایت ما 

به نشانی mywebsite.com استفاده کنید. 
اگر از روش فوق اس��تفاده می کنید، درواقع تبلیغ 
دارای پاسخ مستقیم اثربخشی چاپ کرده اید. هدف 
از طراحی این تبلیغ ایجاد برخی فرصت های فروش 
اس��ت. این تبلیغ ممکن اس��ت نتیجه بخش باشد یا 
آنک��ه خوب عمل نکند اما بی ش��ک ب��رای آغاز کار، 

بسیار مفید است. 
اگ��ر هم اکن��ون از برخ��ی راه های خل��ق فرصت 
فروش اس��تفاده می کنید، چرا راه های س��اده تری را 
در رسانه ای متوسط امتحان نمی کنید؟ هرکس باید 
در مارکتینگ به آزمایش دست بزند، وگرنه پیشرفت 

نمی کند. 

بازاریابی نوینکارگاه فروش

بازاریابی خالق

رضا مافی 
مشاور توسعه بازار



چگونه مانند یک کارآفرین رشد 
یابید؟ 

رشد، منحصر به فیزیک فرد نمی شود، بلکه رشد 
شخصیتی و هوش هیجانی از مهم ترین موضوعاتی 
اس��ت که در دهه های اخیر م��ورد توجه محققان 

برجسته قرار گرفته است. 
کارآفرین��ان می توانن��د اثر زی��ادی روی جامعه  
بگذارن��د. از این رو باید ابتدا خود را رش��د دهند. 
 در ادام��ه ب��ه نق��ل از دیجیات��و، راهکارهایی برای 

رشد یافتن به عنوان یک کارآفرین آمده است. 

مشورت کردن
صحبت با یک فرد دانا می تواند پندهای خوبی به 
شما بدهد. حاال فرض کنید با چند نفر دانا مشورت 
کنید. نظرات با ارزش زیادی عایدتان می ش��ود. از 
این رو بهتر است با افراد زیادی که در زمینه شغلی 
ش��ما کار کرده اند صحبت کنید تا دیدتان وسیع تر 

شود. 
Allen Lau ، موس��س Wattpad هر دو ماه 
یک بار همه مدیران عامل شرکت را به اتاق فکری 
دع��وت می کن��د که در آن س��اعت ها ب��ه صحبت 
می پردازند. همه افراد قبل از ورود به اتاق تلفن های 
خ��ود را خاموش ک��رده و درب��اره چالش هایی که 
برای ش��ان پیش آمده، صحبت می کنند و برای آن 

راه حل هایی می یابند. 
حتی می توانید از دوس��ت تان دع��وت کنید که 
س��اعتی همراه ش��ما به پیاده روی بیای��د و با هم 
فک��ر و صحبت کنید. اگر دوس��ت تان همیش��ه با 
ش��ما موافقت کند بدانید فرد درس��تی را انتخاب 

نکرده اید. 

کتاب و مقاله بخوانید
برای ش��روع از کتاب و مق��االت موجود در بازار 
و اینترن��ت اس��تفاده کنی��د. خوش��بختانه امروزه 
کارآفرینان به راحتی تجربیات شان را با عموم مردم 
سهیم می ش��وند و می توانید درس های ارزشمندی 

را از آنان بیاموزید. 

درص��د   88 ش��ده  داده  نش��ان  تحقیق��ی  در 
ثروتمندتری��ن اف��راد دنی��ا حداق��ل 30 دقیقه در 
روز مطالع��ه می کنند. کتاب و مق��االت می توانند 
ایده ه��ای خوبی به ش��ما داده و مهارت های تان را 
بهبود دهند. ش��اید برخی از محت��وای یک کتاب 
ام��روز به کارتان نیاید اما قطعا روزی می رس��د که 

از آن استفاده خواهید کرد. 

آنالیز SWOT را انجام دهید
و  توانایی ه��ا  SWOT می توان��د در ش��ناخت 
ضعف های تان به ش��ما بس��یار کمک کند. دانستن 
ضع��ف همان ق��در ارزش دارد که دانس��تن قوت. 
از ای��ن رو، روی کاغ��ذ جدول��ی ب��ا چهار س��تون 
بکش��ید و در هر کدام نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
نوش��تن  ش��اید  بنویس��ید.  را  تهدیدهای ت��ان  و 
ضعف های تان جالب نباشد اما شناخت آنها به شما 
کم��ک می کند که تالش ت��ان را در جهت رفع آنها 
متمرکز کنید و به فرد بهتری تبدیل شوید. این کار 

بسیار بهتر از نادیده گرفتن شان است. 

قانون رشد
بر اس��اس قانون رشد به هر آنچه فکر کنید در 
زندگی تان منعکس ش��ده و بزرگ می ش��ود. اگر 
ذهن تان را درگیر مس��ائل بیهوده کنید، زندگی 
پوچی خواهید داش��ت. اگر ب��ه جنبه های مثبت 
فکر کنید شانس های خوبی به سراغ شما خواهند 

آمد. 
افکارت��ان را آنالی��ز کنید. آیا منفی نگر هس��تید 
یا مثبت نگر؟ همیش��ه این جمله را به یاد داش��ته 

باشید:  »شما همانی می شوید که فکر می کنید.«

استراحت کنید
اداره کس��ب و کار مانند دو ماراتن اس��ت نه دو 
س��رعت. هرکس که با س��رعت این مس��یر را طی 
کرده از میدان بیرون رفته اس��ت. از این رو خود را 

بیش از حد درگیر کار نکنید. 
مرتبا استراحت کنید. نوع آن به روحیات خودتان 
بس��تگی دارد. استراحت به ش��ما کمک می کند با 
انرژی بیش��تری نسبت به قبل سر کار حاضر شوید 
و ذهن بازتری برای برخورد با مسائل داشته باشید. 
entrepreneur :منبع
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ش��اید هیچ جایگاهی را در 
ش��رکت نتوانی��د ب��ه اهمیت 
مدیری��ت بیابی��د. ب��ه همین 
خاطر توجه نس��بت ب��ه این 
جای��گاه هم��واره ب��اال بوده و 
بیشتر توصیه های افراد شامل 
این دسته می شود. با این حال 
در ای��ن رابط��ه مفاهیم کلی 
به دلیل جامعیت��ی که دارند 
معموال بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرند. در همین راستا در 
ادامه به بررس��ی 10 مفهومی 
که هر مدیر باید نسبت به آن 

آگاه باشد می پردازیم. 
1- اقتصاد

در زمینه کس��ب وکار ش��ما 
قادر به انجام هیچ کاری بدون 
آگاهی نس��بت به الزامات آن 
تردید  ب��دون  ب��ود.  نخواهید 
عل��م اقتص��اد در ای��ن رابطه 
اولویت اول بوده و الزم اس��ت 
تا حداقل نسبت به کلیات آن 
باشید.  داشته  دانشی  مختصر 
با این ح��ال این ام��ر به این 
معن��ا نیس��ت ک��ه در صورت 
تمایل اقدام به افزایش س��طح 
آگاهی خود نس��بت به مقوله 
معرفی شده نکنید، درواقع به 
هر میزان که در این رابطه بار 
علمی باالتری داش��ته باشید، 
دست شما برای اقدام و رقابت 
با س��ایرین بازت��ر خواهد بود. 
در ای��ن رابطه نباید گس��تره 
عل��م اقتصاد را تنه��ا محدود 
به مس��ائل تجاری دانس��ت و 
با نگاه��ی واقع بینان��ه به این 
حقیقت پ��ی خواهید برد که 
تأثیر آن در تمامی جنبه های 
زندگی بشر اثر مستقیم دارد. 

