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موازنه سود بانکی به هم خورد

 سود سپرده
بیشتر از سود تسهیالت!

امروز سومین روز از اجرای بسته سیاست ارزی بانک مرکزی است و تا دو هفته ادامه دارد. این دستورالعمل که 
با هدف جذب نقدینگی و اثرگذاری در ایجاد تعادل در بازار ارز در دس��تور کار بانک ها قرار گرفته به هر صورت 
با توجه به باالتر بودن نرخ 5درصدی نس��بت به حس��اب سپرده بانکی می تواند محلی جذاب برای سرمایه گذاری 
باش��د و تا جابه جایی منابع درون بانک ها از حساب های کوتاه مدت و حتی مدت دار با سود کمتر به سمت خرید 
اوراق منتهی شود. با این وجود، درحالی که به طور منطقی و معمول باید نرخ سود تسهیالت باالتر از سود سپرده 
باشد تا بتواند پاسخگوی تأمین هزینه تجهیز منابع بانک ها باشد، با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد...

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری جهانی

ایران در کجای جهان ایستاده است؟
2

4
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نگاهی به مهم ترین سوانح هوایی ایران در چند دهه گذشته

ارابه  های مرگ در آسمان

3 راهکار برای تبدیل طراحی خوب به یک نمونه عالی
شرکت ها نیاز به مدیر کارآفرین دارند

6 گام برای تضمین موفقیت بازاریابی ایمیل محور
چگونه پرسش های مرتبط با قیمت را پاسخ دهیم؟ 

شبکه های اجتماعی و رفتار مصرف کننده آنالین
برندسازی: مفهومی که صنعت تبلیغات را بلعید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس: اپل باید آیفون  را بنا به 
درخواست دولت قفل گشایی کند

4
بانک مرکزی در بخشـنامه ای »ضوابط ناظر بر انتشـار اوراق 

رهنی توسـط موسسـات اعتباری« را به بانک ها و 
موسسات اعتباری ابالغ کرد. بانک ها به عنوان...

از سوی بانک مرکزی

ضوابط انتشار اوراق رهنی مسکن 
به شبکه بانکی ابالغ شد

یادداشت
بخش خصوصی و قطب سوم 

خودروسازی

س��وم  قط��ب  ایج��اد 
خودروس��ازی با اتکا به سرمایه 
از  بخش خصوصی  مدیری��ت  و 
س��ال های پیش مطرح ش��ده 
اس��ت. بخش خصوص��ی اکنون 
در تولی��د خودروه��ای تجاری 
و س��نگین ب��ا درص��د باالتر و 
خودروه��ای س��واری با درصد 
پایین ت��ر فعالی��ت می کن��د و 
مس��ئله ورود بخش خصوص��ی 
خودروس��ازی  صنع��ت  ب��ه 
ت��ازه ای نیس��ت. درواقع  نکته 
نی��از ام��روز ای��ن اس��ت ک��ه 
وی��ژه  ب��ه  خودروس��ازی ها 
بخش خصوصی  خودروسازهای 
با اتکا به س��رمایه و توانمندی 
مجموعه ش��ان و در هم��کاری 
خودروس��ازان  ب��ا  مش��ترک 
صاحب نام بین المللی به سطحی 
تولی��د خ��ودرو و  تی��راژ در  از 
تنوع برس��ند که انحصار موجود 
در بازار ش��کل رقاب��ت به خود 
بگیرد. به عنوان یک کارش��ناس 
فک��ر می کنم ک��ه بضاعت ایجاد 
قط��ب س��وم خودروس��ازی در 
دارد.   وج��ود  بخش خصوص��ی 
البته قطب ه��م از نظر من یک 

و  است  نس��بی  مفهوم 
3نمی توان آن را با خط...

محسن 
صالحی نیا

 معاون وزیر صنعت

فرصت امروز: رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
در همایش »تامی��ن مالی صادرات« از اختصاص 
کمک یارانه به س��ود تسهیالت صادرات خبر داد 
و گف��ت ورود به بازار جهانی برای صادرکنندگان 
دارای ش��رایط وی��ژه ای اس��ت و م��واردی مانند 
کیفیت، هزینه تمام ش��ده و قیمت محصول نقش 

بسیار مهمی دارند. 
او ب��ا بیان اینکه فاینان��س و تأمین منابع مالی 
پروژه های صادراتی نقش بسیار مهمی در کاهش 
قیمت محصول دارند، گفت: اگر با سازوکار تأمین 
مالی برای صادرات آشنایی نداشته باشیم در یکی 
از محورهای اساسی رقابت که قیمت است دچار 

مشکل خواهیم شد. 
خس��روتاج ادامه داد: بانک ها باید کمک کنند 
و با خدمات��ی که ارائه می دهن��د صادرکنندگان 
را در رقاب��ت با تولیدکنن��دگان خارجی توانمند 
س��ازند و سازمان توس��عه تجارت نیز باید به این 
موضوع بپردازد.  وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای 
سال جاری فضای خدمات جدیدی را در سازمان 
فراهم خواهیم ک��رد که تمرکز بر مدل های مالی 
ب��رای تأمی��ن فاینان��س خواهد ب��ود و تجربیات 
صادرکنندگان به صورت منظم در سامانه توسعه 

تجارت قرار داده خواهد شد. 
وی اف��زود: همچنی��ن تیمی برای مش��اوره در 
س��ازمان آغاز به کار خواه��د کرد که بخش مالی 
را به ویژه برای ش��رکت های کوچک و متمرکز به 

صورت جدی مورد توجه قرار خواهد داد. 
خسروتاج ادامه داد: در این زمینه کار بیشتری 
نیاز داریم و بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت 
ص��ادرات نی��ز باید کم��ک کنند ک��ه در زمینه 
مشاوره به شرکت های کوچک و متوسط قدم های 

بزرگ تری برداشته شود. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت اف��زود: اولین 
نکت��ه ای ک��ه در تأمی��ن مالی ص��ادرات به نظر 
می رس��د ای��ن اس��ت که بانک ه��ا تا چ��ه اندازه 
می توانند کمک کنند و از اعتبار اس��نادی تا چه 

میزان می توان بهره گرفت. 
وی ب��ا بیان اینک��ه برای هم��ه صادرکنندگان 
ضروری اس��ت که بدانند ک��دام بانک ها در کدام 
کشور می توانند اعتبارات اسنادی باز کنند، گفت: 
بانک ها نیز باید اطالع رسانی و شفاف سازی داشته 
باش��ند تا صادرکنندگان بدانند در کدام کشور با 

کدام بانک می توانند همکاری کنند. 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت تصریح 
ک��رد: 5۰درصد واردات در چارچوب روابط بانکی 
انجام شده، بنابراین نشان می دهد که روابط وجود 

دارد و برای صادرات نیز باید اس��تفاده شود. وی 
با اش��اره به محور دوم تأمین مالی صادرکنندگان 
گف��ت: تولیدکنن��دگان باید بازار را بشناس��ند و 
بدانند که سیاس��ت ب��ازار عرضه کننده اس��ت یا 
خری��دار که با توجه به آن می توان سیاس��ت ها و 
مکانی��زم پرداخت را تعیی��ن کرد که این موضوع 
به ظرفیت ه��ای تخصصی بنگاه ه��ا در مذاکره و 

خریداران بازمی گردد. 
وی ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان با منابع 
خریدار کاال را تولید کرده و به فروش می رسانند 
که این تجربه برای بس��یاری از فعاالن اقتصادی 
می تواند مفید باش��د و الزمه آن آشنایی با بازار و 

قدرت چانه زنی است. 
خس��روتاج افزود: محور س��وم در تأمین منابع 
این اس��ت ک��ه در پروژه های صادراتی به س��راغ 
بای��د  تولیدکنن��دگان  بروی��م،  س��رمایه گذاران 
داش��ته های خود را ب��ه س��رمایه گذاران معرفی 
کنند و ارتب��اط صاحبان پروژه ه��ای صادراتی و 

سرمایه گذاران فراهم شود. 
وی تصریح ک��رد: محور چه��ارم ظرفیت هایی 
اس��ت که صن��دوق ضمانت ص��ادرات یا س��ایر 
شرکت های بیمه صادراتی می توانند فراهم کنند 
که باید صادرکنندگان با خدمات صندوق ضمانت 
صادرات و سایر صندوق های بیمه ای آشنا باشند 
و از خدمات آنها برای تأمین مالی استفاده کنند. 
خسروتاج خاطرنشان کرد: روش پنجم کاهش 
س��ود در پروژه های صادراتی اس��ت که صاحبان 
سرمایه می توانند به صورت کارمزدی پروژه را به 
انجام برسانند و به صورت کارمزدی هزینه بخشی 

از پروژه را به سایرین واگذار کنند. 
وی اف��زود: محور شش��م اس��تفاده از فاینانس 
خارجی است و در چند وقت گذاشته قراردادهای 
خط اعتباری با کش��ورهای مختلف منعقد ش��ده 
که اگر این منابع به ظرفیت های صادراتی هدایت 
شود اثر کاهنده در هزینه های پروژه های صادراتی 
خواهد داش��ت و باید پروژه هایی تعریف کنیم که 

ظرفیت های صادراتی در آینده ایجاد کند. 
معاون وزیر صمت در پایان با بیان اینکه ابتدای 
هفت��ه در مجلس یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
برای حمایت و تش��ویق ص��ادرات در نظر گرفته 
ش��د، گفت: از سال گذشته صادرکنندگانی را که 
از بانک ها تسهیالت گرفته بودند فراخوان داده و 
تصمیم گرفتیم بخشی از نرخ سود بانکی را یارانه 
دهیم که بخش��ی از این یک هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان مصوبه مجلس نیز کمک یارانه سود بانکی 

خواهد بود. 

رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش »تامین مالی صادرات« مطرح کرد

6 محور تأمین مالی صادرات موض��وع رفت وبرگش��ت افزایش قیمت س��یگار در نهایت با 
تعدیل افزایش قیمت سیگارهای تولید داخل و افزایش بیشتر 
عوارض س��یگارهای وارداتی همراه شد تا پرونده میزان قیمت 
محصوالت دخانی در سال آینده بسته شود؛ بر این اساس قیمت 
هر نخ سیگار از 67.5 تا ۳6۰ تومان است.  به گزارش ایسنا، در 
ابتدای امر قرار بود در صورت تصویب نهایی بند الحاقی 7 متن 
نهایی الیحه بودجه سال ١۳٩7 توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی از ابتدای سال ١۳٩7 به قیمت خرده فروشی هر 
نخ سیگار تولید داخل )انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک 
و تولی��د داخل با نش��ان بین المللی( مبل��غ ۳5۰ ریال و هر نخ 
س��یگار وارداتی مبلغ 5۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه شود؛ 
مس��ئله ای که در نهایت مصوب نشد تا ش��اهد افزایش میزان 

عوارض محصوالت دخانی با ارقام دیگری باشیم. 
سکانس اول افزایش قیمت سیگار

تعیین تکلی��ف درخصوص بند جنجال برانگی��ز الحاقی 7 به 
تبص��ره 6 الیحه بودج��ه ١۳٩7، مجددا از س��وی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به 
کمیس��یون تلفیق ارجاع شد؛  بندی که در الیحه دولت وجود 
نداش��ت و توسط کمیسیون های مجلس ش��ورای اسالمی به 
الیحه بودجه اضافه ش��د تا با اعت��راض تولیدکنندگان داخلی 
مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به 
کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود. 

اعتراض به مجلسی ها و کوتاه آمدن اولیه 
نمایندگان

این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع کنندگان کاالی 
دخانی تولید داخل مواجه ش��د. آنه��ا معتقدند که این اتفاق 
موج��ب می ش��ود در بازار قیمت س��یگارهای تولید داخلی با 
برند ایران��ی التهاب ایجاد ش��ود، چراکه قیمت س��یگارهای 
ایرانی نس��بت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز 
سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳5تومانی از 
این سیگارها موجب افزایش 5۰درصدی قیمت این سیگارها 
می شود.  تولیدکنندگان و توزیع کنندگان می گویند در چنین 
بازاری بیش��ترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخل 
ایرانی به وجود می آید که این مس��ئله موجب خواهد شد بازار 
فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصوالت در داخل 
با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک 
بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخل 
ایران��ی، بحران دیگری برای فروش ای��ن محصوالت به وجود 
می آورد.  در نهایت، اعتراض تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
محصوالت دخانی داخلی کارس��از ش��د و کمیس��یون تلفیق 
مجلس ش��ورای اس��المی در مورد افزایش میزان ۳5تومانی 

سیگار تولید داخل و 5۰تومانی سیگار وارداتی کوتاه آمد. 
سکانس پایانی افزایش قیمت محصوالت دخانی

اما نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی 

نوبت صبح روز ش��نبه و در ادامه بررس��ی جزییات الیحه 
بودجه ٩7 در بخش درآمدی بند الحاقی 7 به تبصره 6 را با 
١۳5 رأی موافق، 66 رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.  بر این 
اساس، از ابتدای سال ١۳٩7 به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 75 ریال، تولید مشترک 
١5۰ ریال، تولید داخل با نش��ان بین الملل��ی ۲5۰ ریال و 
وارداتی 6۰۰ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت مبالغ مذک��ور را از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب 
درآمد عمومی موضوع ردیف ١١۰5١6 این قانون واریز کند. 

قیمت سیگارها در سال 97
در این میان براساس اطالعاتی که انجمن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی در اختیار 
ایسنا قرار داده است، در حال حاضر قیمت هر پاکت سیگار 
تولید داخل با نشان داخلی کمترین و بیشترین قیمت هر 
نخ سیگار تولید داخل با نشان داخلی در سال آینده از 67.5 
تا ١57.5 تومان است. همچنین کمترین و بیشترین قیمت 
هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی از ١۲5 تا ۲75 
تومان خواهد بود. عالوه بر این کمترین و بیشترین قیمت 
هر نخ س��یگار وارداتی در سال آینده از ١6۰ تا ۳6۰ تومان 

به فروش خواهد رسید. 

سال آینده هر نخ سیگار چند؟ 

معاون وزیر اقتصاد در چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی اعالم کرد

رتبه 33 ایران در حمایت از سرمایه های خرد
ب��ه گفته معاون وزی��ر اقتصاد، امتیاز ایران در ش��اخص 
حمایت از س��رمایه خرد، ۳۳ اس��ت که امتیاز بسیار بدی 
اس��ت و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز 
ایران بهبود یابد.  به گزارش مهر، سیدحسین میرشجاعیان، 
مع��اون وزیر اقتصاد در چهارمین همایش س��االنه اقتصاد 
مقاومتی با اش��اره به فعالیت ه��ای صورت گرفته در حوزه 
فضای کسب و کار گفت: خوشبختانه توانسته ایم خألهای 

قانونی و مقرراتی موجود در این حوزه را پر کنیم. 
وی افزود: در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور 
در جهان ١5۲ بود و رتبه ۸۲ را در ش��اخص رقابت پذیری 
جهانی داش��تیم که با تالش های صورت گرفته توانسته ایم 
رتبه کسب و کار را به ١۲۴ و رتبه رقابت پذیری را در جهان 
به 76 ارتقا بدهیم.  میرشجاعیان با بیان اینکه تعاملی بین 
سه قوه در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، 
گفت: در برخی از اقدامات صورت گرفته نتایج موفقیت آمیز 
به دس��ت آم��ده و در برخی دیگر متأس��فانه ناموفق عمل 

کرده ایم و هنوز نیاز به کار و تالش بیشتر وجود دارد. 
وی افزود: تعامالت بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی 
مجوزهای کس��ب و کار صورت گرفته و در دیگر حوزه های 
فض��ای کس��ب و کار نی��ز دو مصوبه را برای بهب��ود آن و 
همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا 

درآورده ایم. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در 
این ح��وزه گفت: اقداماتی مانند پیش نویس الیحه حمایت از 
سهامداران خرد، تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های 
عمومی س��ال ٩6 و . . . برای بهبود ش��اخص های کسب و کار 
صورت گرفته است.  وی گفت: تعامالت زیادی با بانک جهانی 
برای بهبود فضای کس��ب و کار داش��تیم ک��ه از این اقدامات 
می ت��وان به برگزاری مکاتبات متعدد با دس��تگاه های اجرایی 
ذی ربط و جمع آوری اقدامات انجام ش��ده توسط دستگاه های 
اجرایی و انعکاس آن به بانک جهانی اشاره کرد.  میرشجاعیان 
افزود: ما روی تک تک شاخص های بهبود فضای کسب و کار 
اقداماتی صورت داده ایم که در برخی از ش��اخص ها مثل اخذ 
مجوز رتبه ۲5 جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه 

یک  منطقه و رتبه ٩۰ جهانی را کسب کرده ایم. 
وی با بیان اینکه در برخی از شاخص ها نیز وضعیت ما در 
جهان نامناس��ب است، گفت: در شاخص تجارت فرامرزی، 
پرداخت مالیات و یا ورشکس��تگی و رف��ع دیون رتبه ما از 
میانگین منطقه ای پایین تر اس��ت، در جهان نیز رتبه ما در 
ش��اخص تجارت فرامرزی ١66 است.  معاون وزیر اقتصاد 
گفت: در ش��اخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران ۳۳ 
است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت 
کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا بکند.  وی افزود: در 
ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ١6۰ را در جهان داریم 

و امتیازمان در جهان ۲۳ اس��ت که این امتیاز نیز ضعیف 
است، همچنین در حوزه س��اماندهی مجوزهای ما هیاتی 
را راه اندازی کردیم که اعضای آن از س��ه قوه کش��ور و سه 
اتاق ایران بوده اس��ت و قرار ش��ده که این هیأت در چهار 
گام برنامه ها را جلو ببرد.  میرشجاعیان با بیان اینکه هنوز 
میزان قوانین و مقررات موجود در کش��ور مشخص نیست، 
گفت: متأس��فانه نگاه یکپارچه ای به مجوزها هیچ وقت در 
ایران نبوده اس��ت و این مجوزها ریشه در بوروکراسی اداره 
کش��ور دارد.  وی افزود: در حال حاضر 7۰ مجوز در حوزه 
کسب و کار وجود دارد که قبال این میزان 57۰ مجوز بود که 
با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده ایم که 
۴6 نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند. 
معاون وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه دستگاه های اجرایی 
کش��ور به صورت مجمع الجزایری رش��د پیدا کرده اند و در 
زم��ان مجوزده��ی و فرآیند آن به هیچ وج��ه با هم تفاهم 
مناس��بی ندارند به همین دلیل هزین��ه و زمان برای افراد 
خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می شود.  وی در پایان 
با اش��اره به اجرایی شدن سامانه دادور در ١۲ استان کشور 
گفت: رمز موفقیت کشور در بهبود فضای کسب وکار داشتن 
اراده سیاسی بین مسئوالن است به طوری که مدیران ارشد 
دولتی باید اولویت اصلی شان بهبود فضای کسب و کار باشد 

و خودشان را در آن درگیر بکنند. 

شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( را تسلیت می گوییم



در تازه ترین گزارش مجمع جهانی 
اقتص��اد از ش��اخص رقابت پذیری 
رقابت پذیرترین  اقتصادی، سوئیس 
اقتصاد دنیاست و کشورهای آمریکا، 
س��نگاپور، هلند و آلمان به ترتیب 
در جایگاه دوم تا پنجم ایستاده اند. 
ایران نیز در گزارش مجمع جهانی 
اقتص��اد در جایگاه ۶۹ ق��رار دارد و 
نس��بت به سال گذش��ته هفت پله 

ارتقا یافته است. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل 
از آینده نگر، مجمع جهانی اقتصاد در 
انتهای هر سال گزارش رقابت پذیری 
جهانی را منتش��ر می کند و امسال 
نیز به سنت هر سال عملکرد ۱۴۰ 
کش��ور در ۱۲ بعد رقابت پذیری را 
بررسی کرده است. در این گزارش، 
فاکتورهایی بررس��ی شده است که 
اقتصادی  بهره وری  سطح پیشرفت 
را مورد مقایسه قرار می دهد؛ عاملی 
که نقش��ی تعیین کننده در افزایش 
نرخ رش��د اقتصادی یک کشور در 
بلندم��دت دارد و فاکتور مهمی در 
ایجاد رف��اه اقتصادی اس��ت. طبق 
جهان��ی،  رقابت پذی��ری  گ��زارش 
تصمیم گی��ران اقتصادی با طبیعت 
پیچیده و چندوجه��ی چالش های 
توسعه اقتصادی آشنا می شوند و این 
ش��ناخت در طراحی سیاست های 
بهتر اقتصادی بر مبنای مش��ارکت 
بخ��ش خصوص��ی و دولتی کمک 

بزرگی خواهد کرد.
طبق گزارش سال-۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
رقابت پذی��ری جهانی س��ه چالش 
اصلی و ب��زرگ در فرآیند توس��عه 
و رش��د اقتص��ادی در کش��ورهای 
دنی��ا وج��ود دارد. اولی��ن چال��ش 
آسیب پذیری و ضعف مالی است که 
تهدیدی بزرگ علیه رقابت پذیری و 
توانایی اقتصاد کشور در برای تامین 
مالی پروژه ه��ای نوآورانه در اقتصاد 
تکنولوژی ه��ای  از  بهره گی��ری  و 

پیشرفته  محسوب می شود.
دومی��ن چال��ش این اس��ت که 
اقتصاده��ای در حال گ��ذار  از نظر 
س��طح خالقیت  وضعی��ت بهتری 
پیدا کرده اند ولی برای اینکه منافع 
حاص��ل از ای��ن تحول بیش��تر در 
اقتصاد نمایان ش��ود، راه درازی در 

پیش است.
سومین چالش هم انعطاف پذیری 
از  افزای��ش حمای��ت  ب��ازار کار و 
نیروی کار اس��ت که برای افزایش 
رقابت پذی��ری اقتص��ادی و افزایش 
س��طح رفاه اقتصادی در چهارمین 
انقالب صنعتی دنی��ا یک ضرورت 

است.
بنابرای��ن با در نظ��ر گرفتن این 
مس��ئله که ش��اخص رقابت پذیری 
اقتصادی  به بررسی مجموعه ای از 
اقتصادی  موسسات و سیاست های 
و فاکتورهایی که س��طح بهره وری 
می کنن��د  تعیی��ن  را  اقتص��ادی 
می پردازد، می توانیم گزارش س��ال 
جاری جدید را م��ورد مطالعه قرار 

دهیم.
 شاخص چگونه ایجاد شد؟

ش��اخص  محاس��به  ب��رای 
رقابت پذی��ری اقتص��ادی س��ه بعد 
اصل��ی و مهم در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت که اول بعد نیازه��ای اولیه، 
دوم بع��د ارتقادهنده های کارایی و 
سوم خالقیت و فاکتورهای پیچیده 

اقتصادی است.
در بخش نیازهای اولیه  می توان 
به زیربخش های عملکرد موسسات 
اقتصادی  زیرساخت های  اقتصادی، 
و مال��ی، فض��ای کالن اقتصادی و 
آموزش ابتدایی و س��المت اش��اره 
ک��رد و در زیربخش های مربوط به 
ارتقادهندگان کارای��ی می توان  به 
تحصی��الت باالت��ر و آموزش ه��ای 
الزم در ای��ن زمین��ه، کارای��ی بازار 
کاال، کارایی بازار نیروی کار، توسعه 
بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژی ها 
برای استفاده از فرصت های رشد و 
در نهایت اندازه بازار اش��اره کرد. در 
مورد سومین بخش که فاکتورهای 
پیچیده اقتصادی و خالقیت اس��ت 
ه��م می ت��وان ب��ه پیچیدگی های 

تجاری و خالقیت اشاره کرد.

 اولین بعد کلید رش��د اقتصادی 
نهاده مح��ور اس��ت، دومی��ن بع��د 
کارایی محور است و سومین بعد هم 
کلید رشد اقتصادی خالقیت محور 
ن��ام دارد. ب��رای ه��ر ک��دام از این 
فاکتورها ش��اخصی تعیین می شود 
و برآیند این شاخص ها هم شاخص 
رقابت پذی��ری خواهد ب��ود که بین 

صفر تا ۶ است.
رقابت پذیرترین کشورهای 

دنیا کدامند؟
طب��ق گ��زارش س��ال ج��اری، 
س��وئیس رقابت پذیرتری��ن اقتصاد 
دنیاس��ت و ش��اخص رقابت پذیری 
اقتصادی در این کشور برابر با ۵.۸۶ 
است. کش��ورهای آمریکا، سنگاپور، 
هلند  و آلمان هم در این فهرس��ت 
جای��گاه دوم تا پنج��م را دارند. این 
کش��ورها در گزارش سال قبل هم 
در میان پنج کش��ور دارای شاخص 
ب��االی رقابت پذیری معرفی ش��ده 
بودند و دلیل آن س��رمایه گذاری در 
زیرس��اخت های مالی و اقتصادی و 
توس��عه یافتگی موسسات اقتصادی 

در این کشورها است.
 امارات در این فهرس��ت جایگاه 
هفدهم را دارد که نس��بت به سال 
قبل یک پله تنزل داشته است. این 
کش��ور اولین کش��ور حاشیه خلیج 
فارس اس��ت  که در  فهرست جای 
گرفته است. کش��ور مالزی در این 
فهرس��ت جای��گاه بیست و س��وم را 
دارد و قطر در جایگاه بیست و پنجم 
ق��رار گرفته اس��ت. چی��ن جایگاه 
و  فهرس��ت  ای��ن  بیس��ت وهفتم 
عربس��تان جایگاه س��ی ام را دارد و 
روس��یه در جایگاه س��ی و هش��تم 
 قرار گرفته اس��ت. در گزارش سال

 ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ از ترکیه به عنوان 
پنجاه و سومین کشور در میان ۱۳۷ 
کش��ور مورد مطالعه نام برده شده 
اس��ت و ایران جای��گاه ۶۹ را دارد. 
جایگاه ایران نسبت به سال گذشته 
هفت پله ارتقا یافته است. در انتهای 
ای��ن فهرس��ت کش��ورهای یمن، 
موزامبی��ک، چاد، لیبریا و موریتانی 
واقع شده اند و شاخص رقابت پذیری 

اقتصادی این کش��ورها بین ۳.۰۹ و 
۲.۸۷ است.

 مجمع جهانی اقتصاد چالش های 
اصلی و ب��زرگ دنیا در س��ال های 
۲۰۱۷ و۲۰۱۸ را این ط��ور ب��رآورد 

کرده است:
نیاز به تغییرات ساختاری 
اقتصادی و ارزیابی چالش ها

۱۰ س��ال قبل بح��ران مالی در 
دنیا باعث ش��د ت��ا در روند رش��د 
اقتص��ادی اخت��الل ایجاد ش��ود و 
ن��رخ رش��د اقتصادی ب��ه کمترین 
س��طح از دهه ۶۰ میالدی تاکنون 
برس��د. ظرف این ۱۰ سال با وجود 
وضع سیاس��ت های مال��ی خاص و 
بسته های تشویقی مالی، اقتصادهای 
نتوانستند  توس��عه یافته  و  صنعتی 
رشد باالی اقتصادی را تجربه کنند. 
اما در بازاره��ای در حال گذار تاثیر 
بح��ران مالی دنیا ب��ه دلیل  تفاوت 
نرخ بهره بانکی با کشورهای صنعتی 
کمت��ر حس ش��د. در این س��ال ها 
کش��ورهای صنعتی  س��رمایه های 
در قالب س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی وارد بازاره��ای در ح��ال 
توس��عه ش��د که باعث افزایش نرخ 
رش��د اقتصادی در کشورهای مورد 
نظر ش��د. جالب اینجاس��ت که در 
س��ال های پایانی بح��ران اقتصادی 
در دنی��ا بود که نش��انه های بحران 
اقتص��ادی در کش��ورهای در حال 
توسعه مشاهده شده بود و این روند 
با بازگشت رونق به اقتصاد جهان به 

سرعت متوقف شد.
ام��ا دلیل این تح��والت چه بود: 
سطح باالی پس انداز و سطح پایین 
س��رمایه گذاری باعث اف��ت میزان 
تقاض��ا در کش��ور و به دنب��ال آن 
کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. 
آمار نشان می دهد در سال های اخیر 
سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی  
در پایین تری��ن س��طح در فاصل��ه 
س��ال های ۲۰۰۸ ت��ا ۲۰۱۵ ق��رار 
داشته است. این افت سرمایه گذاری 
در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی 
بیش از دیگر کشورهای دنیا بود. از 
طرف دیگر در تمامی کشورهای دنیا 

کاهش بهره وری اقتصادی مشاهده 
ش��د که این افت بهره وری با وجود 
بسیار  تکنولوژیکی  پیش��رفت های 
زیاد مسئله ای بس��یار تامل برانگیز 
بوده اس��ت. مس��ئله دیگر هم این 
است که معیارهای سنتی محاسبه 
تولید ناخالص داخلی بخش زیادی 
از ارزش ایجادش��ده در اقتص��اد در 
سال های اخیر را  پوشش نمی دهد 
و ب��ه همین دلیل نمی تواند ارزیابی 
صحیح��ی از عملکرد اقتص��اد ارائه 

دهد.
چالش های نوآوری

تکنولوژیک��ی  تغیی��رات  رون��د 
فرصت ه��ا و تهدیده��ای زیادی در 
روند رش��د اقتصادی ایج��اد کرده 
است؛ فرصت هایی که می تواند گذر 
در مسیر چهارمین انقالب صنعتی 
دنیا را س��ریع تر و تح��والت زیادی 
در بازاره��ای مالی ایج��اد کند. این 
تکنولوژی ها پتانس��یل زمینه سازی 
برای تقویت نرخ رشد اقتصادی در 
دنی��ا را دارد ولی تغییرات آینده آن 
نامشخص اس��ت. چالش اصلی این 
اس��ت که این پتانس��یل را چگونه 
اس��تخراج کنیم که مزایای زیادی 
به اقتص��اد وارد کند و توزیع ثروت 
و درآم��د را در دنیا تحت تاثیر قرار 
ده��د. مطالعات ما نش��ان می دهد 
تاثی��رات تکنولوژی های آینده روی 
اقتصاد چندان مشخص نیست ولی 
چالش های سیاست گذاری را که با 
روندهای کنونی تغییرات تکنولوژی 

همسو باشد نمی توان ارزیابی کرد.
تح��والت  ای��ن  نتیج��ه  در 
ش��غلی  فرصت های  تکنولوژیک��ی 
زیادی در کش��ورها از بین می روند 
و مش��اغل تولیدی جای خود را به 
مشاغل خدماتی می دهند. اما مسئله 
این است که سرعت ایجاد شغل های 
تازه و تطابق پیدا کردن افراد جدید 

با نیازهای مشاغل تازه چقدر است.
 از ط��رف دیگ��ر پیش��رفت های 
برای  زی��ادی  ارزش  تکنولوژیک��ی 
مصرف کنن��دگان ایج��اد می کنند 
ک��ه ای��ن ارزش بیش��تر از ارزش  

بازتاب یافته در آمارهای ملی است.

نابرابری های مخرب
ک��ه  داش��ت  نظ��ر  در  بای��د 
زمینه  تکنولوژیکی  پیش��رفت های 
را ب��رای قطب��ی ش��دن ب��ازار کار 
فراه��م کرده اس��ت و باعث کاهش 
به  نیازمن��د  فرصت ه��ای ش��غلی 
مهارت ه��ای باال ش��ده اس��ت. در 
از کش��ورها دغدغه های  بس��یاری 
مرب��وط ب��ه توزی��ع فرصت ه��ای 
شغلی در کش��ور یکی از مهم ترین 
بود  سیاس��ت گذاران  چالش ه��ای 
اقتص��ادی و  رون��د رش��د  و روی 
رقابت پذی��ری تاثی��ر منف��ی بر جا 

گذاشت.
آمارها نشان می دهد در ۱۰سال 
اخیر نابرابری اقتصادی در دنیا رشد 
کرده است که دلیل آن ضعیف بودن 
س��رعت رش��د اقتصادی و افزایش 
جمعیت  کش��ورهای آسیایی  بود. 
در این سال ها سرعت رشد جمعیت 
در کش��ورهای آس��یایی بیش��تر از 
سرعت رشد جمعیت در کشورهای 
صنعت��ی بود در حال��ی که ثروت و 
س��رمایه ایجادش��ده در کشورهای 
مذکور کمتر از  کشورهای صنعتی 
بوده است. آمارها نشان می دهد در 
یک دهه اخیر نابرابری درآمدی در 
کشورهای صنعتی رشد زیادی کرده 
است  و سرعت رش��د این نابرابری 
در کش��ورهای صنعت��ی بی��ش از 
کش��ورهای در حال توسعه گزارش 

شده  است.
بای��د در نظر داش��ت که ترکیب 
رکود اقتص��ادی و افزایش نابرابری 
درآمدی باعث افزایش بی ثباتی های 
سیاسی و تنش در سراسر دنیا شده 

است.
فشارهای تجاری

جریان تجارت و س��رمایه گذاری 
عام��ل اصلی رش��د اقتص��ادی در 
سال های اخیر بوده است اما ارتباط 
بین جهانی س��ازی رش��د اقتصادی 
تاکنون به درس��تی ارزیابی نش��ده 
اس��ت. سیاس��ت هایی ک��ه باع��ث 
احیای رشد اقتصادی در کشورهای 
مختل��ف می ش��ود درک بهتری از 
روند آزادس��ازی تج��اری، تحوالت 
تکنولوژیکی، چارچوب سیاست های 
اقتص��ادی و ابع��اد مختلف رش��د 
اقتصادی در اختیار سیاست گذاران 
ق��رار می ده��د و روی فاکتورهای 
رش��د اقتصادی از جمله اش��تغال، 
درآمد، نابرابری اقتصادی، سالمت و 

تحصیالت بسیار اثرگذار است.
اهمیت این مسئله اینجاست که 
با وجود بازگش��ت رون��ق به اقتصاد 
دنیا بعد از ۱۰ س��ال، هنوز س��طح 
تجارت به س��طحی که قبل از سال 
۲۰۰۹ بود بازنگشته است. در سال 
۲۰۰۹ تج��ارت در دنی��ا ۱۵درصد 
تنزل یافت و هم اکنون سرعت رشد 
تجارت بس��یار پایین تر از س��رعت 
رشد اقتصادی است. عدم اطمینان 
در مورد تحوالت آتی اقتصادی یک 
عام��ل بازدارنده در رش��د تجارت و 
اقتصاد دنیاس��ت. از طرف دیگر در 
س��ال های اخیر کش��ورهای زیادی 
اق��دام به  عقب نش��ینی در  اجرای 
ط��رح آزادی تج��اری کردن��د که 
دلی��ل آن ه��م  نگران��ی در م��ورد 
صنایع داخلی عنوان شد. آخرین و 
بزرگ ترین نماد این عقب نشینی را 
می توان در سیاست های وضع شده 
در آمری��کا در مقابله با تجارت آزاد 
با کش��ورهای دیگر دید که نگرانی 
در مورد بازگش��ت بحران اقتصادی 
و مالی در دنیا را افزایش داده است.

کشورها باید چه بکنند؟
 ب��ا توجه به چالش های توس��عه 
اقتص��ادی پای��دار و باثب��ات، برای 
اینکه اقتصاد دنیا بتواند به رش��دی 
همه جانبه دست پیدا کند و قدرت 
رقابت پذیری کشورهای دنیا افزایش 
یابد، باید سیاس��ت های هماهنگی 
در دنیا اجرا شود؛ سیاست هایی که 
زمینه ساز افزایش بهره وری اقتصادی 
در بلندم��دت و ارتقای فرصت های 
رشد اقتصادی در کشورهای مختلف 
ش��ود و به دنبال آن ابزارهای مالی 
مورد نی��از برای تقویت نرخ رش��د 

اقتصادی را در کشورها ارائه دهد.