2- بازخورد 
قب��ل از پرداخت��ن ب��ه این 
موضوع ضروری اس��ت بدانید 
افراد یک ش��رکت ب��ه مانند 
ی��ک سیس��تم عمل ک��رده و 
در راس��تای هدفی مش��ترک 
س��امان  را  خ��ود  اقدام��ات 
و  ورودی  دارای  و  می دهن��د 
خروجی است که ورودی های 
یک ش��رکت می تواند ش��امل 
آن  خروج��ی  و  خواس��ته ها 
باش��د.  تولی��دی  محص��ول 
ح��ال اگر بخش��ی از خروجی 
ی��ک سیس��تم، روی ورودی 
آن تأثی��ر بگ��ذارد، اصطالحا 
می گویی��م ای��ن سیس��تم از 
محی��ط، بازخورد ی��ا فیدبک 
می گی��رد. ب��رای ی��ک مدیر 
بازخوردهای  تا  است  ضرروی 
احتمال��ی اقدام��ات خ��ود را 
پیش بینی ک��رده و در تالش 
ب��رای بهتر کردن آن باش��د. 
بدون تردید رسیدن به چنین 

ام��ری نیازمند دانش و تجربه 
کافی اس��ت. درواقع با بررسی 
تأثیر هر اقدام و تحلیل آن در 
به  نسبت  می توانید  درازمدت 
ان��واع فیدبک ها ب��ه اطالعات 
کافی دست پیدا کنید. با این 
ح��ال در صورتی ک��ه امکان 
صب��ر وج��ود ن��دارد، توصیه 
می شود از مش��اوری با تجربه 

در این رابطه استفاده کنید. 
3- تأثیر

تص��ور مدی��ری ک��ه نتواند 
روی تیم خود تأثیر الزم 
را داش��ته باش��د، کمی 
درواقع  اس��ت.  س��خت 
مدیران بای��د مانند یک 
رهبر در تیم کاری خود 
عمل کنند ک��ه این امر 
تأثیرات  اعم��ال  ب��دون 
الزم غیرممک��ن خواهد 
خاطر  همی��ن  ب��ه  بود. 
تأثیر گذاری بر س��ایرین 
بای��د به عن��وان یکی از 
ض��روری  مهارت ه��ای 
مورد توج��ه هر مدیری 

قرار گیرد. 
4- درک

مدیری��ت  آف��ات  از 
اس��ت که ش��رایط  این 

کارمندان خود را درک نکنند 
و ب��ا آنه��ا برخوردی س��رد و 
باش��ند.  داش��ته  بی رحمان��ه 
درواق��ع تص��ور ب��رده ب��ودن 
کارمن��دان از جمل��ه تفکرات 
منسوخ شده محسوب می شود 
و تحت هیچ شرایطی نباید به 
ه��ر نحوی که فک��ر می کنید 
درست است با کارمندان خود 
رفتار کنید. ب��ه همین خاطر 
الزم است در راس��تای ایجاد 
تیمی خوب و کارآمد به مانند 

پدری دلسوز باشید. 

5- انگیزه
ان��دازه  ب��ه  چی��ز  هی��چ 
را  ش��ما  تی��م  بی انگیزگ��ی 
تهدید نخواهد کرد. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا در رابطه 
با تقوی��ت و حفظ آن همواره 
اقدامات الزم را صورت دهید. 
درواقع ش��ما باید نس��بت به 
توقع��ات تک ت��ک کارمندان 
خ��ود آگاه��ی کافی داش��ته 
باش��ید تا بتوانید در راس��تای 
گام  آنه��ا  نیازه��ای  تأمی��ن 

بردارید. این امر که کارمندان 
در ش��رکت احس��اس اهمیت 
کنن��د، باعث خواهد ش��د تا 
انگیزه آنها افزایش پیدا کرده 
که خود امری س��ودمند برای 

هر شرکتی خواهد بود. 
6- رهبری

به طور خالصه مدیریت هنر 
انجام کارها به واسطه دیگران 
و رهبری انجام داوطلبانه امور 
به واس��طه نفوذ در قلب افراد 

است. 
ب��رای آنک��ه بتوانی��د خود 

را ب��ه عن��وان ی��ک رهبر در 
ش��رکت معرف��ی کنی��د الزم 
اس��ت اطمینان اکثریت را به 
دس��ت گرفت��ه و این ب��اور را 
در قل��ب آنها ایج��اد کنید که 
صالحیت الزم را در این رابطه 
دارا هس��تید. درواق��ع یک��ی 
از س��اده ترین راه های کس��ب 
اطمینان این است که صداقت 
کافی  داشته باشید. برای مثال 
بسیاری از شرکت ها تمایلی به 
بیان اهداف خود به کارمندان 
نداش��ته و همی��ن ام��ر 
باعث نوعی س��ردرگمی 
در افراد خواهد ش��د. با 
در صورتی  ای��ن ح��ال 
ک��ه آنه��ا را نس��بت به 
اهداف��ی که  و  جای��گاه 
قرار اس��ت دست یابید، 
ب��ه خوبی تفهی��م کنید 
بدون ش��ک آنه��ا بدون 
هیچ گون��ه اعتراض��ی به 
بهتری��ن ش��کل ممکن 
همس��و با اهداف تعیین 
ش��ده اقدام��ات خود را 
ش��کل خواهن��د داد که 
این باعث بهبود راندمان 
کاری و اوضاع ش��رکت 

خواهد شد. 
7- برنامه ریزی

به منظور رسیدن به اهداف 
الزم است برنامه داشته باشید. 
بدون تردید تیم کاری ش��ما 
خود به خود رشد پیدا نخواهد 
ک��رد و در صورتی که نتوانید 
در ای��ن رابط��ه موف��ق عمل 
کنید، با رکود و پسرفت مواجه 
خواهید شد. برنامه ریزی بیش 
از آنکه یک دانش باشد نوعی 
هنر اس��ت که در ه��ر فرد به 
نح��وی وج��ود دارد. ب��ا این 
حال در راستای موفقیت الزم 

اس��ت آن را از شکل ساده به 
مرحله پیش��رفته ترقی دهید. 
م��وارد  ش��امل  برنامه ری��زی 
متع��ددی ش��ده و نباید خود 
را مح��دود به چند حوزه کرد. 
همچنی��ن همواره این نکته را 
نیز مدنظر داش��ته باشید که 
در ه��ر س��طحی که باش��ید، 
وجود حداقل یک مشاور مورد 

اعتماد ضروری است. 
8- حل مشکل 

در برخورد با مش��کالت در 
صورت��ی ک��ه مدی��ران دچار 
دستپاچگی شوند، کار شرکت 
بدون شک تمام خواهد بود. با 
این حال ش��رایط سخت برای 
هر شرکتی ممکن است اتفاق 
بیفت��د و نباید در این رابطه از 
خود ضعف نشان داد. بهترین 
اقدام در این رابطه این اس��ت 
که خود را از مدت ها قبل برای 
شرایط احتمالی آماده ساخته 
و هم��واره چندبرنام��ه عملی 
برای خروج از معضالت داشته 
باش��ید. وجود تیم بحران نیز 
به ش��ما در پیش بینی اوضاع 
و خروج س��ریع از مش��کالت 

کمک شایانی خواهد کرد. 
9- ارتباط

ی��ک مدی��ر باید از س��طح 
ارتباط باالیی ب��ا افراد متعدد 
درواق��ع  باش��د.  برخ��وردار 
ویژگی های این پس��ت ایجاب 
می کند تا دایره ارتباطات خود 
را گسترش دهید. با این حال 
در ای��ن رابطه نح��وه ارتباط 
برق��رار ک��ردن با س��ایر افراد 
نی��ز مهم بوده و باید به نحوی 
باشد که شانس ایجاد رابطه با 