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری جهانی

ایران در کجای جهان ایستاده است؟
دریچه

تهدیدها و فرصت های اقتصاد روسیه به روایت 
اکونومیست

در جست وجوی خوشبختی
روس��یه یکی از مهم ترین بازیگران دنیای سیاست 
و همچنین اقتصاد امروز اس��ت. این کش��ور یکی از 
ش��رکای تجاری مهم ایران نیز به ش��مار می آید، اما 
اقتصاد این کش��ور با فراز و نش��یب هایی همراه بوده 
اس��ت. اکونومیست در گزارش��ی به وضعیت اقتصاد 
روس��یه پرداخته اس��ت ک��ه ب��ه نق��ل از آینده نگر 

می خوانیم:
روی صحنه سالن تأسیسات اتومبیل سازی گورکی 
می ایس��تد، اوای��ل دس��امبر ۲۰۱۷ اس��ت، کارگران 
کارخان��ه مقابل��ش ایس��تاده اند و او از تاریخ منطقه 
برای آنها س��خن می گوید. او والدیمیر پوتین است، 
رئیس جمهوری روس��یه که به تاریخ این کشور اشاره 
می کن��د: »و بعد از قرن هفدهم، روس��یه به اتحادی 
بزرگ و قدرتمند تبدیل ش��د که به سرعت در جهت 
توس��عه گام برمی داشت.« سپس از کارگران کارخانه 
خودروس��ازی می خواهد در همان مسیر سنتی قدم 
بردارند: »با مش��ارکت مردمی شما، روسیه به سمت 
جلو قدم برخواهد داش��ت.« همان جا کارگران هم از 
او خواستند س��ال بعد برای ریاست جمهوری دوباره 
به میدان بیاید. یکی از کارگران گفت: »همه کسانی 
که اینجا حضور دارند از شما حمایت خواهند کرد.«

صنعت اتومبیل سازی روس��یه در جبهه اقتصادی 
این کش��ور بدون تردید در مسیر حرکت به جلو قرار 
دارد، هرچند به ُکن��دی حرکت می کند. اقتصاد این 
کشور دو سال متوالی گرفتار بحران شد و باالخره در 
س��ال ۲۰۱۷ با رشد همراه ش��د. کاهش قیمت نفت 
از یک  س��و و تحریم های غربی از س��وی دیگر شوک 
بزرگ��ی را به اقتصاد وارد کرده  بود اما سیاس��ت های 
اقتصادی ج��واب داد و روس ها فعاًل موفق ش��ده اند 
اقتصاد خود را نجات بدهند. بانک های مرکزی موفق 
ش��ده اند نرخ تورم را به زیر هدف ۴درصدی برسانند 
در حالی که در سال ۲۰۱۵ نرخ تورم در این کشور به 
۱۶درصد رس��یده  بود. بودجه نیز سروسامانی گرفته 
و به لطف برنامه های درست به سطح قابل مدیریتی 
رسیده  اس��ت. به هر حال اقتصادی که به لطف نفت 
به پی��ش می رفت تا بح��ران اقتص��ادی اخیر کاماًل 
متوقف شده  بود و رشد نمی کرد: رشد تولید ناخالص 
داخلی در سال ۲۰۱۳ با نفت ۱۰۰دالری باز هم تنها 
۱.۳درصد بود. امس��ال هم زی��ر ۲درصد خواهد بود. 
بانک جهانی برآورد کرده که اگر در روسیه اصالحات 
چش��مگیری رخ ندهد رش��د اقتصادی این کشور در 

سال جدید ۱.۸درصد خواهد بود. 
باتالق اقتصادی

اقتصادی که این چنین در منجالب مصیبت گرفتار 
ش��ده برای کرملین و آقای پوتین که می خواهد وارد 
دوره بعدی اش بش��ود، یک چالش بزرگ است. رشد 
اقتصادی پایین منجر به رکود خواهد شد و به دنبال 
آن به س��بک های زندگی آس��یب وارد خواهد کرد. 
دولت به خوبی از این مس��ئله آگاه است و سعی دارد 
آن را برطرف کند. در دو دوره نخس��ت آقای پوتین، 
زمانی که اقتصاد به صورت متوس��ط س��االنه ۷درصد 
رشد داش��ت، درآمدها افزایش پیدا کرد و همین امر 
زمینه س��از محبوبیت رئیس جمهوری ش��د. از س��ال 
۲۰۱۲ که دوباره به ریاس��ت جمهوری بازگشته )بعد 
از یک دوره نخس��ت وزیری(، سیاس��ت های خارجی 
را جایگزی��ن تمرکز برای پیش��رفت اقتصادی کرده 
 است و همین را بزرگ ترین دستاورد خود در روسیه 
می بیند. ۱۸مارس س��ال ۲۰۱۸ میالدی قرار اس��ت 
دوب��اره انتخابات برگزار ش��ود و او روی همین مورد 
انگش��ت گذاشته  است. پیروزی او در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. بحران کریمه نیز جزو مس��ائلی است که او 
باید حل کند. مقامات روس در این باره گفته اند: »ما 
ملت صب��وری داریم اما این ماجرا ت��ا ابد ادامه پیدا 

نخواهد کرد.«
اتفاقاتی ک��ه بعد از انتخابات می افت��د ارتباط کمی 
با آنچه پوتی��ن انجام می دهد خواهد داش��ت. یکی از 
مش��اوران روس می گوید: »پوتین در هر دوره جدیدی 
که به میدان می آید، بس��ته اصالح��ی جدیدی را آغاز 
می کند.« همه سیاست گذاران در روسیه معتقدند این 
کش��ور به تغییرات اساس��ی نیاز دارد. اما تفاوت هایی 
میان اس��تراتژی ها وجود دارد. برخی به دنبال تغییرات 
و اصالحات ساختاری هستند، برخی هم تنها به دنبال 

اقدامات کوچکی برای ایجاد تغییر می گردند.
به هر حال گروه ها به صورت نزدیک و در کنار هم 
برای نجات روسیه کار می کنند ولی اولویت های آنها 
با هم ف��رق دارد. آنها که اس��تراتژیک فکر می کنند 
به دنب��ال اصالحات و تغییرات عمیقی هس��تند که 
بتواند اقتصاد روسیه را احیا کند. از نظر آنها همه چیز 
باید تغییر کند از نظام آموزش وپرورش کشور گرفته 
ت��ا نظام س��المت آن. در واقع از ن��گاه آنها همه چیز 
باید به صورت ریش��ه ای در روس��یه م��ورد بازبینی 
قرار بگیرد. اما در مقاب��ل آنها عده ای دیگر به دنبال 
بهب��ود وضعیت موجود هس��تند. معتقدن��د با کمی 
س��رمایه گذاری در بعضی بخش ها می توان تغییرات 

الزم را در کشور ایجاد کرد.
دولت امید دارد تغییرات تدریجی تمامی آن چیزی 
باش��د که برای تغییر وضعیت موجود نیاز است. آنها 
ب��ه نفت باالی ۴۰دالر در ازای هر بش��که دل خوش 
کرده اند اما این به تنهایی برای رش��د اقتصادی کافی 
نخواهد ب��ود. آقای پوتین به چرخ دنده های قوی تری 

برای پیش بردن اقتصاد کشورش نیاز دارد. 

نگاه

عدم عضویت در سازمان ها و نهادهای جهانی
سدهای بزرگی که راه اقتصاد ایران 

را بسته اند
یک��ی از مهم ترین اهداف اقتص��ادی دولت دوازدهم به 
منظور رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی بر اساس آنچه 
در برنامه شش��م اعالم شده جذب سرمایه گذاری خارجی 
است که در حال حاضر این امر با موانع مختلف اقتصادی 

و غیراقتصادی مواجه است.
به گزارش خبرآنالین، جذب س��رمایه خارجی به غیر از 
تامی��ن مالی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال دانش فنی، 
توسعه منابع انسانی، مهارت های مدیریتی و رونق صادرات 
از جمله مهم ترین نتایج س��رمایه گذاری خارجی اس��ت، 
اما در این راس��تا برای تحقق آن موانع مختلف سیاس��ی، 

اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
س��ال های گذشته مانع اصلی جذب س��رمایه خارجی 
مربوط به تحریم ها می شد. با وجود اینکه برخی تحریم ها 
برداش��ته ش��ده اما در حوزه بانک��ی مقاومت ها همچنان 
پابرجاس��ت که تبدیل به مانعی س��ر راه جذب س��رمایه 
خارجی شده است.  بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد 
استفاده از فرصت های دوران پسابرجام تاکید داشته اند که 
این فرصت ها را آغاز دوره ای جدید در اقتصاد ایران عنوان 
می کردند. از آنجا که در برنامه ششم توسعه جذب سرمایه 
۲۰۰میلیارد دالری پیش بینی ش��ده،حتما الزم است که 
وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این 
باره برای مذاکره با سرمایه گذاران خارجی تالش بیشتری 

داشته باشد.
ب��ه گفته فعاالن اتاق بازرگانی ایران، تا س��ال ۱۴۰۴ به 
۴۵۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی نیاز داریم اما اکنون در 

رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف قرار گرفته ایم.
پس از اجرایی ش��دن برجام، س��ازمان س��رمایه گذاری 
خارجی با برخی کش��ورها وارد مذاکره شد و به توافقاتی 
هم  رس��ید که می توان به فاینان��س و خطوط اعتباری با 
کش��ورهای ژاپن، چین، دانم��ارک، هلند، ن��روژ، آلمان، 
ایتالیا، روس��یه اش��اره ک��رد. یکی از موان��ع جدی و مهم 
جذب س��رمایه گذاری خارجی وجود محیط کسب و کار 
نامطلوب مناس��ب اس��ت. چراکه به ط��ور طبیعی فضای 
نامساعد کس��ب وکار باعث پایین آمدن بهره وری و قدرت 

رقابت پذیری بنگاه ها و واحد های تولیدی می شود.
بر اساس آخرین اطالعات، نمره ایران در شاخص کسب 
و کار ۰.۲۶ رشد داشته و از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ رسیده  است.

هرچند برخی تحلیلگران معتقدند که دلیل کاهش رتبه 
ایران کندی و رکود اقتصاد نبوده بلکه سایر کشورها بهتر 
عمل کرده اند، با این حال برآینده کلی نشان می دهد که 
وضعیت ایران در رتبه کسب وکار چندان هم خوب نیست. 
یعنی با وجود اینکه نمره  کسب وکار باالتر رفته، چون یک 
رقابت جهانی وجود دارد و در این رقابت بقیه کشورها بهتر 

عمل کرده اند رتبه مان پایین تر آمده است.
فضای نامطلوب کس��ب وکار باعث می شود سرمایه گذار 
خارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ما نداش��ته باش��د 
چراک��ه امنیت حضورش تضمین ش��ده نیس��ت. از طرف 
یگر برخی کارشناس��ان بر این باورند که عدم عضویت در 
سازمان ها  و نهادهای جهانی مثل سازمان تجارت جهانی 
)WTO( و کنوانس��یون های بین المللی از جمله عوامل 
مهم دیگری اس��ت ک��ه در عدم جذب س��رمایه خارجی 

تاثیرگذار بوده است.
ام��روز عضوی��ت در س��ازمان تجارت جهان��ی یکی از 
مولفه هایی است که کش��ورهای مختلف دنیا را به لحاظ 
تجاری بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه 
ب��ه نحو مطلوب تری فراهم می کن��د. با این حال عضویت 
ایران در این س��ازمان هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
با وجود تالش های صورت گرفته از طرف دولت هنوز این 
امر مهم محقق نشده است و به عبارتی شاید بتوان گفت 
اقتصاد ایران هنوز بین المللی نشده و چرخه درهم تنیده 

اقتصاد جهانی نپیوسته است.
مانع ج��دی دیگر موانع بانکی و تعامالت مالی اس��ت. 
بخش عمده این مش��کل به نب��ود انطباق کامل ضوابط و 
مق��ررات داخلی به ویژه اس��تانداردهای بانکی با ش��رایط 
بی��ن الملل��ی بر می گردد،چ��را ک��ه در س��ال های اخیر 
بانک های داخلی به دلیل وج��ود تحریم های اقتصادی از 
اس��تانداردهای بین المللی فاصله گرفته ان��د و امروز برای 
تعام��ل و همکاری با بانک های معتبر خارجی با مش��کل 
روبه رو شده اند و از سوی دیگر با وجود رفع بخش مهمی از 
تحریم ها به غیراز برخی بانک های درجه دو و سه اروپایی و 
آسیایی، بانک های درجه اول و معتبر دنیا هنوز با ایران کار 
نمی کنند که یکی از اصلی ترین دالیل آن فشار های آمریکا 
عنوان می شود. در خصوص وضعیت نرخ تورم، دولت موفق 
ش��ده طی پنج سال گذش��ته نرخ تورم را از ۴۰ درصد به 
کمتر از ۱۰درصد برس��اند که این خود دس��تاورد مهمی 
اس��ت؛ اما بای��د به این نکته توجه داش��ت که در مقیاس 
جهانی این تورم، نرخ باالیی محس��وب می شود و طبیعتا 
روی جذب سرمایه خارجی هم تاثیر منفی می گذارد چرا 
که کشور های توسعه یافته تورمی بین ۱ تا ۳ درصد دارند 

و این خود عامل منفی در جذب سرمایه خارجی است.
در زمین��ه عوامل اجتماعی، کارشناس��ان بر این باورند 
ک��ه مهمترین مانع عدم احترام به حقوق مالکیت اس��ت، 
چراکه حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت 
شناخته نمی شود و این خود به مانعی برای سرمایه گذاری 
خارجی بدل شده است. در مجموع به نظر می رسد با وجود 
عزم جدی دولت برای جذب سرمایه خارجی این موضوع 
با موانع جدی اقتصادی و غیراقتصادی مواجه است و شاید 
یکی از ابزارهایی که بتواند موانع پیش روی جذب سرمایه 
خارجی را از پیش رو بردارد استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی باشد تا اهداف تعیین شده در این زمینه به عملی 

شدن نزدیک شود. 
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شاخص رقابت پذیری اقتصادی سال 2۰۱8- 2۰۱7نام کشوررتبه

۵.۸۶سوئیس۱

۵.۸۵آمریکا۲

۵.۷۱سنگاپور۳

۵.۶۶هلند۴

۵.۶۵آلمان۵

۵.۵۳هنگ کنگ۶

۵.۵۲سوئد۷

۵.۵۱بریتانیا۸

۵.۴۹ژاپن۹

۵.۴۹فنالند۱۰

۵.۴نروژ۱۱

۵.۳۹دانمارک۱۲

۵.۳۷نیوزیلند۱۳

۵.۳۵کانادا۱۴

۵.۳۳تایوان۱۵

کشورهایی که باالترین شاخص رقابت پذیری اقتصادی را دارند
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شماره 1007

فرص�ت ام�روز: خبر س��قوط هواپیما 
متأس��فانه یک بار دیگر در صدر خبرهای 
ف��وری رس��انه ها ق��رار گرف��ت و ای��ن بار 
 هواپیم��ای  ای ت��ی آر آس��مان ک��ه ب��ا 
66 مس��افر از تهران عازم یاس��وج بود، در 
س��میرم اصفهان س��قوط کرد؛ خبری که 
مشابه آن را هر چند سال و حتی گاهی چند 
بار در یک س��ال شاهد هستیم؛ اتفاقی که 
ایران را به یکی از سانحه خیزترین کشورها 
از نظ��ر صنعت هوایی تبدیل کرده اس��ت. 
نکته ای که آمارهای رس��می نیز به خوبی 
آن را نش��ان می دهد به طوری که براساس 
 اعالم شبکه ایمنی هوانوردی ایران، بیش از
1500 س��انحه هوای��ی )با تلفات انس��انی 
و ب��دون تلفات انس��انی( در ایران به وقوع 
پیوس��ته که بیش از 50 سانحه آن مرگبار 

بوده است. 
همچنین در حالی این شائبه ایجاد شده 
که هواپیمای س��قوط کرده تهران - یاسوج 
ج��زو ای تی آره��ای جدیدی اس��ت که 
وارد آس��مان کشور ش��ده، اما بررسی ها 
نش��ان می دهد که ای��ن هواپیما قدیمی 
ب��وده و پس��ابرجامی نیس��ت. گزارش ها 
نش��ان می دهد ای��ن هواپیم��ا در دولت 
احمدی ن��ژاد و در زم��ان مدیری��ت علی 
عابدزاده در ش��رکت هواپیمایی آس��مان 
خریداری ش��ده اس��ت. این هواپیما که 
دس��ت دوم بوده، در زم��ان تحریم ها به 
صورت واس��طه خریداری شده و به گفته 
رئیس سازمان هواپیمایی کشور، 25سال 

سن داشته است. 
علی عابدزاده در گفت وگو با ایس��نا، با 
بی��ان اینکه هواپیمای آس��مان که صبح 
یکشنبه س��قوط کرده در س��ال 1۹۹۳ 
س��اخته ش��ده بود، گفت: نمی توان برای 
هیچ هواپیمایی عمر تعیین کرد. دستگاه 
ناوبری که روی این هواپیما نصب ش��ده 
بود مدرن بود و این درس��ت نیس��ت که 
مسائل قبل و نقص هایی که این هواپیما 
در سال های قبل داشته است را به سقوط 

آن ربط دهیم. 
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��ور در 
پاس��خ به این سوال که برای این هواپیما 
چ��ه عم��ری تعیین ش��ده ب��ود، گفت: 
نمی توان برای ی��ک هواپیما عمر دقیقی 
تعیی��ن کرد. عم��ر هواپیما ب��ه تعداد و 
ساعات پرواز بس��تگی دارد، بنابراین این 
موض��وع تقریبی اس��ت و نمی توان گفت 
هواپیمایی که سقوط کرده فرسوده بوده 

است. 
همچنی��ن روابط عموم��ی هواپیمایی 
۳۷0۴ آس��مان در یک برنامه تلویزیونی 
ب��ا عرض تس��لیت در پ��ی ای��ن حادثه 
گفت: ای��ن هواپیما 60 مس��افر و 6 تیم 
پ��رواز داش��ت که متأس��فانه ط��ی این 
 حادثه تمام��ی سرنش��ینان آن از جمله 
5۹ بزرگس��ال و یک کودک، یک خلبان، 
ی��ک کمک خلب��ان، دو مهمان��دار و دو 

پرسنل امنیت پرواز جان باختند. 

علت سقوط هواپیمای آسمان به 
گفته کارشناس غربی

تحت چند دهه تحریم های بین المللی، 
ناوگان هواپیمایی مسافری ایران فرسوده 
ش��ده و در س��ال های اخیر شاهد سوانح 
هوای��ی متع��ددی ب��وده اس��ت. ای��ران 
به دنب��ال امضای برجام در س��ال 2015، 
قراردادهایی را با ش��رکت های ایرباس و 
بویینگ برای خرید هواپیماهای مسافری 

امضا کرده است. 
دیوید لیرمونت، متخصص ایمنی پرواز 
و خلبان سابق از لندن به شبکه الجزیره 
گفت: وضعیت جوی در کوهس��تانی که 
این هواپیما سقوط کرده، بسیار بد است. 
به نظر می رس��د که این هواپیما در حال 
کم ک��ردن ارتف��اع به س��وی مقصد بوده 
اس��ت و در موقعیت اشتباهی قرار داشته 

و به کوه برخورد کرده است. 
وی ادامه داد: اساس��ا این مسئله ناشی 

از اشتباه ناوبری است و هواپیمایی که به 
کوهس��تان پوشیده از ابر برخورد می کند 
مانند کش��تی است که به صخره برخورد 

می کند. 
ب��ه گفت��ه لیرمون��ت، هواپیمای��ی که 
س��قوط کرده، مدلی بوده ک��ه به خوبی 
امتحانش را پس داده بود اما این شرکت 
هواپیمای��ی با س��وانح هوای��ی در ایران 
بیگانه نبوده اس��ت. ش��رکت هواپیمایی 
آس��مان پروازهای زیادی در مناطقی که 
پرواز در آنها دش��وار است، انجام می دهد 
و ب��ه همین دلی��ل در معرض ریس��ک 

بیشتری قرار می گیرد. 
پای��گاه آمار فالیت »رادار 2۴« نش��ان 
می دهد شرکت هواپیمایی آسمان شش 
فرون��د  ای ت��ی آر ۷2 دارد ک��ه همگی 
هواپیماه��ای قدیمی هس��تند ک��ه تنها 
MLAT مکان یاب��ی  رادار  ب��ا س��امانه 

می شوند. 
سوانح هوایی ایران در چند دهه 

گذشته
با این همه، ایران باتوجه به تعداد باالی 
حوادث هوایی یک��ی از پرمخاطره ترین 
ن��اوگان هوایی در جه��ان را دارد. البته 
آمارهای دقیق و جمع بندی ش��ده ای از 
کل تلفات انس��انی این حوادث تاکنون 
به صورت رس��می اعالم نش��ده اس��ت، 
ام��ا براس��اس اطالع��ات ش��بکه ایمنی 
هوان��وردی، تعداد 1۷20 نف��ر تا مرداد 
1۳۸۸ بر اثر سانحه های هوایی در ایران 
جان خود را از دس��ت داده اند. البته در 
۸سال گذشته هم ش��اهد سوانح هوایی 
متعددی بوده ایم ک��ه باید جانباختگان 
آنه��ا را نیز ب��ه این آماره��ا اضافه کرد. 
اف��رادی که س��وار ب��ر ارابه ه��ای مرگ 
جان ش��ان را از دس��ت دادن��د؛ افرادی 
که ح��اال باید به تعداد آنها 66 مس��افر 
هواپیمای  ای تی آر تهران به یاس��وج را 

هم اضافه کرد. 
در ج��دول، مهم تری��ن س��وانح هوایی 

ایران در چند دهه گذشته آمده است.

مذاک��رات تعیین مزد س��ال 1۳۹۷ 
در حالی کلید می خورد که بررسی ها 
نشان می دهد بیشترین افزایش سطح 
دستمزد در سال های 1۳۹2 و 1۳۹۳ 

اتفاق افتاده است. 
بررس��ی  گ��زارش خبرآنالین،  ب��ه 
اعداد و ارقام مربوط به میزان افزایش 
دستمزد در فاصله س��ال های 1۳۸6 
تاکنون حکایت از عقب ماندگی مزد از 

تورم در برخی سال ها دارد . 
 به عنوان مثال در س��ال 1۳۸۷ در 
حالی حداقل دس��تمزد افزایشی برابر 
با 20.5درص��د را تجربه کرد که نرخ 
ت��ورم در این س��ال ب��ه 25.۴درصد 

رسیده بود. 
 عقب افتادگ��ی م��زد از ت��ورم تنها 
در فاصله س��ال های 1۳۸6 تا 1۳۹6 
رخ ن��داده بلک��ه انباشته ش��دن ای��ن 
عقب ماندگی در سال های پیش از این 
نیز زمینه را برای ناکافی بودن حداقل 
دس��تمزد در ای��ران ب��رای اداره یک 
زندگی عادی و معم��ول فراهم کرده 
اس��ت. علی ربیعی، وزیر  تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پیش از این تأکید کرد 
یکی از مهم ترین سیاست هایی که مد 
نظر قرار داده اس��ت، ترمیم وضعیت 

دستمزدی کارگران است. 
 در س��ال های 1۳۹۳ تاکن��ون نیز 
دستمزد همواره رشدی بیش از تورم 
را تجرب��ه کرده اس��ت، اما با این حال 
هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق 
مکف��ی در ایران باالس��ت و از این رو 
تدابی��ر اتخاذش��ده در این ح��وزه بر 

تداوم این روند داللت دارد. 
 دستمزد در کدام سال کمترین 

افزایش را داشت؟ 
 بررس��ی وضعیت افزایش دستمزد 
در یک دهه گذش��ته نش��ان می دهد 
حداق��ل دس��تمزد در س��ال 1۳۹0، 
یعن��ی آغاز م��وج تورم��ی در اقتصاد 
ایران کمترین افزایش را ش��اهد بود. 
حداقل دستمزد در این سال افزایشی 
تک رقم��ی در مح��دوده ۹درص��د را 

شاهد بود اما نرخ تورم در این سال به 
21.5درصد رسید. در سال 1۳۹1 نیز 
حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 
1۷.5درص��دی را تجربه کرد که نرخ 
ت��ورم پ��ا را از مح��دوده ۳0درصدی 
فراتر گذاش��ته و نرخ ۳1.5درصدی را 

به ثبت رساند. 
در ای��ن ده��ه اما بیش��ترین میزان 
افزایش دس��تمزد در سال های 1۳۹2 
و 1۳۹۳ اتفاق افتاد. حداقل دستمزد 
در این س��ال ها برابر با 25درصد رشد 
کرد. با این حال رش��د دس��تمزد در 
س��ال 1۳۹2، از نرخ تورم عقب افتاده 
بود و دس��تمزد در ش��رایطی افزایش 
25درص��دی داش��ت که ت��ورم باالتر 
از ۳۴درص��د ب��ود. در س��ال 1۳۹۳ 
اما می��زان افزایش حداقل دس��تمزد 
10درص��دی بیش��تر از ن��رخ ت��ورم 

ثبت شده در اقتصاد ایران بود. 
دستمزد در سال 1397 چقدر 

افزایش می یابد؟ 
 درحالی که مذاکرات تعیین حداقل 
دستمزد در حال کلید خوردن است، 
اخبار رس��یده حکایت از آن دارد که 
حداقل دستمزد در س��ال آینده بین 
12 تا 15درصد افزایش خواهد داشت. 
 هرچند این رق��م نمی تواند ترمیم 
دس��تمزد کارگ��ران و افزای��ش قابل 
توجه ق��درت خرید را ب��رای آنان در 
پی داشته باش��د، اما مقامات مسئول 
معتقدن��د ت��داوم وضعی��ت کنونی به 
بهب��ود وضعیت در این ح��وزه منجر 

خواهد شد. 
 پایی��ن ب��ودن ن��رخ دس��تمزد در 
ای��ران یک��ی از مهم ترین مش��کالت 
بازار کار ایران تلقی می ش��ود چرا که 
عدم تکافوی دس��تمزد ب��رای گذران 
زندگی س��بب می ش��ود اقتصاد ایران 
ب��ا بحران های ج��دی روبه رو ش��ود. 
ب��ه عنوان مثال باالرفتن س��اعت کار 
نس��بت به اس��تانداردها از یک سو و 
همچنین دوشغله و سه شغله بودن از 

تبعات ناشی از این وضعیت است. 

تأثیر افزایش دستمزدها بر زندگی کارگران

 دره دستمزد و تورم
چگونه پر می شود؟ 

نگاهی به مهم ترین سوانح هوایی ایران در چند دهه گذشته

ارابه  های مرگ در آسمان
ارتباطات

برخورد آژانس های تاکسی تلفنی با تاکسی های اینترنتی
جدال سنت و مدرنیته در زمین 

حمل و نقل
چند روز پیش خبری در رس��انه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه گروهی از صاحبان آژانس های تاکسی تلفنی در یکی 
از اس��تان ها به دفتر یکی از ش��عب تاکس��ی های اینترنتی 
حمله کرده و خس��اراتی را به آن زده اند؛ اتفاقی که ش��اید 
 یادآور حمالت کارگ��ران کارخانه های صنعتی در قرن 1۸

و 1۹ می��الدی به ادوات صنعتی خودکار باش��د؛ جایی که 
کارگران احس��اس کردند تکنولوژی به تدریج شغل شان را 
از آنها می گیرد.  به گزارش ایس��نا، این واقعیتی انکارناپذیر 
است که فناوری و تکنولوژی همیشه منافع برخی گروه های 
ش��غلی در جامعه را به خطر می ان��دازد. برای مثال همین 
دول��ت الکترونیک��ی در ص��ورت تحقق راس��تین می تواند 
درنهای��ت باع��ث برچیده ش��دن برخی مش��اغل دفتری و 
کارمن��دی و در عوض باعث راحتی و س��رعت باالی انجام 
امور مختلف برای ارباب رجوع شود.  با این حال فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی همیشه ازبین برنده اشتغال در جوامع 
نبوده اند؛ فناوری های جدید همیش��ه در مقابل آن دسته از 
مش��اغلی می ایستند که کمتر به تخصص یا کار فکری نیاز 
داشته و بیشتر یدی یا اصطالحا روتین هستند. این موضوع 
به خودی خود می تواند باعث پیشبرد بهتر امور با هزینه های 
بس��یار کمتر ش��ود و درنهایت هم حرکت به سمت رشد و 

توسعه اقتصادی را تسهیل کند. 
تکنول��وژی همچنی��ن منافع گروه های دالل��ی را هم به 
خطر می اندازد، به این صورت که تقریبا در همه کس��ب و 
کارهای س��نتی از خرید و فروش میوه تا مس��کن همیشه 
افرادی به عنوان هماهنگ کننده خریداران و فروش��ندگان 
حضور داش��ته اند که از قضا همیشه هم سودشان بیشتر از 
تولیدکنندگان بوده اس��ت؛ این گروه ها با ورود فناوری های 

جدید اینترنتی در حال به حاشیه رانده شدن هستند. 
این مقدمات هنوز ش��اید نتواند اذه��ان را برای پذیرش 
اش��تغال زا بودن تکنولوژی در سطح گسترده قانع کند؛ کار 
مهمی که فناوری های جدید اینترنتی می توانند از طریق آن 
ایجاد اش��تغال کنند، حذف دالالن و ایجاد هماهنگی های 
بین طرف عرضه کننده و طرف تقاضاکننده اس��ت؛ به این 
صورت که به جای اینکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
به بازار دالالن برای فروش محصول و تأمین مایحتاج خود 
مراجعه کنند، به بازار اینترنت می روند!  این وضعیت عالوه 
بر اینک��ه می تواند بهترین خرید و ف��روش ممکن را برای 
ه��ر دو طرف معامله فراهم کن��د، همچنین می تواند باعث 
تحریک بخشی راکد از فعاالن اقتصادی شود، به این صورت 
ک��ه مثال یک راننده کامیون ب��ه دلیل اینکه در پیدا کردن 
مشتری و بار ناکام می ماند، مجبور می شود سرمایه و انرژی 
خود را به مدت پنج ماه در س��ال به حالت تعلیق دربیاورد؛ 

یا چه بسا بعد از مدتی تصمیم به ترک شغل خود بگیرد. 
برخی از موسسات اقتصادی_اینترنتی بزرگ امروزه تنها 
همی��ن کار هماهنگی را انجام می دهند؛ کاری که می تواند 
باعث اشتغال زایی گسترده مخصوصا در حوزه حمل و نقل 
شود. همه ما می دانیم که امروزه هر شهروند ایرانی با داشتن 
یک خودروی س��الم می تواند با عضویت در این موسس��ات 
تاکس��ی اینترنتی یک شغل معقول با حقوق مناسب برای 
خود دس��ت و پا کند.  عین همین وضعیت می تواند درباره 
مقوله ترابری و حمل و نقل جاده ای هم اتفاق بیفتد؛ اینکه 
رانندگان کامیون های حمل بار از همه جا در یک ش��هرک 
در اطراف تهران یا چند شهر بزرگ دیگر کشور جمع شوند 
و آنجا بعضا چندین روز هم معطل ش��وند اساس��ا منطقی 
نیست؛ آن هم در وضعیتی که می دانیم حمل و نقل جاده ای 

یکی از اساسی ترین ارکان توسعه هر کشوری است. 
به نظر می رسد راه اندازی و حمایت از برنامه هایی مشابه 
تاکسی های اینترنتی در حوزه حمل و نقل جاده ای می تواند 
ع��الوه بر ایجاد بس��ترهای الزم رش��د اقتصادی همچنین 
باعث پایداری و افزایش مش��اغل مرتبط با این حوزه شود.   
محمدج��واد آذری جهرم��ی - وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات - در پاس��خ به این س��وال درباره مسئله بودن یا 
نبودن ایجاد اش��تغال برای دولت در طرح حرکت به سمت 
اقتصاد دیجیتال گفته بود: سوددهی طرح های اقتصادی و 
اقتصاد دیجیتال با ایجاد اش��تغال رابطه مس��تقیم دارد. ما 
نمی توانی��م جامعه را عقب نگ��ه داریم بلکه باید از امکانات 
هوشمند نس��ل جدید هم استفاده کنیم، اما باید با فکر به 
این مقوله وارد شویم تا همین افرادی که در مشاغل سنتی 
هس��تند را توانمند کنیم ت��ا در اقتصاد دیجیتال هم نقش 
داش��ته باشند.  او اضافه کرده بود: اشتغال در فضای جدید 
را می ت��وان با آموزش به بخش های مختلف تثبیت کرد. به 
این صورت که کسانی بیایند و در این عرصه فعالیت کنند 
که خودش��ان صاحب فن و کسب و کاری در حوزه سنتی 

هستند. 
اشتغال زایی در بستر فضای مجازی از ایده تا عمل 

اما رئیس جمهوری در این باره، حوزه ارتباطات را به عنوان 
حوزه ای اشتغال زا توصیف کرد و وظیفه دولت در این راستا 
را ایج��اد زیرس��اخت های الزم برای فعالی��ت در این حوزه 
دانست؛ اتفاقی که البته باید دید تا چه حد برای عملی شدن 
ظرفیت دارد.  از س��وی دیگر وزیر ارتباطات دولت دوازدهم 
با بیان اینکه یکی از حوزه های موثر در ایجاد اشتغال حوزه 
فناوری اطالعات اس��ت، گفته بود: دو برنامه برای اش��تغال 

به صورت همزمان وجود دارد.
در همین راستا کیوان جعفری فشارکی - مدیرعامل یک 
کس��ب و کار نوپا با بیان اینکه ای��ران به دلیل قرار گرفتن 
در یک موقعیت اس��تراتژیک حم��ل و نقلی می تواند محل 
مناس��بی برای ترانزیت بین المللی و مخصوصا کش��ورهای 
گروه 20 باش��د، گفت: نبود ساماندهی منظم سیستم های 
حم��ل و نق��ل باری مانع��ی بس��یار ب��زرگ در راه تحقق 
استعدادهای ترانزیتی ایران است؛ امری که در صورت تحقق 

می تواند زمینه اشتغال زایی باالیی را فراهم کند. 

یادداشت

بخش خصوصی و قطب سوم 
خودروسازی

ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی با اتکا به س��رمایه و 
مدیریت بخش خصوصی از س��ال های پیش مطرح شده 
است. بخش خصوصی اکنون در تولید خودروهای تجاری 
و س��نگین با درصد باالتر و خودروهای سواری با درصد 
پایین تر فعالیت می کند و مس��ئله ورود بخش خصوصی 
به صنعت خودروس��ازی نکته تازه ای نیست. درواقع نیاز 
امروز این است که خودروسازی ها به ویژه خودروسازهای 
بخش خصوص��ی ب��ا ات��کا ب��ه س��رمایه و توانمن��دی 
مجموعه ش��ان و در همکاری مش��ترک با خودروسازان 
صاحب نام بین المللی به سطحی از تیراژ در تولید خودرو 
و تنوع برس��ند که انحصار موجود در بازار ش��کل رقابت 
به خود بگیرد. به عنوان یک کارش��ناس فکر می کنم که 
بضاعت ایجاد قطب سوم خودروسازی در بخش خصوصی 
وجود دارد.  البته قطب هم از نظر من یک مفهوم نسبی 
اس��ت و نمی توان آن را با خط و مرز مشخصی شناخت. 
مهم سهم از تولید و قطعه سازی است و اینکه هر یک از 
خودروس��ازان از منظر کمیت و کیفیت تولید با یکدیگر 
رقابت کنند و از دل این رقابت اس��ت که ش��اخص هایی 
چ��ون تنوع در تولید، جلب رضایت مش��تریان، خدمات 
پس از فروش، کیفیت مصرف س��وخت و کاهش میزان 

آالیندگی بهبود پیدا می کند. 
هم اکنون دو تا س��ه گ��روه کارآمد در بخش خصوصی 
داریم که می توانند قطب س��وم خودروسازی در ایران را 
راه بیندازند و همانطور که اش��اره ک��ردم این گروه ها در 
بازار تولید خودروهای سبک و سواری سهمی اندک یعنی 
نزدیک ب��ه 10درصد از تولید را دارن��د. از منظر حضور 
بخش خصوص��ی در تولید خودرو هیچ محدودیتی وجود 
ندارد. وزارت صنعت از نظر صدور مجوزها و پشتیبانی ها 
و سیاست گذاری تمایزی بین خودروسازان قائل نیست. 
روش های ما روشن، شفاف و برای همه قابل رصد است. 
امروز از نظر قانون تجارت هم دو قطب دیگر خودروسازی 
در ایران خصوصی اس��ت و س��هم دول��ت از آنها به زیر 
20درصد می رس��د. صرفا ابعاد و اندازه اقتصادی صنعت 
خودرو باعث شده دولت در زمینه همکاری مشترک این 
صنع��ت با برندهای خارجی نقش حمایتی ایفا کند. این 
باعث ش��ده این طور به نظر می رس��د که صنعت خودرو 
وابسته به دولت اس��ت اما درواقع سیاست گذار تفکیکی 

منبع: اتاق تهرانبین صنایع قائل نشده است. 

محسن صالحی نیا
 معاون وزیر صنعت



ام��روز س��ومین روز از اجرای بس��ته 
سیاس��ت ارزی بانک مرکزی اس��ت و تا 
دو هفت��ه ادامه دارد. این دس��تورالعمل 
که با هدف ج��ذب نقدینگی و اثرگذاری 
در ایج��اد تعادل در بازار ارز در دس��تور 
کار بانک ه��ا ق��رار گرفته ب��ه هر صورت 
با توجه ب��ه باالتر بودن ن��رخ 5درصدی 
نسبت به حساب س��پرده بانکی می تواند 
محلی جذاب برای س��رمایه گذاری بوده 
و ت��ا جابه جایی مناب��ع درون بانک ها از 
حس��اب های کوتاه مدت و حتی مدت دار 
ب��ا س��ود کمتر به س��مت خری��د اوراق 
منتهی ش��ود. با این وج��ود، درحالی که 
به ط��ور منطقی و معمول باید نرخ س��ود 
تس��هیالت باالتر از سود س��پرده باشد تا 
بتواند پاس��خگوی تأمی��ن هزینه تجهیز 
مناب��ع بانک ه��ا باش��د، با انتش��ار اوراق 
گواهی سپرده با س��ود ۲۰درصد، اکنون 
این موازنه حداقل برای یک س��ال به هم 

می خورد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اخت��الف بین نرخ 
سود س��پرده و تس��هیالت همواره برای 
تغییر در نرخ سود بانکی مورد بحث بین 
کارشناس��ان و مدیران نظ��ام بانکی بوده 
است. به هرحال با توجه به اهمیت تأمین 
منابع و پاس��خگویی به هزینه بانک ها که 
عمده آن از طریق سود تسهیالت تأمین 
می ش��ود، تعیین نرخ سود س��پرده قابل 
توجه اس��ت. بر این اساس طی سال های 
اخیر در جریان کاهش نرخ س��ود بانکی، 
هم��واره روال بر ای��ن پیش رفت که نرخ 
س��ود س��پرده حداقل 3درصد با س��ود 
تس��هیالت فاصله داشته باش��د که البته 
در همین شرایط هم اختالف نظرهایی با 
توجه به هزینه باالی س��ودهای سپرده، 
وجود داشت. به طوری که در حال حاضر 
نیز که س��ود س��پرده بانک��ی ۱5درصد 
و تس��هیالت ۱۸درصد اس��ت، انتقاداتی 
از س��وی مدی��ران بانکی در م��ورد عدم 

پاس��خگویی منابع ناشی از سود وام برای 
هزینه های بانک ها مطرح اس��ت. این در 
حالی اس��ت که بعد از بخش��نامه ابالغی 
بانک مرکزی در شهریورماه برای کاهش 
یکدست نرخ سود س��پرده به ۱5درصد، 
انتقاداتی در مورد ع��دم ورود به کاهش 
س��ود تس��هیالت مطرح بود، اما از بانک 
مرکزی گرفته تا س��ایر بانک ها در مقابل 
آن ایس��تادگی کرده و کاهش س��ود وام 
را منوط به کاهش هزین��ه تجهیز منابع 

اعالم کردند. 
مرک��زی  بان��ک  تازگ��ی  ب��ه  ام��ا 
دس��تورالعملی به ش��بکه بانکی در قالب 
بس��ته ارزی ارائه کرده ک��ه در آن برای 