آنها از دست نرود. 
10- اطالع از امور

تصمیم��ات ش��ما بای��د به 
ک��ه جنبه های  باش��د  نحوی 
متعدد را در بر بگیرد. درواقع 
همواره مش��اهده ش��ده است 
ک��ه مدی��ران اقدام ب��ه اتخاذ 
نه چندان  سیاست های کاری 
مطل��وب می کنند که ناش��ی 
از عدم آگاهی آنها نس��بت به 
اوضاع موجود ش��رکت است. 
این ام��ر بدون تردی��د اعتبار 
شما را مورد هدف قرار خواهد 
داد. ب��رای رهای��ی از چنی��ن 
اتفاقی کافی اس��ت سیس��تم 
اطالع��ات مناس��بی را ب��رای 
خود تعیین کنی��د تا همواره 
نس��بت به تمامی امور آگاهی 
کامل داشته باشید. درواقع در 
این م��ورد هیچ گونه  با  رابطه 
مهارت��ی وجود ن��دارد و همه 
چیز وابس��ته به میزان دقت و 

پیگیری شما است. 
 www. :منبع
ginaabudi. com

10 مفهومی که هر مدیر باید نسبت به آن آگاه باشد
کارآفرینی نگاه

 برترین کتاب های کسب وکار
 با موضوع ارتباطات کاری

مطالع��ه بهترین کتاب های کس��ب وکار به ش��ما کمک 
می کند با اس��تراتژی های متنوع و مؤث��ری که کاربرد آنها 
اثبات  شده است، آشنا ش��وید و به کمک آنها مهارت های 
خود را افزایش دهید. به گ��زارش زومیت، یکی از بهترین 
کتاب های کسب وکار سال ۲01۷، »ذهن برتر« بود که جان 
هال، تجارب و داستان های زندگی واقعی خود و همچنین 
مشاوره ها و تاکتیک های اثبات شده ای را در آن به اشتراک 
گذاش��ته بود که به خوانندگان کمک می کرد با مخاطبان 
خود، رابطه بهت��ری برقرار کنند. جان هال در طول دوران 
نگارش این اثر، سایر کتاب ها و مقاالتی را که به این موضوع 
پرداخته بودند، بررس��ی ک��رده بود. پس ازای��ن مطالعات، 
او هف��ت کتاب برتر را ک��ه به بهبود ارتباط��ات تجاری و 

شبکه سازی کسب وکار کمک می کنند، معرفی کرد. 
رابط فوق العاده، اثر اسکات گربر و ریان پاگ

به عقیده نویسندگان این کتاب، امروزه صرفا با تبادل کارت 
ویزیت کسب وکار نمی توان ارتباطات تجاری را گسترش داد؛ 
مخصوصا که حاال منابع مختلف و کاراتری در دسترس عموم 
قرار دارد. اگر می خواهی��د مهارت های ارتباطی خود را ارتقا 
دهید، باید عادت های سنتی شبکه سازی را کنار بگذارید و به 
روابط بین اجتماعات رو بیاورید. کتاب رابط فوق العاده، اهمیت 
بهره وری شبکه ها را توضیح می دهد و راه های جدیدی برای 

ایجاد ارتباط مؤثر بین محافل اجتماعی پیشنهاد می کند. 
هرگز تنها غذا نخور، اثر کیت فراتزی و تال راز

در نسخه به روز شده این کتاب، فراتزی و راز، »ایجاد ارتباط 
در قلم��رو دیجیتال« را با نگاهی عمیق تر بررس��ی کرده اند. 
آنها نه تنها روی اهمیت محتوای اش��تراکی تأکید می کنند، 
بلکه یک سری تاکتیک کاربردی جدید برای توسعه شبکه 
کسب وکار معرفی می کنند. آنها به طور خاص شرح می دهند 
که چرا افراد همیشه )و نه فقط در زمان نیاز به دیگران( باید 
ارتباط��ات خود را پیگیری کنند. زمانی که ش��ما بدون هیچ 
درخواس��تی با دیگران معاش��رت می کنید، ب��ه رابطه خود، 

مفهومی ارزشمندتر، معتبرتر و صادقانه تر می بخشید. 
گیفتولوژی )هدیه شناسی(، اثر جان رولین

درحالی که بسیاری از مردم به دنبال راهکارهایی هستند 
که آنها را در ایجاد ش��بکه های مؤثرتر و حتی یک جامعه 
ارتباطی ارزش��مند یاری کند، جان رولین یک استراتژی 
بی نظیر برای نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر در محافل اجتماعی 
معرفی می کند؛ هدیه دادن. ش��کی نیست که روش های 
درس��ت و غلطی برای بخش��ش و هدیه دادن وجود دارد. 
رولین داس��تان های شخصی، تجربیات و تاکتیک هایی را 
برای خوانندگان ش��رح می دهد که به آنها کمک می کند 
این اس��تراتژی را در راهی درس��ت به کار بگیرند و از این 

طریق ارتباطات کسب وکارشان را تقویت کنند. 
هفت عادت افراد بسیار تأثیرگذار، اثر استفن آر. کاوی

بیش از ۲۵ میلیون نس��خه از کتاب قدیمی کسب وکار 
اس��تفن کاوی در سراس��ر جهان به فروش رفته اس��ت. 
»هفت عادت افراد بسیار تأثیرگذار«، یک کتاب خودآموز 
کسب وکار اس��ت که حقایقی جهانی را در راه رسیدن به 
اهداف روش��ن می کند. کاوی در این کتاب شرح می دهد 
ک��ه چگونه می توانیم از جایگاهی ک��ه در آن کمبودهای 
روحی عذاب مان می دهد، حرکت کنیم و به نقطه ذهنیت 
وفور برسیم. او معتقد است مردم، با ذهنیت وفور می توانند 
روابط کسب وکار مفید بیش��تری برقرار کنند و درنهایت 

شبکه شغلی ارزشمندتری داشته باشند. 
شبکه سازی بی فایده است، اثر درک کابرن

کاب��رن در این کتاب، داس��تان شبکه س��ازی خودش 
را تعری��ف می کند؛ اینکه چگونه هزاران س��اعت از وقت 
خود را در رویدادهای بی حاصل شبکه س��ازی گذراند. این 
شکست ها باعث شد او به تاکتیک های جایگزین رو بیاورد. 
او یک شبکه کوچک تر )شامل ۲0 تا 30 نفر( تشکیل داد و 
درحالی که خودش را به عنوان بانی اصلی گروه معرفی می کرد، 
ش��رکای مربوطه، مشتریان و دوس��تانش را با آنها آشنا کرد. 
یکی از اس��تراتژی های معروف کابرن، تکنیک »سه به ازای 
یک« است؛ به این صورت که شما از عده ای دعوت می کنید 
ت��ا در یک رویداد حضور پیدا کنن��د و از آنها می خواهید که 
برخ��ی از دوستان ش��ان را هم همراه خ��ود بیاورند. احتماال 
این اس��تراتژی شما را به یاد ماجراهای احمقانه ای می اندازد! 
درهرصورت کابرن با استفاده از همین تاکتیک، درآمدش را 

در طول 18 ماه 300 درصد افزایش داد. 
دادن و گرفتن، اثر آدام گرانت

جوان ترین پروفسور دانشکده وارتون، یک رویکرد جامع 
را برای ارتباطات بهتر با س��ه گروه از مردم ش��رح می دهد؛ 
دهنده ها، گیرنده ها و سازگارها. بهترین گروه، همانطور که 
حدس می زنید، دهنده ها هس��تند ک��ه انرژی و کمک را به 
هر محیطی که وارد می شوند، تزریق می کنند. آدام گرانت، 
داستان س��رایی، مطالعات موردی و تحقیقات علمی را باهم 
ترکیب می کند تا یک استدالل قانع کننده علیه »گیرنده ها« 
ارائه دهد؛ رهبرانی که با بدبینی و خودخواهی در تعامالت، 
کسب وکارش��ان را پیش می برند و فقط به این فکر هستند 
که دیگران چه کاری باید برای آنها انجام دهند. رابطه برقرار 
کردن با یک ذهنیت باز »دهنده«، فرصت های قابل  اعتماد 
و معتبر بیشتری برای کسب وکار شما به همراه می آورد. 
چگونه دوست پیدا کنیم و روی دیگران تأثیر 