انتشار گواهی س��پرده ریالی با نرخ سود 
۲۰درص��د تأکید دارد و ب��رای دو هفته 
انج��ام می ش��ود. گرچه در ح��ال حاضر 
نرخ س��ود حساب های س��پرده همچنان 
۱5درصد اس��ت، ولی در هر حال گواهی 
س��پرده نیز تفاوتی با این حساب نداشته 
و بای��د در قب��ال دریافت مناب��ع به طور 
ماهانه س��ود آن واریز شود که این سود 
ت��ا ۲۰درصد یعنی 5درصد از نرخ س��ود 
سپرده تعیین ش��ده و حتی باالتر از نرخ 
س��ود تس��هیالت ۱۸درصدی موجود به 
ش��مار می رود. در این شرایط با توجه به 
اینکه سپرده هایی که در این دو هفته در 
قالب انتشار گواهی سپرده جذب می شود 

باید س��ود ۲۰درصدی تعلق گیرد، خود 
به طور عادی هزینه تجهیز منابع بانک ها 
را افزایش خواهد داد که در قیاس با سود 
تسهیالت ۱۸درصدی چندان منطقی به 
نظر نمی رس��د، این در حالی است که تا 
پیش از این هم بانک ها مدعی بودند سود 
۱۸درصدی تسهیالت پاسخگوی سپرده 

۱5درصدی نیست. 
در همین راس��تا حمید تهرانفر، معاون 
س��ابق نظارت بانک مرکزی اخیرا موضع 
خود را نس��بت به اجرای بس��ته جدید و 
انتش��ار گواهی س��پرده اع��الم کرد و در 
اظهارات��ش گفت که ب��ا تغییرات موجود 
ت��الش بانک ه��ا در مرحل��ه اول حف��ظ 
وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج 
ش��دن منابع خواهد بود و در مرحله بعد 
به دنب��ال جذب س��پرده گذار ی��ا منابع 
بیشتر هس��تند. وی گفته که باید انتظار 
داش��ت حجم قابل توجهی از سپرده های 
حاض��ر در نظام بانکی به گواهی س��پرده 
۲۰درصد تبدیل ش��ود و اندکی از حجم 
نقدینگ��ی نی��ز بابت پیش فروش س��که 
کاهش یابد، اما مش��خص اس��ت که در 
بدترین حالت 5 واحد درصد و در بهترین 
حالت تا 4واحد درص��د به هزینه تأمین 
مالی بانک ها در بخشی که تبدیل سپرده 

انجام شده افزوده خواهد شد. 
تهرانف��ر تأکی��د دارد: در این ش��رایط 
دو حالت وجود خواهد داش��ت؛ یا اینکه 
بانک مرکزی سیاست تکمیلی خود برای 
افزایش نرخ سود تسهیالت را اعالم کند 
که تاکن��ون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید 
اس��ت با توجه به جهت گیری سیاست ها، 
توقعات  عموم��ی،  اذه��ان  ش��کل گیری 
و  بانک��ی  تس��هیالت  مصرف کنن��دگان 
مباحثی که در مجلس مطرح است مورد 
بررس��ی و اجرا قرار گیرد، اما حالت دیگر 
این اس��ت که این موض��وع بدون در نظر 

گرفتن این مسائل رها شود. 

موازنه سود بانکی به هم خورد

سود سپرده بیشتر از سود تسهیالت! از سوی بانک مرکزی
ضوابط انتشار اوراق رهنی مسکن 

به شبکه بانکی ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای »ضوابط ناظر بر انتشار 
اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری« را به بانک ها و 
موسسات اعتباری ابالغ کرد.  به گزارش »فرصت امروز« 
از بانک مرکزی، بانک ها به عنوان مهم ترین واسطه  های 
گردش وجوه، وجوه مازاد اش��خاص حقیقی و حقوقی 
را جم��ع آوری می کنند و در اختی��ار فعاالن اقتصادی 
ق��رار می دهند که این موجب تأمی��ن مالی طرح ها و 
پروژه های اقتصادی ش��ده و رش��د و توسعه اقتصادی 
را سبب می ش��ود.  گاهی خود بانک ها با مشکل مالی 
مواجه می ش��وند. در این راستا »تبدیل به اوراق بهادار 
ک��ردن دارایی های بانکی« به عنوان یکی از روش های 
نوین تأمین مالی به کمک آنها می آید.  اوراق بهادار به 
پشتوانۀ وام های رهنی )MBS(، ابزارهای بدهی   است 
که نشان  دهنده حقوق دارنده اوراق، بر وجوه دریافتنی  
ناشر اس��ت. این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه 
دارایی اس��ت که جریان نقدی آن به پش��توانه اصل و 
بهره های پرداختی مجموعه ای از وام های رهنی است.  
براس��اس ماده ۱4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن »وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 
است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن 
ثانویه و انتشار اوراق مش��ارکت به پشتوانه تسهیالت 
رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مس��کن در کش��ور 
را تأمی��ن کند.«  مواد دهگانه ضوابط ناظر بر انتش��ار 
اوراق رهنی توس��ط موسسات اعتباری هفدهم بهمن 
ماه امسال در ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رسید. 
بر اساس این ضوابط انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسه 
اعتباری بر اس��اس ضوابط زیر و با مجوز بانک مرکزی 
انجام می شود.  مؤسسه اعتباری موظف است به منظور 
اخذ مجوز انتش��ار اوراق رهنی در بازار س��رمایه، پس 
از اخذ موافقت اولیه بان��ک مرکزی، گزارش توجیهی 
تأمی��ن مالی از طریق انتش��ار اوراق رهن��ی به همراه 
اظهارنظر حسابرس معتمد بانک مرکزی را برای بانک 

مرکزی ارسال کند. 
بانک مرک��زی حداکثر ظ��رف 3۰ روز کاری پس از 
تکمیل مدارک، نظر خ��ود را در این خصوص با رعایت 
سیاس��ت های پول��ی و اعتب��اری به مؤسس��ه اعتباری 
متقاضی اعالم کند.  مؤسسه اعتباری تنها مجاز به انتشار 
اوراق رهنی به اتکای تسهیالت فروش اقساطی و مرابحه 
خرید مسکن هستند.  همچنین تسهیالت موضوع اوراق 
رهنی باید حداقل دو س��ال از تاریخ اعطای آن، گذشته 
و براس��اس مقررات ابالغی بان��ک مرکزی در خصوص 
طبقه بندی دارایی های موسس��ات اعتب��اری، در طبقه 
جاری قرار داش��ته باش��د.  مؤسسه اعتباری تحت هیچ 
ش��رایطی مجاز به ارائه تسهیالت به نهاد واسط، ضامن 
و متعهد به پذیره نویس��ی اوراق رهنی مربوط به خود و 
س��ایر مؤسس��ات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید 
اوراق نبوده و مجاز به خرید اوراق رهنی مربوط به خود 
نیست.  بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی که دیروز 
منتشر شد، مؤسسه اعتباری در ضمانت و پذیره نویسی 
اوراق رهنی مربوط به خود و س��ایر موسسات اعتباری 
موظف به رعایت ضوابط ناظر بر تس��هیالت و تعهدات 
کالن، تس��هیالت و تعهدات اش��خاص مرتبط و س��ایر 
ضوابط مربوط است.  همچنین هزینه های تأمین مالی 
انتش��ار اوراق رهنی قابل احتس��اب در محاسبات سهم 
س��پرده گذار از سود مش��اع )در چارچوب دستورالعمل 

نحوه محاسبه سود مشاع( نخواهد بود. 
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بانک نامه

نامه بانک مرکزی برای رعایت دقیق 
ضوابط بسته ارزی در شبکه بانکی

مدی��رکل اعتبارات بانک مرک��زی، در نامه ای به بانک ها و 
موسسات اعتباری، بر ضرورت رعایت مفاد بخشنامه و ضوابط 
اجرایی بس��ته ارزی تأکید کرد.  به گزارش »فرصت امروز«، 
س��یدعلی اصغر میرمحمد صادق��ی در این نام��ه به بانک ها 
خاطرنشان کرد: بر اساس برخی گزارش های دریافتی در روز 
نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطالعات 
نادرس��ت و خالف بخش��نامه بانک مرکزی به مشتریان ارائه 
می کنند که انتظار می رود ضمن توقف هر چه س��ریع تر این 
روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی 
مشتریان برسد.  به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ 
سود علی الحساب ساالنه این گواهی ۲۰درصد و پرداخت آن 
در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسیدگواهی 
یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱4درصد ساالنه خواهد 
ب��ود و پرداخت ن��رخ باالتر به هیچ وجه ممکن نیس��ت و با 

هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.655دالر آمریکا

5.75۲یورو اروپا

6.۸53پوند انگلیس

۱.3۲7درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۱3.3۰۰مثقال طال

۱4۱.۸۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.47۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.499.75۰سکه طرح جدید

744.5۰۰نیم سکه

443.5۰۰ربع سکه

۲99.5۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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فرصت امروز: بورس تهران در دومین 
روز هفت��ه و همچنی��ن در دومین روز 
از اج��رای بس��ته ارزی بان��ک مرکزی 
ش��اهد افت قیمت سهم ها در گروه های 
شاخص س��از ب��ود و وضعی��ت ملتهب 
ب��ازار ارز و ایجاد رقاب��ت دو بازار پول و 
س��رمایه را می توان از جمله عوامل این 
رکود نس��بی در تاالر شیشه ای دانست. 
همچنین بزرگ ترین شرکت های بورسی 
و فرابورس��ی از نظر تعداد س��هامدار در 
پایان دی ماه امس��ال مش��خص شدند و 
بر این اس��اس، شرکت س��رمایه گذاری 
توس��عه صنعت��ی ای��ران ب��ا ۲۳۹ هزار 
و ۸۱ س��هامدار در ص��در بزرگ تری��ن 
ش��رکت بورسی از نظر تعداد سهامدار و 
شرکت ایران خودرو با ۱۴۰ هزار و ۸۶۲ 
سهامدار و ش��رکت توسعه معادن روی 
ایران نیز با ۱۲۴ هزار و ۵۸۴ س��هامدار 

در رتبه های دوم و سوم ایستادند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، معام��ات تاالر 
شیش��ه ای در ای��ن روزه��ا کم رمق ت��ر 
در  گذش��ته  هفته ه��ای  ب��ه  نس��بت 
جریان اس��ت. چندی پیش با اظهارات 
رئیس جمه��وری آمریکا درب��اره برنامه 
جام��ع اقدام مش��ترک، ب��ورس تهران 
نگران از تحریم ها شاهد رکود نسبی شد 
و معامله گران تاالر شیش��ه ای با احتیاط 
بیشتری به خرید و فروش دست زدند. 
نگرانی ه��ا و ش��رایط کل��ی اقتصادی 
در ایران باعث ش��د ب��ازار دالر بار دیگر 
ملتهب ش��ود و بخش��ی از سرمایه ها به 
س��مت بازار ارز پیش ب��رود اما بانک ها 
برای آنچ��ه کنترل ن��رخ دالر نامیدند، 
از ابتدای هفته انتش��ار گواهی س��پرده 
ریالی با نرخ ۲۰ درصد را ش��روع کردند 
ولی انتش��ار این اوراق بازارهای موازی 
را تحریک کرد تا جایی که س��ود مؤثر 
اس��ناد خزانه اسامی که س��ابقا سعی 
ش��ده بود کاهش یابد، با افزایش مواجه 

شد. 
از س��وی دیگر، کارشناس��ان بورسی 

معتقدن��د س��پرده گذارانی ک��ه س��ود 
۱۵درصدی نصیب شان می شد، تحریک 
ش��دند تا پول خود را از حساب هایی با 
سود ۱۵درصد به حس��اب هایی با سود 
۲۰ درص��د انتقال دهند و عمًا احتمال 
اینکه س��رمایه ای تازه از ب��ازار ملتهب 
ارز وارد بازار پول ش��ود را به صفر میل 
داد. ای��ن موضوعات در مجموع س��بب 
رک��ود معامات س��هام در بورس تهران 
و کاهش قیمت س��هم ها شد، به طوری 
که روز یکش��نبه نماگر اصلی بازار ۱۲۸ 

واحد افت کرد. 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی که 
مدتی است حول کانال ۹۸ هزار واحدی 
نوس��ان می کند، در دومین روز هفته به 
رق��م ۹۸ هزار و ۳۰۰ واحدی رس��ید و 
شاخص کل هم وزن نیز تا رقم ۱۷ هزار 
و ۶۰۱ واحدی پایین آمد. شاخص آزاد 
ش��ناور هم ۲۷۴ واحد افت کرد و عدد 
۱۰۵ هزار و ۴۴۹ واحدی را تجربه کرد؛ 
ش��اخص بازار اول و دوم نیز هر یک به 

ترتیب ۷۶ و ۳۵۴ واحد افت کردند. 
صنای��ع  اصفه��ان،  مبارک��ه  ف��والد 
ایران خودرو  پتروش��یمی خلیج فارس و 
س��ه نمادی بودند که بیش��ترین تأثیر 
کاهنده را روی دماس��نج بازار س��رمایه 
داش��تند و پاالی��ش نفت بن��در عباس، 
توسعه معادن و فلزات و پتروشیمی جم 
نیز س��عی کردند که نگذارند نماگرهای 
بازار بیش از این افت کنند. گروه فلزات 
اساس��ی، خودرو و حت��ی فرآورده های 
نفت��ی نیز ب��ا کاهش در قیم��ت پایانی 

مواجه شدند. 
ارزش معامات ب��ورس تهران به رقم 
۲۰۳ میلی��ارد توم��ان رس��ید و حجم 
معامات به عدد ۹۹۷ میلیون س��هم و 
اوراق مال��ی بالغ ش��د. آیفکس نیز ۲.۶ 
واحد افت را تجربه کرد و به رقم ۱۰۹۹ 
واحدی رسید؛ ارزش معامات فرابورس 
ای��ران هم به ۲۰۷ میلی��ارد تومان بالغ 
ش��د و حج��م معامات به ع��دد ۲۲۲ 

میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

 بزرگ ترین شرکت های بورسی
و فرابورسی

و  بورس��ی  ش��رکت های  بزرگ تری��ن 
فرابورس��ی از نظ��ر تعداد س��هامدار در 
پایان دی ماه امس��ال با انتش��ار اطاعات 
جزی��ی مش��خص ش��دند.  به گ��زارش 
ایِبنا، بر اس��اس یک آمار جدید، شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران با 
۲۳۹ ه��زار و ۸۱ س��هامدار در پایان دی 
۹۶ در صدر بزرگ ترین ش��رکت بورسی 
از نظر تعداد س��هامدار و ش��رکت ایران 
خ��ودرو با ۱۴۰ هزار و ۸۶۲ س��هامدار و 
ش��رکت توس��عه معادن روی ایران نیز با 
۱۲۴ هزار و ۵۸۴ س��هامدار در رتبه های 
دوم و س��وم ق��رار دارن��د.  همچنی��ن 
نور کوثر  ش��رکت های »س��رمایه گذاری 
ایرانی��ان، س��رمایه گذاری صنع��ت نفت، 
سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر، 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیمان 
فارس و خوزستان« در مکان های چهارم 
تا دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی از 

نظر تعداد سهامدار هستند. 
بر اساس این گزارش، مؤسسه اعتباری 
کوث��ر مرک��زی ب��ا ۴۸۳ ه��زار و ۶۰۱ 
سهامدار در صدر بزرگ ترین شرکت های 
فرابورس��ی از نظ��ر تعداد س��هامدار قرار 
دارد و بانک س��رمایه با ۳۰۲ هزار و ۸۴۰ 
س��هامدار، بانک دی ب��ا ۱۸۱ هزار و ۶۶ 
سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند. 

از س��وی دیگ��ر، ش��رکت های »بانک 
مهر اقتص��اد، بانک قوامین، بیمه حکمت 
صب��ا، س��رمایه گذاری توس��عه و عمران 
استان کرمان، س��رمایه گذاری کشاورزی 
ایران، ش��رکت ش��یر و گوش��ت زاگرس 
شهرکرد و بانک حکمت ایرانیان« نیز در 
مکان های چهارم تا دهم فهرست برترین 
ش��رکت های فرابورس��ی از لحاظ تعداد 

سهامدار ایستادند. 
ای��ن تعداد س��هامدار  گفتنی اس��ت، 
بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن 

سهام وثیقه گروهی )کارکنان( است. 

بزرگ ترین شرکت های بورسی و فرابورسی در پایان دی ماه امسال اعالم شد

شاخص کل در کشاکش رقابت بازار پول با بازار سرمایه
بورس کاال

از ابتدای امسال تاکنون
ارزش معامالت بورس کاال از 
100هزار میلیارد تومان گذشت

ارزش معامات بورس کاالی ایران از ابتدای امس��ال 
تاکنون برای نخستین بار در تاریخ معامات آن از مرز 
۱۰۰ ه��زار میلیارد تومان فراتر رفت.  به گزارش ایرنا، 
معامات ان��واع محصوالت پایه در بورس کاال به دلیل 
شفافیت این بازار، روندی رو به افزایش داشته، به طوری 
که از نظر حجم و ارزش، رش��د قابل توجهی را تجربه 
کرده اس��ت.  کوتاه شدن دس��ت دالالن و واسطه ها از 
فرآیند معامات محصوالت، فرصتی را برای خریداران 
و مصرف کنندگان بخش پایین دستی جهت دستیابی 
با قیمت و شرایط مناس��ب تر به محصوالت مورد نیاز 
فراهم کرده اس��ت.  بر این اساس، بورس کاالی ایران 
گزارش داد: ارزش کل معامات این بورس شامل بازار 
فیزیکی و مالی از ابتدای سال جاری تا پایان معامات 
هفته گذش��ته، به بیش از ۱۰۱ هزار و ۳۰۳ میلیارد و 
۲۴۸ میلیون تومان رس��ید که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.  ارزش 
معامات بورس کاال در مدت مشابه پارسال، ۷۳ هزار و 
۹۴۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان بوده است.  در حدود 
۱۱ماهی که از س��ال ۹۶ سپری شده، در بازار فیزیکی 
بورس کاال ۲۸میلی��ون و ۸۴۸ هزار تن انواع محصول 
به ارزش بیش از ۴۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان خرید 
و فروش ش��ده که از این میزان، بیشترین سهم از کل 
ارزش معامات به ترتیب به تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی و تاالر پتروشیمی اختصاص یافته است.  حجم 
و ارزش معامات بازار فیزیکی از ابتدای س��ال جاری 
تا پایان معامات هفته گذش��ته به ترتیب با ۳ درصد 
و ۳۱ درصد رش��د نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
همراه شده است.  در تاالر محصوالت پتروشیمی حجم 
معامات با رش��د ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته، به بیش از ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار تن 
محصول رس��ید که ارزش آن معادل س��ه هزار و ۶۴۸ 
میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان بود.  در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی نیز بیش از هفت میلیون و ۸۳۸ هزار 
تن محصول به ارزش��ی بیش از ۱۸ هزار و ۱۹ میلیارد 
و ۷۹ میلیون تومان معامله ش��ده است که در مقایسه 
با دوره مشابه سال گذش��ته ۲۷ درصد افزایش ارزش 
را نش��ان می دهد.  در بازار محصوالت کش��اورزی نیز 
س��ه هزار و ۸۱ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان محصول 
با حجمی نزدیک به ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تن معامله 
شده که از نظر حجم و ارزش معامات به ترتیب رشد 

۱۹ و ۱۸ درصدی داشته است. 