بگذاریم، اثر دیل کارنگی
کارنگی پیش از اینکه خصوصیات ارزش��مند رهبری و 
کسب وکار را لیست کند، از مفاهیمی صحبت می کند که 
تاریخ  مصرف ندارند. این نخستین کتاب خودآموزی است 
که کارشناسان در سطحی وسیع از آن استقبال و مطالعه 
آن را ب��ه هم��ه متخصصان و فعاالن کس��ب وکار توصیه 
کرده ان��د. حتی در دنیای دیجیتال امروز، اس��تراتژی ها و 

اصول روابط انسانی کارنگی کاربردی و مفیدند. 
FORBES  :منبع

مدیریت هنر انجام کارها به 
واسطه دیگران و رهبری انجام 
داوطلبانه امور به واسطه نفوذ در 

قلب افراد است. 
برای آنکه بتوانید خود را به 
عنوان یک رهبر در شرکت 

معرفی کنید الزم است اطمینان 
اکثریت را به دست گرفته و این 
باور را در قلب آنها ایجاد کنید 
که صالحیت الزم را در این 

رابطه دارا هستید

مترجم:  امیرآل علی
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اخبار

تبری�ز - وحید خ�وش زرع- گروه صنعتی آمیکو  می تواند با 
توجه به پتانسیل های خود در ساخت تجهیزات صنایع حمل ونقل 
هوایی کش��ور و منطقه نقش آفرین باشد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبری��ز به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی آمیکو، »علی عابدزاده«  
معاون وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس س��ازمان هواپیمایی کشور در 
بازدید از غرفه شرکت ارس خودرو دیزل )آمیکو(  در دومین نمایشگاه 
حمل و نقل و صنایع وابسته با اعالم این مطلب افزود: بخش خصوصی 
باید نقش فعالی در صنعت حمل و نقل و سرمایه گذاری ها در این 
بخش داش��ته باش��د و در این راستا گروه صنعتی آمیکو می تواند با 
 توجه به پتانس��یل ه��ای موجود خود در س��اخت تجهیزات صنایع 
حمل ونقل هوایی کشور و منطقه نقش آفرین باشد.  علی عابدزاده معاون 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشور با تامین 
زمینه ایمني و امنیت هواپیمایي، به توسعه اقتصادي پایدار و افزایش 
رضایت عمومي از حمل و نقل هوایي کمك خواهد نمود، تاکید کرد: 
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های داخلی در راستای 
سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری 

در دس��تور کار این س��ازمان قرار دارد. غالمرضا صادقیان مدیرعامل 
شرکت ارس خودرو دیزل ) آمیکو( نیز در این بازدید ضمن قدردانی 
از حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشور و معاون وزیر راه وشهرسازی 
در غرفه این شرکت، گفت: گروه صنعتی آمیکو آمادگی و توانایی الزم 
در خصوص طراحی  و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع حمل ونقل 

هوایی کشور را داراست  و به زودی در این عرصه محصوالت جدیدی 
را طراحی خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ارس خودرو دیزل )آمیکو( 
با اشاره به تولید محصول جدید وانت پیکاپ دوکابین در این شرکت 
 تصری��ح کرد: محصول جدید وانت پی��کاپ دوکابین آمیکو با موتور 
یورو 5 ، قدرت 2400 س��ی سی بوده و تنها خودروی ساخت داخل 
اس��ت که توانس��ته تمامی  استانداردهای هشتادوهش��ت گانه  را با 
موفقیت پش��ت سر بگذارد. صادقیان ادامه داد: در حال حاضر روزانه 
تعداد 40 دس��تگاه از وانت پیکاپ جدید با تالش کارکنان مجموعه 
گروه صنعتی آمیکو در این ش��رکت تولید می گردد  که با توجه  به 
برنامه های توس��عه ای میزان تولید این محص��ول در آینده افزایش 
خواهد یافت. الزم به ذکر است دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع 
وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات مسئول مرتبط با این 
حوزه یکشنبه )26 آذرماه( در محل مصلی تهران افتتاح شد. در این 
نمایشگاه 205 ش��رکت حضور پیدا کردند که اکثریت  شرکت های 
حاضر از فعاالن بخش خصوصی بودند. این نمایشگاه به مدت سه روز 

از 26 تا 28 آذرماه در محل مصلی امام خمینی برگزار شد.

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت ام�روز-  وزی��ر نیرو با 
اه��داء لوح س��پاس از مدیریت و کارکنان ش��رکت آب و 
فاض��الب روس��تایي آذربایجان غربي به لحاظ مس��اعدت 
ب��ه زلزله زدگان غرب کش��ور تقدیر کرد. درلوح س��پاس 
رض��ا اردکانی��ان خطاب ب��ه مدیریت وکارکنان ش��رکت 
آبف��ار آذربایج��ان غرب��ی آمده اس��ت وق��وع حادثه تلخ 
وتاس��ف بار زلزله عالوه برآس��یب جدی ب��ه جمع زیادی 
 ازهموطنان دراس��تان های غرب کشور موجب وارد آمدن 
خسارت های گسترده ای به زیر ساخت های  صنعت آب 
وب��رق این مناطق گردید و روند خدمت رس��انی رابا وقفه 
مواجه نمود . با این حال با تالش وهمت س��تودنی ش��ما 

همکاران ارزش��مند وس��اعی،بخش عمده ای از مشکالت 
درس��اعات اولیه رخداد زلزله بر طرف گردیده وکوش��ش 
ها برای دستیابی به وضعیت عادی وپایدار همچنان ادامه 
دارد. در بخش دیگری از این لوح آمده اس��ت :اینجانب از 
یکایك شما عزیزان که عزم خود را جزم نموده وبه وظیفه 
حیاتی ومقدس خود درقبال مردم ش��ریف ومصیبت دیده 
عمل ک��رده ومی کنید صمیمانه سپاس��گزاری می نمایم 
وتاکید می کنم من وس��ایر همکارانم��ان در وزارت نیرو 
 همچنان پشتیبان ویاور ش��ما درراستای رفع مشکالت و
خدمات رس��انی مطلوب وهر چه بهتر ب��ه مردم مصیبت 

دیده مناطق زلزله زده هستیم.

ش�هرکرد- خبرن�گار فرص�ت ام�روز-    معاون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی گفت: بیمارس��تان 239 تختخوابی بروجن بر اس��اس 
استانداردهای جهانی در حال ساخت است. محمدجعفر علیزاده روز 
جمعه در جریان بازدید از بیمارس��تان در حال ساخت بروجن بیان 
کرد: از نگاه سازمان بهداشت جهانی؛ بیمارستان با معیارهای علمی، 
درمانی، اجتماعی و فرهنگی و عجین شده با زندگی مردم است که به 
این مسائل در بیمارستان بروجن توجه شده و از بیمارستان هایی است 
که بصورت ویژه کار ش��ده است. وی زمان آغاز عملیات اجرایی این 
بیمارستان را سال 88 عنوان کرد و افزود: دلیل تاخیر در اجرای این 
طرح تخریب برخی بخشها و نوسازی دوباره حدود 25 درصد از فضای 
بیمارستان بر اساس همین استانداردها و توسعه شهر بروجن است. 
علیزاده افزود: با توجه به اهمیت باالی بخش اورژانس در بیمارستان 

20 تخت جدید به این بخش و 33 تخت به بخش مراقبت های ویژه 
افزوده ش��د. علیزاده زمان تحویل این طرح به دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان را در گرو تجهیز بیمارستان از س��وی دانشگاه عنوان کرد و 
افزود: پیش از اتمام طرح، تیم ویژه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی 

و دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری برای بررسی کامل 
طرح، اعمال نقطه نظرات کارشناس��ان معاونت درمان و رفع نواقص 
بزودی به بروجن اعزام می ش��وند. نماینده مردم شهرستان بروجن 
در مجلس ش��ورای اس��المی نیز راه اندازی بخ��ش ام آر آی در این 
بیمارستان را ضروری دانست و از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
خواست تا این طرح را در اولویتهای تجهیز قرار دهد. همچنین مساعد 
نبودن جاده دسترسی به بیمارستان،درب کوچك ورودی اورژانس و 
کوچك بودن مکان امحای زباله های بیمارستانی از مشکالتی بود که 
در بازدید معاون وزیر راه از بیمارستان بروجن مطرح شد. شایان ذکر 
است ساخت بیمارستان جدید بروجن با ظرفیت 239 تخت با 16هزار 
و 680 متر مربع زیربنا از سال 88 آغاز شده و هم اینك به پیشرفت 

95 درصدی رسیده است.