صدور 11 میلیون کد سهامداری بازار سرمایه
بورس تهران در مکان سوم دنیا

بازار س��رمایه ایران از ابتدای س��ال ت��ا یازدهمین روز از 
TE D( ۲۷.۱ درصدی شاخص کل  ههمن ماه امسال، با رشد
PIX(  رتبه س��وم را در می��ان بورس های معتبر بین المللی 
ب��ه نام خود به ثبت برس��اند. همچنین با بررس��ی عملکرد 
بورس های مطرح دنیا و بازنگری در خصوص درصد روزهای 
مثبت این بازارها، بازار سرمایه ایران با پشت سرگذاشتن ۲۰۹ 
روز کاری، ۷۰ درصد روزها را در مدار مثبت قرار گرفته است 
و بیش��ترین روزهای مثبت را در میان دیگر بازارهای مطرح 

جهان داشته است. 
به گزارش ایرنا، بررسی ۱۸ بازار بین المللی نشان می دهد 
که از ابتدای س��ال جاری تا ۱۱ بهمن ماه، ش��اخص بورس 
هنگ کن��گ با رش��د ۳۵.۳ درصدی توانس��ت رتبه بهترین 
عملکرد را به خود اختصاص دهد، درحالی که دومین رتبه در 
این میان به بورس اس��تانبول با رشد ۳۲.۱ درصدی شاخص 
BIST ۱۰۰  تعل��ق گرف��ت. در این میان، ب��ورس تهران و 
ش��اخص کل آن )TEDPIX(  نیز با رش��د ۲۷.۱ درصدی 
رتبه س��وم در دنیا را به خود اختصاص داد.  رتبه چهارم به 
ب��ورس »نزدک« با بازده��ی ۲۵.۶ درصدی اختصاص یافت. 
رتبه پنجم نیز به بورس نیویورک و ش��اخص داوجونز تعلق 
گرف��ت که توانس��تند در این بازه زمانی رش��د ۲۵ درصدی 
داشته باشد.  همچنین بر اساس آمار، بیش از ۱۱ میلیون کد 
س��هامداری در کشور صادر شده که با توجه به جمعیت ۸۰ 
میلیون نفری کشور، معادل حدود ۱۴درصد از کل جمعیت 
ایران اس��ت.  بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ س��ازی 
شرکت اطاع رسانی و خدمات بورس با بیان این مطلب گفت: 
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده در آمریکا حدود ۵۵ درصد 
افراد در س��ال ۲۰۱۵ در بازار سرمایه سهامدار بودند که گاه 
این نسبت در سالیان گذشته حتی ۶۵ درصد نیز بوده است. 
او ب��ا بیان این ک��ه ضریب نفوذ بازار س��رمایه در س��ایر 
کش��ورهای پیش��رفته نیز بیشتر از کش��ورمان است، اضافه 
کرد: این موضوع نش��ان می دهد مردم کش��ور هنوز با بازار 
س��رمایه و مفاهیم س��رمایه گذاری در بورس آشنایی کافی 
ندارند.  بهزادفر با بیان این که بیش از نیم قرن از فعالیت بازار 
سرمایه در ایران می گذرد، افزود: نمایشگاه بین المللی بورس، 
بان��ک و بیمه، مهم تری��ن رویداد حوزه پولی و مالی کش��ور 
اس��ت که مکانی برای معرفی رخدادها و نوآوری های جدید 
بازار مالی توس��ط ارکان نظارتی نظیر س��ازمان بورس اوراق 
بهادار و س��ایر بورس های کش��ور به شمار می رود. همچنین 
برگزاری این رخدادها، با توجه به ثبات سیاس��ت خارجی و 
همچنین اطمینان نسبی سرمایه گذاران خارجی به وضعیت 
کش��ور، می تواند به محلی برای جذب سرمایه های خارجی 

نیز تبدیل شود. 

دریچه



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت دوشنبه6
30 بهمن 1396

شماره 1007

مع��اون صنایع دس��تی اصفهان گفت 
در بحث صادرات فل��زات گرانبهای نقره 
حساسیت هایی وجود دارد، اما نگاه دولت 
مثبت بوده و اخی��را تجربه های تلخی را 
که در بحث صادرات داش��تیم تا حدودی 

حل شده است. 
جعف��ر صالحی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره اینکه برای آس��ان شدن صادرات 
آثاری مثل قلمزنی ی��ا ملیله که معموال 
روی فلزهای گرانبها کار می ش��وند، چه 
کاری انجام ش��ده است، بیان کرد: حدود 
یک ماه پیش طی آخرین مکاتباتی که با 
گمرکات کش��ور انجام شد مقدار نقره ای 
که می توانس��ت از طریق مسافر از کشور 
خارج ش��ود از ۳ کیلوگرم به ۵ کیلوگرم 
افزای��ش پی��دا ک��رد.  او با بی��ان اینکه 
خاصیت صنایع دستی این است که شاید 
از سه تا هزار برابر ارزش افزوده پیدا  کند، 
اظهار کرد: از طرف دیگر ارزش افزوده ای 
که در بحث مصنوع��ات نقره وجود دارد 
بس��یار باالست. قرار شد ارزش اثر هنری 
طبق آن چی��زی ک��ه در اظهارنامه های 
گمرکی به لحاظ قیمتی پر می شد، صرفا 
در فلزات گرانبها به ارزش خام ماده اولیه 

اثر تعلق بگی��رد و کاری با ارزش افزوده 
آن نداشته باش��د که این مهم ترین قدم 

برای انجام صادرات است. 
معاون صنایع دس��تی اصفه��ان اضافه 
کرد: برای مثال اگ��ر یک گلدان قلمزنی 
۱۰۰ میلی��ون توم��ان ارزش اف��زوده و 
قیمت نهایی داشته باشد و ارزش نقره ای 
که در آن استفاده شده است، ۱۰ میلیون 
تومان باش��د، به ۹۰ میلیون تومان دیگر 
گمرکی تعلق نمی گیرد. این اقدام یکی از 
گام های موثری بود که در زمینه صادرات 
فل��زات گرانبه��ا برداش��ته و ب��ه تمامی 

گمرکات کشور برای اجرا اعمال شد. 
جعفر صالحی بیان کرد: دولت معموال 
مش��وق افرادی بوده که بازارهای دنیا را 
بشناسند و بتوانند این بازارها را به دست 
بیاورن��د. همه بر این باورن��د اگر بتوانیم 
مطابق ب��ا بازارهای جهان��ی تولید کنیم 
صنایع دس��تی و ف��رش می تواند بهترین 
جایگزین برای نفت ش��ود و اش��تغال که 
محوری تری��ن بحث دولت اس��ت در این 

بخش اتفاق می افتد. 
او همچنین درباره آمار صادرات صنایع 
دس��تی از اصفهان گفت: ب��ه دلیل آنکه 

بس��یاری از حج��م صادرات ب��ه صورت 
چمدانی انجام می ش��ود، آمار دقیقی در 
دس��ت نیس��ت. آماری هم که از مبادی 
رسمی ثبت می شود، چندان قابل استناد 
نیست. آخرین آمار صنایع دستی منهای 
فرش و زی��ورآالت و برخی از مصنوعات 
چوب��ی ت��ا ۵۰۰ میلی��ون دالر ب��وده اما 
قابلیت و آمار آن قطعا بیش از این است. 
مع��اون صنایع دس��تی اصفهان درباره 
واردات صنایع دس��تی فل��زی نیز اعالم 
ک��رد: ما رقیب��ی نداریم ک��ه بتوانیم در 
ای��ن حوزه با آنها رقاب��ت کنیم و معموال 

صادرات داشته ایم. 
جعف��ر صالح��ی درب��اره اینک��ه پس 
صحبت هایی که درباره خارج ش��دن فلز 
نقره از ایران ب��ه ترکیه و فروش قلمزنی 
ایران به نام این کش��ور انجام می ش��ود، 
چیس��ت؟ توضی��ح داد: گاه��ی اوقات به 
لح��اظ مباحث سیاس��ی در تنگن��ا قرار 
گرفته ای��م ب��ه همی��ن دلی��ل برخی از 
هنرمن��دان خالقی��ت ب��ه خ��رج داده  و 
یک کش��ور رابط پی��دا کرده  ت��ا بتوانند 
کارهای شان را عرضه کنند. شرکت هایی 
ه��م این کار را انجام داده اند اما مهم این 

اس��ت که آثار صنایع دستی ما از کشور 
خارج شود و سفیران فرهنگی ما باشند. 
او در پاسخ به اینکه وقتی کاالیی به نام 
کش��ور دیگری تمام شود چطور می توان 
آن را سفیر فرهنگی ایران دانست؟ گفت: 
به ه��ر حال ترکی��ه نمی توان��د محتوا و 
موتیف های قلمزنی ایران را تغییر دهد. با 
یک برچسب و بسته بندی نمی توان ذات 
هنر را از آن گرفت. بسیاری از فرش ها در 
اقصی نقاط دنیا نیز با موتیف های ایرانی 

بافته می شوند. 
معاون صنایع دستی اصفهان همچنین 
درباره یکس��ری فلزات ترک که با عنوان 
حکاک��ی روی فل��ز وارد ای��ران و ب��ازار 
اصفهان ش��ده بودند، توضیح داد: س��ال 
گذش��ته نمونه های بسیاری از این فلزات 
در اصفهان دیده می شد که تمام این آثار 
با همکاری اتحادیه و بازرسی اتاق اصناف 
جمع آوری ش��د و می توانیم بگوییم هیچ 
اث��ر هنری با آن مت��د در اصفهان وجود 
ندارد. ما بای��د حکاکی را که در اصفهان 
وج��ود دارد احیا کنیم، ام��ا در برخی از 
رشته ها دچار کلیشه شدیم و برای تولید 

تنها سنت را مد نظر داریم. 

نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ایران گف��ت که برای 
افزایش صادرات و دس��تیابی ب��ه بازارهای بین المللی 
پیوس��تن به س��ازمان تجارت جهان��ی امری ضروری 
اس��ت.  به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، 
پدرام س��لطانی، نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران در 
نمایش��گاه اقتصادی مش��ترک ایران و لهستان اظهار 
کرد: لهس��تان به عنوان یکی از خاس��تگاه های تمدن 
در اروپا، کش��وری با فرهنگ و تمدن شکوفا است که 
همزمان با خیزش های چند دهه اخیر در بلوک شرق 
هم��واره در قاره اروپا از ش��رکای مهم و مورد اعتماد 
ای��ران بوده اس��ت.  وی افزود: روابط پایدار سیاس��ی 
ایران و لهس��تان با وجود س��وءتفاهمات میان ایران و 

اروپا همواره ثبات خود را حفظ کرده است. 
به گفته وی، لهس��تان با انتخ��اب برنامه های جامع 
راهبردی توانس��ته رش��د و توس��عه اقتصادی خود را 

س��رعت ببخشد و کارنامه موفقی در حیث رسیدن به 
اقتصاد آزاد به ثبت برساند. 

نای��ب رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران با اش��اره به 
ظرفیت های اقتصادی دو کش��ور بیان ک��رد: ایران با 
عبور از چالش های سیاس��ی بین الملل��ی تالش دارد 
با حضور بخش خصوصی روابط خود را با کش��ورهای 
تأثیرگ��ذار اروپای��ی بهبود بخش��د و در این مس��یر 
ظرفیت های مناس��بی در حوزه های دارو، کشاورزی، 
ماشین آالت، فناوری ریلی، صنایع معدنی و انرژی های 
تجدیدناپذیر و فرصت های همکاری اقتصادی بسیاری 

وجود دارد. 
س��لطانی با بیان اینکه ش��رایط اقتصادی لهستان 
پیش��رفت مناس��بی داش��ته اس��ت، تصریح ک��رد: با 
توجه به تغییر سیاس��ت توس��عه اقتصادی لهستان و 
متمایل شدن به بخش خصوصی، باید شرایطی را برای 

توس��عه فعالیت های اقتصادی میان دو کش��ور فراهم 
آورد. 

وی ادامه داد: در مس��یر هم��کاری اقتصادی میان 
دو کش��ور نقش دولت و اتاق بازرگانی ایران به عنوان 
نماین��ده بخش خصوص��ی اهمیت وی��ژه ای دارد که 
می تواند بسیاری از موانع و مشکالت مسیر را از میان 

بردارد. 
نائب رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران اذع��ان کرد: ما 
نیازمن��د تس��ریع در ص��دور وی��زا ب��رای رایزن های 
اقتصادی دو طرف، استمرار روابط اقتصادی و تجاری 
میان دو کشور و استفاده از ظرفیت های اقتصادی این 

کشور برای حضور در اروپا هستیم. 
سلطانی در پایان گفت: البته برای افزایش صادرات 
و دس��تیابی به بازارهای بین المللی نیاز به پیوستن به 

سازمان تجارت جهانی احساس می شود. 

افزایش صادرات در گرو پیوستن به سازمان تجارت جهانی است

توضیحات یک مسئول درباره مشکالت صادرات قلمزنی
دریچه

تولید پسته با وضعیت کنونی 
توجیه اقتصادی ندارد

معاون س��ازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت 
برخی کش��اورزان 8۰۰ کیلوگرم در هکتار پسته تولید 
می کنند که از نظر ریالی و مصرف آب به صرفه نیست و 
با این وضعیت، محصول کشاورز توجیه اقتصادی ندارد. 
به گ��زارش ایس��نا، »محمدرض��ا پورخاتون« صبح 
28بهمن ماه در میز توس��عه پسته در کرمان با حضور 
استان های مختلف و مسئوالنی از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار کرد: متأس��فانه یک مشکل بزرگ این 
اس��ت که منافع ملی کنار گذاشته شده و دنبال منافع 
حزبی، ش��خصی و گروهی هس��تیم و اگر می خواهیم 
کاری انجام بشود، باید تنگ نظری ها کنار گذاشته شود. 
وی در ادام��ه درب��اره صادرات پس��ته گفت: وظیفه 
م��ا تولید محصول اس��ت و امروز تهدید م��ا در حوزه 
پس��ته، تهدید تولید اس��ت که مربوط به چندین سال 
ب��وده و منابع آب ما با چالش اساس��ی مواجه ش��ده و 
در حوزه حاکمیتی نتوانس��ته ایم درست مسئله آب را 
مدیریت کنیم.  پورخاتون افزود: امروز شاید هنوز برخی 
کشاورزان ما اهمیت آب را نمی دانند و باید با یکسری 
سیاس��ت هایی آب را به درستی در اختیار کشاورز قرار 
می دادیم.  وی با اش��اره به اینک��ه 2۰۰ هزار بهره بردار 
در اس��تان کرمان داریم، گفت: اعتب��ارات خوبی برای 
سیستم آبیاری نوین در نظر گرفته شده اما کشاورزان 
جل��و نمی آیند و نباید توپ را در زمین س��ازمان جهاد 
کش��اورزی انداخت.  معاون جهاد کش��اورزی اس��تان 
کرمان گفت: نوسانات دمایی از مشکالت امروز دنیاست 
و در س��ال های اخیر گرمازدگی و سرمازدگی بی سابقه 
اتف��اق افتاده که مدیریت خاصی را می طلبد و باید هر 
کس در حوزه خودش کمک بکند و مشکالت را برطرف 
کنیم.  وی با بیان اینکه برخی کشاورزان 8۰۰ کیلوگرم 
در هکتار پسته تولید می کنند که از نظر ریالی و مصرف 
آب به صرفه نیس��ت و با این وضعیت، محصول کشاورز 
توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: در راستای اجرای 
طرح همیاران آب اس��تان کرمان، ت��الش می کنیم با 
مشارکت کشاورزان برخی باغات پسته را از آب انداخته 

و عملکرد در سطح را افزایش بدهیم. 
وی درب��اره صدور گواهی حفظ نباتات برای صادرات 
پسته، گفت: گواهی قرنطینه نباتی، معاهده بین المللی 

است و این گواهی باید حاکم شود. 
پورخاتون با اشاره به تالش برای ایجاد صندوق پسته، 
یادآور شد: اگر صندوق پسته ملی راه اندازی شود، خیلی 

از مشکالت این حوزه را برطرف خواهد کرد. 

612 هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار از 
زنجان صادر شده است

مدیر  کل دامپزش��کی اس��تان زنجان گفت: از آغاز 
سال جاری تاکنون 6۱2 هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار 
از استان  زنجان به کشورهای مقصد صادر شده است.

محمدباقر ح��اج کاظمی روز گذش��ته در گفت و گو 
ب��ا خبرنگار ف��ارس در زنج��ان اظهار ک��رد: اداره کل 
دامپزش��کی استان زنجان در طول س��ال انواع جوجه 
یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، خامه اس��تریل و دام زنده 
را به س��ایر کش��ورها صادر می کند.  وی با اش��اره به 
 اینکه در ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری یک میلیون و

262 هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه یک روزه از استان زنجان 
صادر ش��ده اس��ت، عنوان کرد: این جوجه ها به مقصد 
ارمنس��تان و افغانس��تان صادر شده اس��ت.  مدیر  کل 
دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه ارزش دالری 
صادرات جوجه یک روزه از اس��تان زنجان ۵24 هزار و 
87۵ دالر اس��ت، گف��ت: ارزش ریالی این صادرات نیز 
بی��ش از ۱۹ میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت.  حاج 
 کاظمی با اش��اره به اینکه از آغاز س��ال جاری تاکنون

6۱2 هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار صادر ش��ده است، 
گفت: مقصد این اقالم کش��ورهای عمان و ارمنس��تان 
ب��وده اس��ت.  وی ارزش دالری ص��ادرات تخم مرغ 
نطفه دار از اس��تان زنج��ان را 22۰ هزار و ۳2۰ دالر 
اعالم کرد و افزود: 7 میلیارد و 7۱۱ میلیون ریال نیز 
ارزش ریالی این صادرات در سال جاری بوده است. 

مدیر  کل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه 
در س��ال جاری ۳۹ هزار و ۵۵۵ بسته خامه استریل 
از اس��تان زنجان صادر ش��ده اس��ت، گف��ت: مقصد 
این ص��ادرات کش��ور آذربایجان بوده اس��ت.  حاج 
کاظمی همچنین به ص��دور ۱2۱ رأس دام زنده در 
س��ال جاری اش��اره کرد و گفت: مقصد این کاال نیز 

کشور افغانستان بوده است. 
وجود 1۷ هزار صادرکننده پسته در کشور

رئی��س بازرگانی خارجی س��ازمان صنعت، معدن و 
تج��ارت کرمان گفت: ۱7 هزار صادرکننده پس��ته در 
کش��ور داریم که فایده ای برای کشور ندارد درحالی که 
اگر تبدیل به ش��رکت های صادراتی شوند، حرف برای 
گفتن دارند.  به گزارش ایسنا، »محمدرضا قوام« پیش 
از ظهر روز 28 بهمن ماه در میز توسعه پسته در کرمان 
ب��ا حضور اس��تان های مختلف و مس��ئوالنی از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اظهار کرد: بیش از دو س��وم 

صادرات پسته کشور متعلق به استان کرمان است. 
وی با بی��ان اینک��ه متأس��فانه صادرکنندگان در 
زمینه برندس��ازی، تبلیغات، حضور در نمایشگاه های 
خارجی و. . . اس��تقبال نکرده و هیچ فعالیتی صورت 
نگرفت��ه اس��ت، تصریح کرد: هم��کاری نکردن تجار 
و بازرگان��ان به وی��ژه با س��ازمان های ذی ربط یکی 
از مش��کالت ما اس��ت و باید درون نگری کرد و دید 

مشکالت خود ما چیست؟ 

اخبار

پاسخ غیررسمی وزارت صنعت به 
تجار معترض

به دنبال مشکالت ایجادشده و سرگردانی تجار، از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطالعیه هایی 
صادر ش��د.  به گزارش ایس��نا، پس از اعتراض تجار و 
مراجعات بی نتیجه آنها به س��ازمان توسعه تجارت در 
روز گذشته، کانال تلگرامی سامانه جامع تجارت اعالم 
کرده که خرید الکترونیکی ارز در این سامانه راه اندازی 
شده که به همین منظور جلس��ه آموزشی استفاده از 
قابلیت خرید الکترونیک ارز برگزار می ش��ود.  براساس 
اطالعیه های اعالم شده در سامانه جامع تجارت، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور ایجاد تسهیل 
در فرآیند تأمین ارز ثبت سفارش های غیربانکی، نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( را راه اندازی کرده است.  
به همی��ن منظور با هماهنگی به عم��ل آمده با بانک 
مرکزی، در س��امانه جامع تج��ارت، در بخش عملیات 
ارزی- مدیری��ت عملی��ات ارزی غیربانکی، قس��متی 
تحت عنوان »خری��د الکترونیکی ارز« ب��ا امکان ارائه 
درخواس��ت خرید ارز، مشاهده پیشنهادهای ارائه شده 
توس��ط صرافی ه��ا و در نهایت تأمین ارز فراهم ش��ده 
اس��ت.  در فاز نخست، این امکان برای درخواست های 
خری��د دارای نوع ارزهای »یورو €« و »یوآن ¥« فراهم 
ش��ده است و متعاقبا سایر ارزها نیز مشمول این طرح 
خواهند ش��د.  البته حداقل در حال حاضر تالش برای 
دسترس��ی به آدرس اشاره ش��ده بی نتیجه مانده و به 
اصطالح عامیانه سایت مربوطه باال نمی آید.  اما ساعتی 
پس از انتش��ار این پیام، پیام دیگری در سامانه جامع 
تجارت اعالم شده مبنی بر اینکه کارگاه آموزشی برای 
چگونگی خرید الکترونیکی ارز در سامانه جامع تجارت 
فردا در نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار می شود که 
عالقه من��دان می توانند جهت ثبت ن��ام در این کارگاه 
آموزشی با ورود به سامانه و مراجعه به بخش »شرکت 
در کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت«، فرم عضویت 

را تکمیل کنند. 

ایران به دنبال افزایش صادرات آرد 
به عراق است

مدیرکل فدراسیون اتحادیه های صنایع غذایی ایران 
گفت ایران در حال مذاکره با روسیه بر سر یک قرارداد 
واردات گندم اس��ت که به این کشور اجازه خواهد داد 
صادرات آرد به عراق را افزایش دهد.  به گزارش تسنیم، 
موضوع این ق��رارداد واردات ماهانه ح��دود ۱۰۰ هزار 
تن گندم روس��ی توس��ط کارخانجات خصوصی تولید 
آرد اس��ت که قرار است گندم وارداتی را تبدیل به آرد 
صادراتی کنند.  کاوه زرگران، گفت مذاکرات در جریان 
است و انتظار دارد این قرارداد در طی یکی دو ماه آینده 
نهایی ش��ود.  وی افزود: »هفته گذشته ما برای مذاکره 
در مورد این مسئله در مسکو بودیم و پس از اتمام این 
مذاک��رات، طی چند ماه کار را ش��روع خواهیم کرد و 
مشکل مالی حل نش��ده چندانی نداریم.« کارخانجات 
خصوصی تولید آرد در ایران مجاز به اس��تفاده از گندم 
داخلی برای تولید آرد صادراتی نیس��تند.  روس��یه که 
از بزرگ تری��ن صادرکنن��دگان گندم جهان به ش��مار 
می رود، دارای عرضه کنندگان گندم فراوانی اس��ت که 
در انتظار انعقاد این قرارداد هستند. زرگران افزود: »آنها 
در حال مذاکره با بخش خصوصی ایران هستند.« ایران 
سال گذشته بخش��ی از گندم دوروم تولید داخل خود 
را به کش��ورهای عمان، ایتالیا و عراق صادر کرد، اما به 
گفته زرگران این روندی نیست که ما انتظار رشد آن را 
داشته باشیم.  وی افزود: »سیاست ما صادرات نیست، 

بلکه سیاست اصلی رسیدن به خودکفایی است.«

 سهم ۵۰ درصدی تولیدکنندگان 
ایرانی از بازار های کشور

دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک گفت: در سال ۹۵ 
و 8 ماهه سال ۹6، حدود 4۵۰ میلیون دالر کولرگازی 
به صورت قاچاق وارد کشور شده است.  سیدابوالقاسم 
شانه س��از در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اش��اره به رکود موجود در اقتصاد کش��ور، اظهار کرد: 
رکود موج��ود در بازار لوازم خانگ��ی به کاهش قدرت 
خرید مردم در چند س��ال اخیر باز می گردد که با عث 
رکود اقتصادی در کشور شده است.  دبیر انجمن لوازم 
خانگی کوچک با اشاره به تأثیر منفی واردات بر کاهش 
تولیدات داخلی، بیان کرد: واردات لوازم خانگی کوچک 
در س��ال ۹6، ۱7 درصد افزایش داش��ته که عمده این 
واردات از کش��ور های چین و ترکی��ه صورت می گیرد 
و همزم��ان با این افزای��ش واردات، 2۰ درصد از تولید 
داخلی در سال جاری کاس��ته شده است.  شانه ساز با 
بی��ان اینکه کولر های گازی پرمصرف به صورت قاچاق 
و ب��دون نظارت وارد کش��ور می ش��وند، اذع��ان کرد: 
کول��رگازی در صدر قاچاق ل��وازم خانگی قرار دارد که 
میزان قاچاق این کاال در س��ال ۹۵، ۳۰۰ میلیون دالر 
ب��ود که این رقم در 8 ماهه نخس��ت س��ال ۹6 حدود 
۱6۰ میلیون دالر برآورد شده است.  وی با بیان اینکه 
جاروبرق��ی ۳۰ درصد از حجم صادرات لوازم خانگی را 
ش��امل می شود، تصریح کرد: میزان واردات جارو برقی 
در س��ال ۹۵، ۱6.۵میلیون دالر بوده است که این رقم 
در 8 ماه نخست سال ۹6 به ۱7.2 میلیون دالر رسیده 
است.  وی، اظهار کرد: با توجه به بهبود کیفیت لوازم 
خانگی س��اخت داخل، سهم تولیدکنندگان ایرانی از 

بازار های کشور به ۵۰ درصد رسیده است. 

مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت صادرات 
ایران گفت که در دو س��ال گذش��ته تراز 
تجاری کش��ور مثبت ش��ده و امسال هم 
تصور می ش��ود با توجه به افزایش قیمت 
ارز صادرات از س��ال گذشته بیشتر شود، 
ولی ممکن اس��ت تراز تج��اری به دلیل 

واردات بیشتر، منفی شود. 
به گزارش فارس، سیدکمال سیدعلی، 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران 
روز گذش��ته در همای��ش تأمی��ن مالی 
صادرات گفت: سال 8۰ که یکسان سازی 
ارز ص��ورت گرفت، ۳.۵ میلیارد دالر کل 
صادرات کش��ور بود و سال های متمادی 
صادرکنندگان برای صادرات باید پیمان 

می سپردند. 
وی با اش��اره ب��ه حذف پیم��ان ارزی 
در س��ال 8۱ و ح��ذف مق��ررات ارزی و 
یکسان سازی نرخ ارز باعث رشد صادرات 
ش��د، گفت: ۳ تا ۹درص��د از تراز تجاری 
ایران در س��ال های ۵6 ت��ا 6۹ مربوط به 
صادرات اس��ت. در دو س��ال گذشته تراز 
تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور 
می ش��ود با توجه به افزای��ش قیمت ارز 
صادرات از سال گذشته بیشتر  شود، ولی 
ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات 

بیشتر، منفی شود. 
س��یدعلی بیان داش��ت: موتور محرکه 
اقتص��اد کش��ور ص��ادرات اس��ت و آن 

می تواند تولید را حرکت دهد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات 
ایران تصریح ک��رد: تأمین مالی صادرات 
یعنی نسیه فروش��ی و یعنی اینکه بتوانیم 
کاالی م��ان را ب��ه خارج از کش��ور صادر 
کنیم و خریداران کاالی ما یک س��ال و 
ش��ش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما 
صادرکنن��ده به محض صادرات پول خود 

را به صورت نقد بگیرد. 
وی گف��ت: س��ال 68 و 6۹ و حتی در 
دوران جن��گ در بان��ک مرک��زی خ��ط 
اعتباری ال س��ی های پتروشیمی باز شد 
و بعده��ا فاینانس ها را انجام دادیم و اگر 
امروز رق��م ۱4 میلیارد دالر درآمد ارزی 
از صادرات پتروشیمی داریم، به خاطر آن 

کار در آن زمان بوده است. 
وی بی��ان داش��ت: امروز در کش��ور 2 
ت��ا ۳درص��د ذخای��ر ارزی بده��ی دارد 
ام��ا در س��ال 2۰۰2 ای��ران بزرگ ترین 
و  میان م��دت  فاین��اس  جذب کنن��ده 
بلند م��دت در دنی��ا بوده اس��ت و از کل 
فاینان��س که 2۰۰ میلی��ارد دالر بود ۳۰ 

میلی��ارد دالر آن یعن��ی ۱۵درص��د کل 
فاینانس های بلندم��دت و میان مدت در 

دنیا را ایران جذب کرده بود. 
س��یدعلی بیان داشت: ۳۰درصد تولید 
ناخال��ص داخلی جی دی پی هر کش��ور 
می تواند، ب��رای آن کش��ور بدهی ایجاد 
کند. در بحث کاهش ریس��ک کش��وری 
فاکتورهای��ی که ما در دنی��ا ارائه کردیم 
در مقام مقایسه با س��ایر کشورهایی که 
در گروه 2 یا ۳ قرار دارند، ایران وضعیت 

بهتری داشته است. 
وی اف��زود: ذخای��ر ب��اال و بدهی ۳ تا 
4 میلی��ارد دالری که سررس��ید نش��ده 
وضعیت رش��د اقتصادی که سال گذشته 
داشتیم، باعث ش��د گروه ریسک تجاری 
ایران کاهش پیدا کند و امیدواریم در این 

زمینه به گروه ۳ و 4 برسیم. 
مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات 
ایران بیان داشت: ما باید نسیه فروشی را 
فع��ال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه 
بانک ه��ا در دنیا با عن��وان اعتبار خریدار 
می تواند باعث ش��ود که صادرکننده پول 

خود را نقد بگیرد. 
وی بی��ان داش��ت: در صندوق ضمانت 
ص��ادرات اطالع��ات م��ا ب��ا موسس��ات 

اعتبار س��نجی دنی��ا برق��رار اس��ت و ما 
می توانی��م ظ��رف ی��ک هفته مش��تری 
دنی��ا  کج��ای  ه��ر  در  را  صادرکنن��ده 
اعتبار س��نجی کنی��م و س��قف اعتباری 

مشتری مد نظر را اعالم می کنیم. 
اگ��ر صادرکنن��ده  گف��ت:  س��یدعلی 
خواست از ش��رکت و کارخانه ای جنسی 
را ب��ه صورت نس��یه دریاف��ت کند، ولی 
صادرکننده را آن ش��رکت قبول نداشت، 
صادرکنن��ده می تواند به صندوق ضمانت 
ص��ادرات مراجع��ه کن��د و ضمانت نامه 
اعتب��اری و تولی��دی از م��ا بگی��رد و به 
آنها تحویل دهی��د و صادرکننده پس از 
ش��ش ماه پ��ول خود را به ط��رف مقابل 
بپردازد و حتی اگر صادرکننده نتوانست 
پول را بپ��ردازد، ش��رکت می تواند با آن 
ضمانت نام��ه از صندوق ضمانت صادرات 

پول خود را دریافت کند. 
وی اف��زود: صندوق ضمانت از صادرات 
ب��رای بیمه ریس��ک س��رمایه گذاری در 
کش��ور هم اقدامات��ی انج��ام می دهد و 
ریسک سیاسی آن را به عهده می گیرد و 
برای کشور عراق و افغانستان یک درصد 
کارمزد در سال از صادرکنندگان دریافت 

می شود. 

امکان منفی شدن تراز تجاری امسال با وجود رشد صادرات غیرنفتی
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کان��ون  هیأت مدی��ره  عض��و 
اج��رای  گف��ت  مرک��ز  وکالی 
دس��تور موق��ت دی��وان عدالت 
اج��رای  توق��ف  درب��اره  اداری 
مصوبه هیأت وزی��ران مبنی بر 
افزایش ع��وارض واردات خودرو 
نه تنها یک تکلیف قانونی اس��ت 
بلک��ه حس��ب موازی��ن قانونی 
و اص��ول حقوق��ی در ص��ورت 
استنکاف عالوه بر انفصال موقت 
بر جبران خسارات  مس��تنکف، 

وارده نیز محکوم می شود. 
حس��ین طالع در گفت و گو با 
ایلنا درباره صدور دستور موقت 
از سوی دیوان عدالت اداری در 
مصوبه  اج��رای  توقف  خصوص 
هیأت وزی��ران مبنی بر افزایش 
عوارض واردات خودرو، با اشاره 
به وظایف دی��وان عدالت اداری 
گفت: به موجب اصل ۱۷۳قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
دیوان عدال��ت اداری به منظور 
اس��تقرار فراگی��ر عدالت اداری 
در رواب��ط فیمابین ش��هروندان 
با واحدهای دولتی و رس��یدگی 
به تظلمات و اعتراضات اشخاص 
حقیقی یا حقوقی از تصمیمات 
و اقدامات واحدهای مزبور و در 
راستای اعمال نظارت قضایی بر 
مصوبات و اقدامات دستگاه ها و 
تأس��یس شده  مامورین دولتی 
اس��ت که صالحیت ها و حدود 

اختیارات دی��وان عدالت اداری 
ب��ه موجب م��اده ۱۰ و بندهای 
ذیل مرقوم از قانون تش��کیالت 
و آیین دادرس��ی دیوان مصوب 
۱۳۹۲ مورد احصاء شده است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی 
وکالی  کان��ون  وکالی  از 
به ن��ام  مرک��ز  دادگس��تری 
حمیدرضا س��عیدی در راستای 
اعمال اصل حاکمی��ت قانون و 
ن��ه حکومت اش��خاص صرفاً به 
منظ��ور صیان��ت و جلوگیری از 
تضییع حق��وق عامه با توجه به 
رس��الت ذاتی و حرفه ای وکالی 
از  پاس��داری  در  دادگس��تری 
اجرای صحیح قوانین و مقررات 

اقامه دعوی کرده اس��ت، گفت: 
از آنجایی که شکایت این همکار 
مبن��ی ابطال مصوبات ش��ماره 
م��ورخ  ۲۸۸۱۷ ت   /  ۱۸۷۵۸ 

۱۰ / ۴ / ۱۳۸۲ و اصالحات بعدی 
و مصوبه ش��ماره ۱۲۵۵۷۳ / ت 
۵۴۸۰۳ م��ورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ 
هیأت وزیران در خصوص وضع 
و وصول ع��وارض از خودروهای 
واردات��ی و بدوا صدور دس��تور 
موق��ت مبنی بر توق��ف اجرای 
مصوب��ات معترض عن��ه م��ورد 
درخواست شده است، به استناد 
ماده ۳۶ قانون تشکیالت و آیین 
دادرس��ی دیوان عدال��ت اداری 
مص��وب ۱۳۹۲ در مواردی که 

ضمن درخواست ابطال مصوبات 
از هیأت عمومی دیوان، تقاضای 
صدور دس��تور موقت به جهت 
ورود خسارت به شاکی با توجه 
فوریت و ض��رورت جلوگیری و 
تعذر یا تعسر در جبران خسارت 

مورد تقاضا واقع می شود. 
کان��ون  هیأت مدی��ره  عض��و 
وکالی مرکز تأکی��د کرد: وفق 
م��واد ۳۴ و ۳۵ از قانون دیوان 
صدور  درخواست  اداری  عدالت 
دستور موقت به یکی از شعبات 
دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه 
با بررس��ی ادله و جمیع جهات 
قانونی ناظر بر فلس��فه وجودی 
تأس��یس نهاد دستور موقت در 

صورت اح��راز ض��رورت صدور 
دس��تور و ب��ه منظ��ور فوریت 
خس��ارات  ورود  از  جلوگی��ری 
ماموری��ن  اقدام��ات  از  ناش��ی 
دولتی یا اجرای مصوبه معترض 
نسبت  مرجوع الیه  ش��عبه  عنه، 
به صدور دس��تور موقت بشرح 
خواسته مبادرت می نماید که به 
اس��تناد ذیل ماده ۳۶ از قانون 
مرقوم در صورت صدور دس��تور 
موق��ت ب��ا رعایت م��اده ۸۴ از 
قانون پیش گفت��ه پرونده خارج 
از نوبت در هیأت عمومی دیوان 

رسیدگی خواهد شد. 
طال��ع در ا دام��ه اظه��ار کرد: 
قانونگذار به موجب نص ماده ۳۹ 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ 
و ب��ا عنایت به اصل برابری عموم 
و احاد اش��خاص در برابر قانون و 
نظر به صدور دستور از یک مرجع 
ذی ص��الح و در یک فرآیند کاماًل 
قانونی نه تنها اجرای دستور موقت 
ی��ک تکلیف قانون��ی و نه اختیار 
بلکه حسب  محسوب می ش��ود، 
موازین قانونی و اصول حقوقی در 
صورت استنکاف عالوه بر انفصال 
موقت مستنکف و حکم بر جبران 
خسارات وارده به هیچ عنوان این 
مجازات ب��دل از اجرای دس��تور 
موقت ص��ادره ی��ا مانعیتی برای 

اجرای آن ایجاد نخواهد کرد. 