تبریز – ماهان فالح- پروژه تحقیقاتی "طراحی، ساخت، نصب 
وراه اندازی سیستم حذف فلزات سنگین با ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه 
به روش کاویتاسیون پالسمایی" که با حمایت شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی و توسط دانشگاه تبریز اجرا می شود از طرف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان طرح پژوهش��ی کاربردی 
برگزیده وزارت نیرو انتخاب شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این 
ط��رح که با اعتبار نزدیك به  8000 میلی��ون ریال و برای اولین بار 
 در س��طح صنعت آب و فاضالب اجرا می شود پس از ارزیابی از بین 
طرح های کاربردی معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به عنوان طرح کاربردی وزارت نیرو انتخاب شد. برپایه این گزارش، در 
مراسمی که به همین منظور در محل سالن همایش های شماره یك 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده بود از مهندس علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و مجری 

طرح دکتر س��یروس خرم تقدیر ش��د. این پروژه که در مقیاس 10 
لیتر بر ثانیه در شرکت آب و فاضالب استان اجرا می گردد در مراحل 
نهایی و تست اولیه می باشد و با توجه به کارایی آن نسبت به سایر 

روش های مرسوم تصفیه، قابل انتقال به کل صنعت آب و فاضالب و 
کشورهای منطقه است. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت مزایای سیس��تم نوین تصفی��ه آب به روش 
کاویتاسیون پالسمایی بشرح ذیل می باشد : 

1.سهولت ساخت سیستم در مقیاس های بزرگ
2.سهولت بهره برداری از سیستم

3.هزینه پایین ساخت نسبت به سایر روش های مرسوم
 4.ح��ذف بی��ش از 90 درص��د فلزات س��نگین در پایلوت

 100 متر مکعب در روز
5.رقم پایین میانگین هزینه آب شرب در هر لیتر نسبت به استفاده 

از فیلترهای نانو
6.توان جداسازی و فلوت در مواقع آلودگی به گل و الی

7.عدم نیاز به سایر مواد افزودنی.

اهواز- جش��ن بزرگ مهربانی توس��ط روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان با برنامه های متنوع مول��ودی خوانی، اجرای 
موسیقی و تجلیل از مقام بازنشستگان و درگذشتگان در سالن ورزشی 
گیت بوس��تان اهواز برگزار شد. تورج فتاحی ، مدیر روابط عمومی در 
این جش��ن که با حضور محمود دش��ت بزرگ مدیرعامل ، معاونان و 
جمعی از مدیران برگزار شده بود، گفت: در ماههای گذشته کارکنان 
ش��رکت تالش های شبانه روزی بس��یاری کردند تا آرامش از مردم 
 گرفته نشود، این جشن حداقل کاری است که برای تقدیر از فداکاری 
خستگی ناپذیر آنها قابل انجام بود. وی با گرامیداشت یاد و خاطره نورمند 
چریك کارمند شرکت برق منطقه ای که در حال خدمت رسانی جان 

خود را از دست داد، اظهار کرد: این دومین جشن بزرگ است که در 
سال جاری با حمایت های مدیرعامل شرکت در تجلیل از تالش های 

کارکنان شرکت و خانواده های آنان برگزار می شود، در ماههای آینده 
نیز جشن های دیگری توسط روابط عمومی برگزار خواهد شد. شایان 
ذکر است، در این جشن از آتوساکیانی دانش آموز برجسته ریاضی و 
نجوم فرزند مرحوم اشکان کیانی تقدیرشد.  گفتنی است، جشن بزرگ 
مهربانی ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در دو سانس 17 تا 19 و 
21 تا 23 در س��الن 2500 نفره گیت بوس��تان اهواز برگزار شد، در 
ابتدای این مراسم به مناسبت هفته وحدت و میالد حضرت رسول اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله( برنامه مولودی خوانی اجرا شد و در ادامه ، فرزاد 
 فرزین به اجرای برنامه موسیقی پرداخت . همچنین در این مراسم از 

تالش های جمعی از بازنشستگان شرکت تجلیل شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در بازدید از غرفه گروه صنعتی آمیکو:

آمیکو می تواند در ساخت تجهیزات صنایع حمل ونقل هوایی نقش آفرین باشد

 تقدیر وزیر نیرو از مدیریت وکارکنان شرکت 
آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساخت بیمارستان 239 تختخوابی بروجن براساس استانداردهای جهانی است

پروژه تحقیقاتی آبفا آذربایجان شرقی به عنوان طرح برگزیده وزارت نیرو انتخاب شد

 توسط روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان

جشن بزرگ مهربانی در اهواز برگزار شد 

اصفهان- قاسم اسد- مهندس بهمن نیکی، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان اهم فعالیتهاي انجام 
ش��ده در نیروگاه حرارتی اصفهان در صد روزه نخست دولت دوازدهم 
را گ��زارش داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت مدیریت تولیدبرق 
اصفه��ان، مهندس بهمن نیکی، فعالیت هاي مذکور را به ش��رح زیر 
برش��مرد: فعالیت تولیدي : - تولید یك میلی��ون و200هزار مگاوات 
س��اعت برق که 43 درصد بیش از تولید برق در مدت مش��ابه س��ال 
قبل اس��ت. فعالیت هاي زیس��ت محیطی: - عدم استفاده از سوخت 
 مایع )مازوت( و اس��تفاده کامل از س��وخت گاز در فرآیند تولید برق 
- خریداري و نصب تجهیزات اندازه گیري میزان آالیندگی دود خروجی 

از بویلرهاي نیروگاه. فعالیت هاي مربوط به کاهش آب مصرفی: - شروع 
اجراي همزمان پروژه هاي س��اخت برج خش��ك هیبریدي و احداث 
تصفیه خانه پساب ش��هري بمنظور کاهش 80 درصدي مصرف آب 
واحده��اي بخاري تولید برق نی��روگاه - اجراي پروژه آبیاري قطره اي 

 فضاي س��بز نیروگاه به مس��احت 35 هکتار. فعالیت هاي مربوط به
 ذخیره سازي آب مصرفی: - تغییر کاربري تانك سوخت مایع )مازوت(

به تانك ذخیره آب به ظرفیت22140مترمکعب. فعالیت هاي ساخت 
داخل:  ساخت و بهره برداري از پوسته C.W.P واحدهاي تولید برق 
بخاري اول و دوم 320 مگاواتی - ساخت و استفاده از یاتاقانهاي فنهاي 
هواي واحد بخار 120مگاواتی.  فعالیت هاي مربوط به پایداري واحدها: 
- انجام تعمیرات دوره اي کلیه واحدهاي تولید برق نیروگاه اصفهان به 
منظ��ور پایداري واحد ها و کاهش خروجهاي اضطراري. فعالیت هاي 
مربوط به خرید لوازم یدکی: - خریداري لوازم یدکی و تجهیزات مورد 

نیاز عملیات تعمیرات اساسی واحد اول 320 مگاواتی تولیدبرق.

گزارش مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 

اهم فعالیت هاي انجام شده در نیروگاه اصفهان در 100 روزه نخست دولت دوازدهم

مدیرکل راهداری مازندران خواستار شد
افزایش سهم خدمات ریلی و هوایی در حمل کاالهای مازندران

س�اری - دهقان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران گفت : خدمات ریلی و 
هوایی در مازندران تنها سهم 10 درصدی از حمل کاالها را برعهده دارد. به گزارش خبرنگار فرصت 
امروز از ساری آفرین محمدزاده در نشست با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل 
در س��اری اظهار کرد: این اداره کل راهدار بوده ، نه راهس��از، اما اولویت قرار دادن مس��ایل عمومی و 
حفظ جان مرد از اهداف اصلی این ارگان  می باشد  و در این راستا  افزود : هماهنگی با پلیس راه در 
 ارایه خدمات جاده ای بسیار حائز اهمیت می باشد. وی تصریح کرد: 700 کیلومتر گردنه برف گیر و
 3700 کیلومتر راه برف گیر در مازندران وجود دارد که با همکاری راهداران پر تالش ، راه ها همیشه باز بوده است. همچنین از وجود 
33 اکیپ راهداری و 250 دستگاه ماشین آالت سنگین و سبك و حضور 320 نفر راهداران در محورهای شریانی و گردنه های برفی 
جهت ارائه خدمات به صورت مستقیم خبر داد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خاطرنشان کرد: 14 میلیون کاال در 
مازندران جابه جا می شود و  بندر امیرآباد با ظرفیت 7.5میلیون تن، سومین بندر کشور بوده که نقش اصلی در جابجایی کاال را عهده 
دار است.  محمدزاده با اشاره به اینکه مازندران 124 شرکت حمل و نقل کاال و 12 هزار دستگاه ماشین آالت باربری حمل و نقل کاال 
در استان وجود دارد، اظهار کرد: 90 درصد جابجایی های کاال در مازندران از طریق جاده ای است و اعتقاد ما بر حمل ونقل ترکیبی 
ریلی، دریایی و جاده ای قرار گرفته تا روان بودن ترافیك و انتقال بار ترافیکی صورت گیرد. وی از جابجایی 5 میلیون مسافر درون 
شهری در مازندران خبر داد و گفت: این میزان جابه جایی با فعالیت 178 شرکت مسافربری انجام شده و نظارت بر ناوگان اتوبوس و 
سواری وضعیت مطلوبی دارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای در بحث ناوگان حمل و نقل گفت: عمر ناوگان حمل ونقل در 
مازندران باال بوده و از این رو روند خروج ناوگان فرسوده توجیه اقتصادی دارد. همچنین سیستم های حمل و نقل مکانیزه شده و با 

استفاده از سامانه های جدید لحظه وقوع تصادف ارایه و بررسی و علت تصادف به سهولت پیگیری می شود.

برگزاری 320نفرساعت آموزش در منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی ساختار عملکرد سرویس های 
اطالعاتی در مرکز انتقال نفت قطب آباد برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، مسئول حراست منطقه خلیج 
فارس گفت : این کارگاه آموزش��ی به مدت 320 نفر س��اعت آموزش و با  هدف آشنایی 
کارکنان با ساختار سرویس های اطالعاتی ، شیوه و شگردهای سرویس های جاسوسی 
بود. علی سلطانبی ادامه داد : توضیح در خصوص امنیت ملی و ویژگی های امنیت ملی ، 
پایش تهدیدات از سه زاویه)نوع تهدید ، میزان تهدید و سمت تهدید( ، ابعاد تهدیدات ، تفاوت تهدید و آسیب پذیری ،  انواع تهدیدها، 
انواع آسیب ها ، فرصت ها ) متغیرهای تقویت ساز و متغیرهای تضعیف کننده ( ، جمع آوری اطالعات و انواع آن و مراحل جذب عامل 
انسانی در فعالیت جاسوسی از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود. یادآور می شود ؛ در این دوره آموزشی جهت 

ارزیابی میزان آگاهی کارکنان پیش آزمون و پس آزمون برگزار شد.

از ابتدای سال جاری تا کنون
بیش از 28 هزار نفر مددجو خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کردند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از ارائه خدمات بهداشتی 
 و درمانی به 28 هزار و 279 نفر مددجو از ابتدای سال جاری تا کنون با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد و

 321 میلیون ریال خبر داده است.  به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته 
امداد استان بوشهر گفت: کمیته امداد در جهت ارتقاء سالمت مددجویان تحت حمایت، نگاه ویژه ای به 
مسائل و مشکالت بهداشتی و درمانی آنها دارد. وی با اشاره به مشکالت مددجویان در زمینه پرداخت 
هزینه های سنگین درمانی در زمان بیماری، سوء تغذیه و همچنین مشکالت مهم مربوط به بیماران خاص، 
صعب العالج و زمین گیر، گفت: کمیته امداد در جهت ارائه خدمات متنوع و مطلوب به این مددجویان با پرداخت بخشی از هزینه های 
درمانی آنها سعی در کاهش دغدغه این بیماران دارد. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 28 هزار 
و 279 نفر مددجو خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه های هزینه های فرانشیز خدمات درمانی، سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال، سوء 
تغذیه مادران باردار و شیرده، ارتقاء شاخص های بهداشتی، کمك به تجهیزات بیماران صعب العالج، بیمه خدمات درمانی و بیمه تأمین 
اجتماعی دریافت کردند. وی گفت: برای کمك به سوء تغذیه دو هزار و 300 کودک زیر پنج سال 11 میلیارد و 110 میلیون ریال، کمك 
به سوء تغذیه 40 مادر باردار و شیر ده 499 میلیون ریال، کمك به فرانشیز ویژه خدمات درمانی یکهزار و 85 نفر مددجو، چهار میلیارد 
 و 819 میلیون ریال، کمك به ارتقاء شاخص بهداشتی یکهزار و 310 خانوار، یك میلیارد و 229 میلیون ریال، جهت تأمین تجهیزات
  720 بیمار خاص و صعب العالج، یك میالرد و 507 میلیون ریال، برای بیمه خدمات درمانی 19 هزار و 345 خانوار، 11 میلیارد و
 100 میلیون ریال و در نهایت برای پرداخت بیمه تأمین اجتماعی سه هزار و 497 خانوار به مبلغ 25 میلیارد و 229 میلیون ریال 

هزینه شده است.
 

تقدیری دیگر از جانب استاندار سابق قزوین از مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-  دکتر همتی اس��تاندار س��ابق قزوین از زحمات و تالشهای 
مهندس پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین به عنوان انسانی جهادگر، بی ادعا و با صالبت 
در پاسداری از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی و فردی کاردان و مجرب در انجام وظایف و 
امور محوله تشکر و قدردانی نمود.    به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در بخشی 

از این تقدیرنامه آمده است:
برادر گرامی جناب آقای مهندس حمید پویا

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین
با سالم و تحیت

منت خدای بزرگ و قادر متعال را که به اینجانب توفیق خدمتگزاری به مردم مومن و والیت مدار قزوین را عنایت فرمود. در فراز 
و نشیب تمام لحظه هایی که با امید خدمت به مردم آن سامان سپری می نموده ام آنچه که مرا در انجام ماموریت های صعب و 
دشوار مصمم تر و در پیدایش آینده ای روشن ثابت قدم تر می نمود، همراهی و هم رأیی شما برادر گرامی بود که به عنوان انسانی 
جهادگر، بی ادعا و با صالبت در پاسداری از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی و فردی کاردان و مجرب در انجام وظایف و 
امور محوله، الهام بخش اینجانب و همکارانتان بوده اید. اکنون که فرصت خدمت در سنگری دیگر برای اینجانب مقدر گردیده است، 
فرصت را مغتنم شمرده و به پاس همکاری، لطف و همدلی شما از جنابعالی تشکر و قدردانی نموده و برای شما از دیدگاه ایزد منان 

توفیق و سربلندی را مسئلت می نمایم.

ثبت افتخاری دیگر از کارکنان شرکت گاز استان سمنان
س�منان - بابامحمدی -  محمد صادق بخشان پور از همکاران ناحیه گرمسار مقام 
سوم مسابقات قهرمانی جهان او-اسپرت دهلی نو را از آن خود کرد و مدال برنز مسابقات 
را به گردن آویخت. دهمین دوره رقابت های جهانی این رشته در دو بخش آقایان و بانوان 
23 لغایت 25 آذر ماه در دهلی نو برگزار و تیم ایران موفق به کسب مقام اول تیمی این 

مسابقات گردید.

فرماندار مالرد مطرح کرد
استفاده از ظرفیت خیرین جهت احداث و توسعه پروژه های عمرانی

شهرستان مالرد- مژگان علیقارداش�ی - بهمن خطیبی فرماندار شهرستان 
مالرد در نخستین جلسه پیگیری تامین اماکن مورد نیاز شهرستان از طریق خیرین، از 
مسئوالن دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست از مشارکت خیرین برای اجرای 
پروژه های عمرانی و اش��تغالزا بهره ببرند.  خطیبی افزود: شهرستان مالرد با توجه به 
جدید التاس��یس بودن و نداش��تن زیر ساخت های الزم در برخی از سرانه ها از جمله 
درمانی ، ورزش��ی و فرهنگی در ش��رایط پایینی قرار دارد .  فرماندار مالرد با اشاره به 
محدودیت های مالی دولت گفت: با توجه به کمبود نقدینگی باید از ظرفیت خیرین و افراد توانمند در حوزه های مختلف استفاده 
کنیم و هر یك از دستگاه ها باید گزارشی در زمینه فعالیت های خود در جذب سرمایه گذاری ارایه کند. وی بر تشکیل مجمع 
عالی خیرین در شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: این مجمع می تواند در چهارچوب آئین نامه بر فعالیت خیریه های فعال در 
سطح شهرستان نظارت داشته و خیرین را به سمت مشارکت در پروژه های عام المنفعه سوق دهد. شناسایی و ساماندهی خیرین 
در سطح شهرستان از دیگر تاکیدات خطیبی در این جلسه بود. در ادامه حجت االسالم حسینی امام جمعه شهرستان مالرد نیز 
بر استفاده ازمشارکت خیرین در ساخت پروژه های عمومی تاکید داشته و اظهارداشت: تشویق خیرین و برداشتن موانع اداری 
از جلوی راه آنها از ضروریاتی است که باید مد نظر قرار بگیرد. در ادامه هریك از اعضای حاضر در جلسات به ارائه نقطه نظرات و 
پیشنهادات خود برای استفاده مطلوب تر از خیرین شهرستان در ساخت پروژهای عمرانی  بیان نمودند. برگزاری جلسات به صورت 

ماهانه از دیگر مصوبات این جلسه بود.



کس��انی ایده ه��ای خوبی به دس��ت می آورند که 
خوب به مردم اطراف شان گوش می دهند. متأسفانه 
با دنیایی مملو از اتفاقات، به س��ختی می توان دهان 
را بس��ته و گوش را باز ک��رد، اما بهترین نتایج عاید 

کسانی می شود که خوب گوش می دهند. 
به گزارش دیجیاتو، منظ��ور از خوب گوش دادن 
این نیست که صبر کنید تا نوبت صحبت کردن شما 
برس��د بلکه این اس��ت که به هنگام صحبت کردن 
دیگ��ری به دنبال لغات مفیدی باش��ید که از دهان 

او بیرون می آید. 
Jim Breyer، یک��ی از مدی��ران فیس ب��وک راز 
موفقیت م��ارک زاکربرگ را در خوب گوش دادنش 
می دان��د. او می گوید: »کارآفرین��ان زیادی به دفتر 
مدیری��ت فیس ب��وک می آیند تا ایده ه��ا و خدماتی 
را ک��ه می توانند به فیس ب��وک ارائه دهند، در میان 

بگذارند و زاکربرگ به حرف های همه آنها به خوبی 
گوش می دهد.«

 »جوانان از نصیحت خس��ته اند« عبارتی است که 
بدون آنکه ب��ه مزایای نصیحت و خوب گوش دادن 
فکر شود، به باور تبدیل شده است. نصیحت، تجربه 
عمر یک ش��خص اس��ت. یک جوان باه��وش مانند 
زاکربرگ ب��ه نصایح افراد قابل اعتم��اد و فرهیخته 
گ��وش می دهد ت��ا بهترین فرصت ه��ا را برای خود 

بسازد. 

پذیرای ایده های جدید باشید
اگ��ر در جلس��ات کاری ک��ه ب��ا کارمندان ت��ان 
می گذارید همیشه شما سخن بگویید، فرصت گوش 
دادن به مشکالت و راه حل ها را از نقطه نظر دیگران 
از دس��ت می دهید. با این کار دیدتان هرگز وس��یع 

نمی شود. 
اخیرا ایالن ماسک از نصیحت یک کالس پنجمی 
در توییتر، ایده ای عالی به دس��ت آورده است. او نیز 
مانند مارک شنونده خوبی است و به جای اینکه به 

سن پسربچه نگاه کند ایده او را دید. 

برای درک بیشتر گوش دهید، نه پاسخ 
جلس��ات همفکری برای ایده یابی نباید نمایش��ی 
باش��د، بلکه دلیل برقراری این جلس��ات باید عالقه 
ش��ما به ش��نیدن حرف ه��ای کارمندان تان باش��د. 
حرف��ی که کارمندت��ان می زند تنها ی��ک بار اتفاق 
می افتد، پس به دق��ت به او گوش دهید. کارمندان 
به خوبی می فهمند ش��ما واقعا عالقه مند به شنیدن 

حرف های شان هستید یا خیر. 
inc :منبع

گوش دادن؛ بهترین راه برای یافتن ایده جهت شروع کسب و کار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 860 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: توصیه نخست آن است که در هر 
حالی آرامش خودتان را حفظ کنید و صبور باش��ید. به 
هیچ عنوان و در هیچ حالت��ی نگذارید که عصبانیت بر 
ش��ما غلبه کند. زیرا در این ص��ورت اوضاع بدتر خواهد 

شد.
احترام ویژه ای برای افراد مس��ن تر از خود قائل شوید، 
به گونه ای که آنها این احترام را احساس کنند. حتی به 

صورت افراطی در برابر آنها مؤدب باش��ید. سالخوردگان 
این موضوع را دوس��ت دارند و همین امر موجب خواهد 
شد بیش��تر با شما همکاری کنند. نکته بعدی آن است 
که سعی کنید مسیر گفت وگوهایتان را به سمتی هدایت 
کنید تا آنچه خواس��ت شما اس��ت در قالب پیشنهاد از 
س��وی آنها بیان ش��ود، بالفاصله از پیشنهاد آنها تشکر 
کنید و در ادامه بحث بگویید: همانطور که شما پیشنهاد 
دادید و بسیار هم ارزنده است، به نظر می رسد باید این 
اقدامات صورت گیرد. در این ش��رایط کارمندان مسن تر 

در موقعیتی قرار می گیرند که کار را به نحو احسن انجام 
دهند و احس��اس خوبی هم از انجام آن خواهند داشت. 
دائم��اً از آنها به خاطر ارائه پیش��نهاد و کاری که انجام 
می دهند سپاس��گزاری کنید و بیان کنید که وجود آنها 
چقدر برای ش��رکت ارزشمند اس��ت. توصیه بعدی آن 
است که خودتان را همواره برای شنیدن حرف های آنها 
مش��تاق نشان دهید. این اش��تیاق رابطه خوبی را میان 
ش��ما برقرار خواهد کرد. افراد دوس��ت دارند که جدی 

گرفته شوند و به حرف های آنها گوش داده شود.

مدیر جوان

پرس�ش: یک س�ال است که کسب و کار کوچکی را راه اندازی کرده ام. از آنجا که کم سن و سال و در مدیریت کم تجربه 
هستم، با کارمندان مسن تر از خودم به مشکالتی برخورده ام و احساس می کنم آن طور که باید و شاید به تصمیمات من 

احترام گذاشته نمی شود. چطور می توانم روابطم را با کارمندان مسن تر بهبود بخشم؟
کلینیککسبوکار

 با ۵ انتخاب هوشمندانه موفقیت
 خود را تضمین کنید

روزانه به طور متوس��ط هر فرد بالغ ۳۵هزار تصمیم 
می گی��رد و اگ��ر بتوان��د در اتخ��اذ ای��ن تصمیمات 
هوشمندانه عمل کند مشخصا به سمت موفقیت قدم 

خواهد برداشت. 
به گزارش دیجیاتو، درحالی که انسان تسلط زیادی 
روی محیط پیرامون خود ندارد، اما اگر در شرایطی که 
انتخاب در دست اوست صحیح عمل کند، می تواند به 
آسانی به زندگی خود سروسامان دهد. افراد می توانند 
با انتخاب درس��ت میان گزینه های موجود، هارمونی 
صلح را در زندگی خود جاری س��اخته و از پیشرفتی 

هماهنگ در تمامی جهات زندگانی لذت برند. 
همانن��د افراد هوش��مند ب��ا انتخ��اب اولویت های 
مناسب در هر ساعت از زندگی، شرایط را به نفع خود 

برگرداننده و از آن لذت ببرید. 

۱- برای خود احساس تاسف نکنید
ب��ه گفته متخصص��ان، تفاوت انس��ان های پیروز با 
دیگران در زمانی است که آنها برای تاسف خوردن به 

حال خود از دست می دهند. 
به مانند بس��یاری از اف��راد موفق عمل کرده بعد از 
هر شکست بلند ش��ده، از اشتباه خود درس بگیرید، 
باخ��ت خود را فراموش کنید و به هیچ عنوان به حال 
خود تاسف نخورید. ضرب المثل »گذشته ها گذشته«، 
در ای��ن مواقع به ش��دت معنی می ده��د. آن را به کار 

بسته و شروعی تازه را رقم بزنید. 

۲- پیرامون خود را با افراد مثبت پر کنید
طبق تحقیقات به عمل آمده اصوال ذهن انسان روی 
تجربیات بد تمرکز بیش��تری دارد تا خاطرات خوب. 
در واق��ع این مس��ئله مکانیزمی دفاعی اس��ت که در 
انسان اولیه شکل گرفته و تا به امروز باقی مانده است 
تا آدمی را از خطرات پیرامون خود متوجه س��اخته و 
به نوعی از او محافظت کند، اما منفی بافی همیشگی 
می تواند با اضافه کردن اس��ترس بسیار مانع از حس 

کردن خوشبختی شده و برای سالمتی مضر است. 
اگر گروه همکاران و دوستان تان منفی باف هستند، 
س��ریعا تغیی��ر مح��ل داده و اطراف خ��ود را با افراد 
مهربان، با انگیزه، خوش��بین، قابل اتکا و حمایتگر پر 

کنید. 

۳- ابتکار عمل را به دست گیرید
افراد هوشمند منتظر این نمی مانند که موقعیت ها 
و فرصت های مناسب به سراغ شان بیاید، آنها ریسک 
کرده و با اش��تیاق بسیار به س��راغ فعالیت ها رفته و 

خود را به هدف شان نزدیک می کنند. 
ش��ما باید برای رسیدن به اهدافتان عمگرا باشید و 
خود سرنوشت را در درست بگیرید تا بتوانید بهترین 

نتایج را کسب کنید. 

۴- با دهان و گوش خود ارتباط برقرار کنید
بهتری��ن راه برای تقویت رواب��ط کاری گوش دادن 
بیش��تر اس��ت. بهتر اس��ت ب��ه داس��تان های تمامی 
همکاران خود گوش داده تا نیاز های ش��ان را دریابید. 
عمق، معان��ی و مفاهیم موجود در صحبت ها را درک 
کنید ت��ا بتوانید ارتباط عمیق تری چ��ه کاری و چه 

شخصی با دیگران برقرار کنید. 

۵- در تمام لحظات از زندگی لذت ببرید
اف��راد همیش��ه خوش��حال را ببینید! آنه��ا تمرکز 
عجیبی در لذت بردن از هر اتفاقی دارند. این اشخاص 
در حال ش��ادی انتخاب می کنند که خوش��حالی را با 
دیگران تقس��یم کنند، چراکه می دانن��د این مهم به 
ش��دت واگیر دارد. امکان ندارد ش��ما چن��د ثانیه به 
خندیدن فردی خیره شوید و لبخندی بر لبتان نیاید. 
پس در تالش باشید همانند همین افراد از هر لحظه 

لذت ببرید و این لذت را با دیگران تقسیم کنید. 

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
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مسیر موفقیت

نقش رسانه در برندینگ کسب وکار 
چیست؟ 

بنیان گ��ذاران  بی��ن  مش��ترکی  زب��ان  برند س��ازی 
اس��تارت آپ ها، مدیران  برند و بازاریابی است که می تواند 
کسب وکار نوپای شما را به یک اهرم قدرتمند در دنیای 

کسب وکار تبدیل  کند. 
 برند ه��ای زی��ادی در ط��ول چن��د س��ال اخی��ر در 
کش��ورمان متولد ش��ده اند. بعضی موفق بوده  اند و برخی 
از گردون��ه رقاب��ت حذف ش��ده اند. یک��ی از دالیل مهم 
شکست کس��ب و کار های کوچک و بزرگ، عدم پیروی از 
دس��تورالعمل های علمی برند سازی است. در این مطلب 
به نقل از نوپانا به نکات مهمی که پیش از قدم  گذاشتن 
در مس��یر برند ینگ کس��ب وکار، دانس��تن آنها ضروری 

است، می پردازیم. 

رسانه
به کلیه ابراز های رس��انه جمعی، از رس��انه های چاپی 
مانند روزنام��ه، مجالت و رس��انه های الکترونیک مانند 
رادیو و تلویزیون گرفته تا رس��انه های دیجیتال در بستر 

اینترنت را رسانه می گویند. 

خرید رسانه
خری��د رس��انه خدمتی اس��ت که توس��ط آژانس های 
تبلیغاتی خاص ارائه  ش��ده اس��ت و این خدمت ش��امل 
مذاکره با صاحبان رسانه های مختلف برای کسب فضای 

تبلیغاتی است. 

بسته اطالعاتی رسانه ای
ب��ه مجموع��ه ای از اقالم تبلیغاتی که توس��ط صاحب 
رس��انه، برای فروش رس��انه اش توزیع می ش��ود، پکیج 
یا بس��ته اطالعاتی رس��انه می گویند. این بس��ته معموال 
ش��امل اطالعات جمعیت ش��ناختی مخاطبان، هزینه ها، 
بیان موقعیت ها و موارد مرتبط اس��ت که در حقیقت در 
برگیرنده تمامی مواردی است که یک آگهی دهنده برای 
تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید یک رس��انه به آنها 

نیاز دارد. 

برنامه ریزی رسانه
در برنامه ریزی رس��انه شرکت ها اهداف راهبردی خود 
را تحلیل   و برنامه روزانه عملیاتی قابل اجرایی را تدوین 
می کنن��د. این برنامه برای به حداکثر رس��اندن بازدهی 
س��رمایه گذاری اس��ت. این بازدهی س��رمایه گذاری قرار 
اس��ت در تبلیغات و برنامه ریزی ترویجی انجام شود که 
خود منج��ر به ارتقای اعتبار برند در فضای کس��ب وکار 

می شود. 

سامانه جامع مکان محور ایرانی
نام استارت آپ: بزنیم بیرون

bezanimbiroon. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۲

موضوع: گردشگری و اوقات فراغت
توضیح بیشتر: 

 »بزنی��م بی��رون« ت��الش کرده اس��ت ب��ا راه اندازی 
»س��امانه جامع مکان محور ایران��ی« داده ها و اطالعات 
کاملی درباره تمامی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری، 
تفریح��ی، س��رگرمی و اوقات فراغ��ت را در قالبی زیبا و 

نوین به مخاطبان خود عرضه کند. 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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