ب��ازار حباب گونه قیمت خودرو هر روز 
فربه تر می ش��ود. در ش��رایطی که هنوز 
دولتی ه��ا بر س��ر ماج��رای خودروهای 
وارداتی به تفاهم نرس��یده اند و این بازار 
در بالتکلیف��ی و افزای��ش قیمت به س��ر 
می برد، داخلی س��ازها، ساز افزایشی خود 
را ک��وک کرده اند و بازار ش��ب عید را با 

افزایش قیمت گرم کرده اند. 
در دو هفته گذشته دعوا بر سر کاهش 
تعرف��ه واردات خودروه��ای خارج��ی به 
جایی کش��ید ک��ه دیوان عدال��ت اداری 
از ال��زام به کاهش تعرفه ه��ای وارداتی ها 
خب��ر می ده��د و و وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت تأکید دارد ک��ه ابالغیه معاون 
اول الزم االجرا است؛ ماجرایی که موجب 
شد تا در بالتکلیفی وارداتی ها، داخلی ها 
س��ود کرده و ب��ا افزایش تقاض��ا روبه رو 
ش��وند. حال آنکه طبق برخی گزارش ها 
از خطوط تولید جاده مخصوصی ها نشان 
می دهد در ماه های گذشته برخی خطوط 
ب��ه دلیل کاه��ش قطعات با اف��ت تولید 
مواجه ش��ده بودند و برخی دیگر با توجه 
به تقاضا س��هم بیش��تری در تولید را به 

نام خود کردند؛ امری که می تواند توجیه 
بیش��تری برای گران شدن این خودرو ها 
باش��د اما نمی تواند گرانی همه داخلی ها 

را توجیه کند. 
فعاالن ب��ازار که در دو س��ه روز اخیر 
شاهد افزایش بیش از یک میلیون تومانی 
خودروه��ای داخل��ی در ب��ازار هس��تند 
هرچن��د در ن��گاه اول بازار ش��ب عید را 
دلیل گرانی خودروهای داخلی می دانند 
ام��ا معتقدند نمی ت��وان اگر کن��ار تأثیر 
روانی گران تر ش��دن خودروهای وارداتی 
به خاطر افزایش تعرفه گذشت، امری که 
توانس��ته است بخشی از متقاضیان خرید 
خودروه��ای خ��وش قیم��ت وارداتی را 
مجاب به خرید داخلی ها کرده و تقاضای 
ش��ب عید برخی خودروهای با کیفیت تر 

داخلی را بیشتر کند. 
ای��ن گ��روه در عی��ن ح��ال معتقدند 
مادام��ی که م��ردان دولتی ب��رای تعرفه 
خودرو ش��رایط کج دار و مریز را در پیش 
می گیرن��د و ب��ه ثبات ب��ازار خودروهای 
وارداتی کم��ک نمی کنن��د، نمی توان از 
داخلی سازها هم توقع ثبات داشت و باید 

چش��م انتظار افزایش قیمت بیشتر از آن 
چی��زی که هم اکنون در بازار ش��اهد آن 
هستیم، باشیم. در همین حال نمی توان 
از تأثی��رات روان��ی که افزای��ش نرخ ارز 
روی خودروه��ای داخل��ی می گذارند نیز 
به سادگی گذش��ت. هر چند که تاکنون 
داخلی س��ازها اعالم کرده ان��د که درصد 
تولید داخلی ش��ان ب��ه می��زان معقولی 
افزای��ش یافت��ه اس��ت اما به ه��ر جهت 
واردات برخ��ی قطعات و حتی مواد اولیه 
که با دالر آزاد انجام می شود موجب شده 
برخی فعاالن بازار خ��ودرو، گرانی امروز 
خودروهای داخلی را تأثیر روانی افزایش 
ن��رخ دالر بدانند. این گ��روه معتقدند در 
زمانی ک��ه بازار وارداتی ه��ا در بالتکلیفی 
می��ان قیمت ه��ای مرداد م��اه و دی ماه 
باقی مانده اس��ت، خودروهای داخلی هم 
به دلیل افزایش تقاضا، تأثیر روانی گرانی 
نرخ دالر و رش��د تقاضای بازار شب عید 

در شرایط رشد قیمتی قرار گرفته اند. 
برخ��ی نمایش��گاه داران حت��ی از تداوم 
ای��ن روال خبر می دهن��د و می گویند اگر 
دولت برای بازگش��ت قیم��ت خودروهای 

وارداتی به جمع بندی نرسد، روال افزایش 
قیمتی داخلی ها با افزایش تقاضا و عطش 
بازار داخلی ها بیش��تر نیز خواهد ش��د. بر 
اس��اس این گزارش، روال افزایشی قیمت 
خودروهای داخلی که از روز پنجشنبه آغاز 
شده است در نخستین روز هفته جاری نیز 
ادام��ه یافت تا مجددا برخی داخلی ها روی 
گرانی ۵۰۰ هزار تا ۱/۵ میلیون تومانی را به 
خود ببینند. دیروز در بازار، خودروی ۲۰۶ 
تیپ ۲ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت 
۳۶ میلیون تومان، دنا پالس با افزایش یک 
میلیون و ۵۰۰ ه��زار تومانی با قیمت ۵۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس 
با افزایش ۵۰۰ ه��زار تومانی با قیمت ۳۵ 
میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار توم��ان، پ��ژو۲۰۷ 
اتوماتی��ک با افزایش ی��ک میلیون تومانی 
با قیمت ۵۷ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان، 
پ��ژو ۲۰۶ مدل v8 با افزای��ش ۵۰۰ هزار 
تومانی با قیمت ۴۳ میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
تومان، ساندرو استپ وی با رشد ۵۰۰ هزار 
تومانی با قیمت ۶۷ میلیون تومان، ساندرو 
با افزایش ۵۰۰ ه��زار تومانی با قیمت ۵۷ 

میلیون تومان به فروش می رفتند.

طرح ترافیکی جدید و پرحاشیه شهرداری 
تهران در آس��تانه اج��را با ای��راد از طرف 
کمیته انطباق فرمانداری تهران نس��بت به 
قیمت ه��ای آن، به ش��ورای ش��هر تهران 
برگشت خورده است.  به گزارش پدال نیوز، 
آن طور که محس��ن  هاشمی رفس��نجانی، 
رئیس ش��ورای شهر تهران می گوید، هنوز 
هیچ نامه ای از ط��رف فرمانداری تهران به 
پارلمان شهری ارسال نشده است،همچنین 
رئی��س کمیس��یون حمل ونقل ش��ورا هم 
می گوید »اگر ایراد درباره نرخ گذاری باشد 
که در ش��ورا قابل اصالح است اما رد طرح 
ترافی��ک درواقع رد مصوبه ش��ورای عالی 
ترافیک اس��ت«. با وجود آنکه طرح جدید 
ترافیکی در شورای عالی ترافیک و با حضور 
نمایندگانی از فرمانداری و استانداری تهران 
تصویب ش��ده اس��ت، اما ظاهراً فرمانداری 
رغب��ت زیادی به اجرای طرح ندارد.  دیروز 
غالمحسین آرام، معاون فرمانداری تهران از 
رد الیحه طرح ترافیک جدید شهرداری در 
کمیته انطباق فرمان��داری تهران خبر داد 
و به »ایس��نا« گفت که درباره قیمت های 
ارسال شده ش��ورای اسالمی ش��هر تهران 
برای طرح ترافیک جدید شهرداری تهران 
ایرادات قانونی وجود داشت و بعضی از مواد 
طرح ترافیک جدید هم مغایرت های قانونی 
داشت. بر همین اساس این طرح در کمیته 
انطباق فرمانداری تهران رد شد و به شورای 

اس��المی ش��هر تهران عودت داده شد.  او 
در گفت و گو با »باشگاه خبرنگاران جوان« 
هم گفت که اگر شهرداری اصرار به اجرای 
مصوبه طرح ترافیک داشته باشد، موضوع 
به ش��ورای حل اختالف کشیده می شود؛ 
»از مهم ترین مواردی که فرمانداری نسبت 
ب��ه آن اعتراض دارد این اس��ت که مصوبه 
طرح ترافیک جدید با قانون مغایرت دارد و 
مخالف با سیاست های ابالغی دولت است«. 
محمد قانبیل��ی، عضو کمیت��ه انطباق 
فرمانداری هم دی��روز با اعالم اینکه »باید 
ش��ورای حل اختالف در مورد طرح جدید 
ترافی��ک نظر دهد« گفته اس��ت بعضی از 
مواردی که در این طرح آمده است با قانون 
مغایرت دارد و اجحاف در حق مردم است و 
باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. او البته 
به ط��ور دقیق درباره ای��رادات طرح حرفی 
نزده اما در گزارش��ی که »فارس« منتش��ر 
کرده، از ایراد قانونی به ۶ بند از ۹ بند طرح 

ترافیک سخن به میان آمده است. 
همی��ن حرف ه��ا کافی بود ک��ه بعضی 
کانال ه��ای خب��ری خیل��ی زود از لغ��و 
زودهنگام طرح ترافیک ش��هرداری تهران 
خبر دهن��د؛ طرحی که ش��کل دیگری از 
آن در کشوی میز مدیران شهردار گذشته 
ب��ود اما با توجه به احتمال به وجود آوردن 

حاشیه ها طرح اجرا نشد. 
با ورود محسن پورسیدآقایی به معاونت 

حمل ونقل ترافیک این طرح بعد از سه ماه 
مطالعه به ش��کل دیگری به ش��ورای عالی 
ترافیک ارائه ش��د؛ طرحی که معابر تهران 
را به س��ه »زون« اساسی تقسیم کرده بود 
اما اعضای ش��ورای عالی ترافیک و به ویژه 
پلیس راه��ور با اج��رای آن موافق نبودند؛ 
بنابراین با اعمال نظر خود طرح را به شکل 
دیگ��ری تغییر دادند و زون ها حذف ش��د، 
شیوه پرداخت عوارض تغییر یافت، بعضی 
از سهمیه های طرح ترافیک حذف یا قیمت 
۵۰درصدی برای آنها در نظر گرفته ش��د و 
س��قف آن هم از ۱۱۸ هزار خودرو در روز به 
۱۰۳ هزار رس��ید.  بعد هم اعضا در شورای 
شهر مصوبه تعیین نرخ عوارض را به تصویب 
رس��اندند که ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان حداقل 

و ۳۶ هزار تومان حداکثر آن در روز است. 
 اعضا بی خبر از نامه فرمانداری 

نامه فرمانداری تهران البته هنوز به دست 
اعضای شورای شهر نرسیده است، بنابراین 
در دستور جلسه روز یکشنبه هم هیچ اثری 

از بررسی اعتراض فرمانداری نبود. 
رئی��س  هاشمی رفس��نجانی،  محس��ن  
شورای ش��هر تهران هم از رد مصوبه طرح 
ترافیک اظهار بی اطالعی کرد:  »نامه تا االن 
به دس��ت من نرسیده است، من هم اخبار 
آن را از طریق رس��انه ها ش��نیدم. اول باید 
نامه به دست من برسد بعد درباره آن نظر 
بدهم.« محمد علیخانی، رئیس کمیسیون 

حمل ونقل شورا هم اگرچه اطالعی از این 
نامه نداشت اما گفت:  »فرمانداری نمی تواند 
بگوید طرح اجرا می شود یا نه بلکه اشکاالت 
و مغایرت با قانون اساس��ی و شرع را به ما 
اعالم می کند تا اگر شورا تشخیص دهد که 

اشکال وارد است، آن را رفع کند.«
پلی��س راهور از ابتدا با اج��رای این طرح 
مخالف بود. س��ردار رحیم��ی، رئیس پلیس 
پایتخت گفته بود که این طرح خام است و 
پلیس با آن مخالف است.  سرهنگ مهماندار، 
رئیس پلی��س راهور تهران ه��م گفته بود تا 
زیرساخت های  تهران  زمانی که ش��هرداری 
ط��رح ترافیک جدی��د مانن��د دوربین های 
خروج��ی را نصب نکند، این طرح قابل  اجرا 
نیس��ت و کارت های طرح ترافیک  سال ۹۶ 
در  س��ال ۹۷ هم اعتبار خواهد داش��ت؛ اما 
علیخانی در توضی��ح مخالفت پلیس راهور 
توضی��ح داد: »پلی��س راهور عضو ش��ورای 
عالی ترافیک اس��ت و ب��ا رأی همین اعضا 
ط��رح تصویب ش��ده، اما حرفی ک��ه درباره 
زیرس��اخت ها زده شده، درست است.  برای 
تکمیل زیرساخت ها هم فقط به دوربین های 
خروج محدوده طرح نیاز اس��ت.  حاال طرح 
در شورای عالی ترافیک تصویب شده است 
و معاون��ت حمل ونقل ترافیک هم گفته که 
در ح��ال بررس��ی و تجهیز معاب��ر خروجی 
به دوربین هاس��ت و احتم��اال در تعطیالت 

فروردین دوربین ها کاشته می شود. 

حاشیه های افزایش قیمت خودرو

طرح پرحاشیه، فعاًل بی طرح

بحث درباره اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری ادامه دارد

کاهش عوارض واردات خودرو، تکلیف قانونی یا اختیار؟
اخبار

قیمت خودرو در بازار متعادل می شود
 تصمیم وزارت صنعت برای 
ساماندهی واردات درست بود

 وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درس��تی در 
خصوص ساماندهی بحث واردات خودرو گرفت و موجب 
ش��د انحصار در بح��ث واردات ش��رکت های نمایندگی 
شکسته شود.  به گزارش ایسکانیوز، میثم رضایی، رئیس 
انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به ساماندهی 
واردات خ��ودرو از بازگش��ایی مج��دد س��ایت ثبتارش 
گفت: تصمی��م دولت و وزارت صنعت در خصوص رصد 
ش��رکت های واردکننده خودرو و خدمات پس از فروش 
ش��رکت های غیر نمایندگی تصمیم درست و به موقعی 
بود و موجب ش��د بحث انحصار در واردات خودرو و ارائه 
خدمات پس از فروش شکسته شود.  او با اشاره به اشراف 
کام��ل مدیران و کارشناس��ان وزارت صنع��ت در مورد 
بحث واردات خودرو و خدمات ش��رکت های واردکننده 
گفت: خوش��بختانه به صورت مستمر جلسات مختلفی 
در خص��وص بح��ث واردات خ��ودرو در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار می ش��ود و این کار موجب شده 
تا تصمیمات غیرکارشناس��ی به حداقل برسد.  رضایی 
همچنین به تالش وزیر صنع��ت، معدن و تجارت برای 
شکس��ت انحصار در واردات خودرو و س��اماندهی بازار 
اشاره کرد و افزود: شریعتمداری در مدتی تصدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اس��تفاده از نظر کارشناسان 
در حوزه ه��ای مختل��ف به خصوص خودرو توانس��ته تا 
حدود زیادی ضعف های قبلی در تصمیم گیری های مهم 
خودرویی را کاهش داده و نظر فعاالن و کارشناسان این 
حوزه را در تصمیم��ات مهم لحاظ کند.  رئیس انجمن 
صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به تالش بی وقفه این 
انجمن ب��رای دریافت مجوز ارائه خدمات پس از فروش 
ش��رکت های غیرنمایندگی گفت: با برگزاری جلس��ات 
متعدد و پیگیری های انجام ش��ده توانس��تیم مسئوالن 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت را ب��رای ارائه خدمات 
پس از فروش خودرو توس��ط شرکت های گری مارکت 
به منظور ارتق��ای ارائه خدمات، رف��ع انحصار، افزایش 
رضایتمن��دی مش��تریان و کاهش هزینه ه��ای تأمین 
و نگه��داری ل��وازم یدکی خودروه��ای وارداتی متقاعد 
کنیم.  او ادامه داد: ارایه خدمات پس از فروش توس��ط 
ش��رکت های غیرنمایندگی در نهایت به سود مشتریان 
ای��ن خودروها خواهد بود چراک��ه به راحتی و در فضای 
رقابتی می توانند هم قطعات مورد نیاز خودروهای خود 
را تهیه کنند و هم قطعاً در قیمت ارائه خدمات توس��ط 
نمایندگی شرکت های مختلف کاهش ایجاد خواهد شد. 

»بنزین یورو۴« در تهران توزیع 
می شود یا نمی شود! 

مدیرکل محیط زیست اس��تان تهران بدون اشاره به 
اعالم اخیر معاون دادستان کل کشور و رئیس سازمان 
اس��تاندارد مبنی بر یورو ۴ نبودن س��وخت توزیعی در 
کالنشهرهای کشور گفت در سطح شهر تهران سوخت 

بنزین یورو ۴ و گازوییل کم گوگرد توزیع می شود! 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو«، کیومرث 
کالنت��ری درباره راهکارهای در نظر گرفته ش��ده برای 
کاهش آلودگی هوای اس��تان تهران گفت: بخش قابل 
توجه��ی از آلودگی هوا به منابع متحرک بازمی گردد و 
عدم تردد کامیون های فرس��وده در سطح شهر تهران 
یکی از مهم ترین مصوبات ماه های گذش��ته بوده که تا 
ابتدای اس��فندماه هم تداوم خواهد داش��ت.  مدیرکل 
محیط زیس��ت اس��تان تهران درباره اینکه چرا برخی 
خودروهای فرسوده باوجود ممنوعیت تردد، همچنان در 
سطح شهر تهران تردد می کنند، توضیح داد: عدم تردد 
کامیون های دودزا و فرسوده یکی از مهم ترین مصوبات 
کارگروه اضطرار آلودگی هوا بوده و اگر جلوگیری نشد 
باید پلیس در این رابطه پاسخگو باشد.  کالنتری با بیان 
اینکه دو موضوع در تردد خودروهای فرس��وده استان 
تهران وج��ود دارد، گفت: بنابر مصوبات در نظر گرفته 
ش��ده خودروهایی که عمر فرسودگی شان باالتر از حد 
استاندارد در نظر گرفته شده، نباید در سطح شهر تردد 
داشته باشند.  وی افزود: برخورد با خودروهای فرسوده 
باید با جدیت انجام گیرد و در این رابطه عمر فرسودگی 
برای همه خودروها نیز از س��وی دولت مشخص شده 
است.  مدیرکل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: 
ی��ک موضوع دیگر تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و 
آالینده اس��ت که این خودروه��ا هم باید برای دریافت 
معاینه فنی هدایت ش��وند و اگر ای��ن برگه را دریافت 
کنند هیچ مس��ئله ای برای تردد نخواهند داش��ت.  به 
گفته کالنتری، باید با خودروهای دودزا، فاقد استاندارد 

و بدون معاینه فنی به طور جدی برخورد شود. 
وی بدون اش��اره به اعالم اخیر معاون دادستان کل 
کش��ور و رئیس س��ازمان اس��تاندارد مبنی بر یورو ۴ 
نبودن سوخت توزیعی در کالنشهرهای کشور گفت: در 
سطح شهر تهران سوخت بنزین یورو ۴ و گازوییل کم 
گوگرد توزیع می ش��ود!  مدیرکل محیط زیست استان 
تهران تصریح کرد: البته برخی خودروهای تولید کننده 
آالیندگی، سوخت مصرفی خود را خارج از شهر تهران 
دریاف��ت می کردند ک��ه بر همین اس��اس وزارت نفت 
موظف ش��د تا در تمام سطح اس��تان بنزین یورو ۴ و 
گازوئی��ل کم گوگرد توزیع کند.  به گفته کالنتری، در 
سطح ش��هر تهران حدود ۱۰۰درصد سوخت توزیعی 
استاندارد است، البته شاید انحرافاتی وجود داشته باشد؛ 
در س��طح استان تهران نیز ۹۰ درصد سوخت توزیعی 
استاندارد است که البته اگر این میزان افزایش پیدا کند 

شاهد کاهش حجمی از آالیندگی ها خواهیم بود. 

اخبار

همکاری قطعه سازان ایرانی و 
فرانسوی و قرار گرفتن در زنجیره 

جهانی خودروسازی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
کش��ور گفت هم��کاری دوجانبه قطعه س��ازان ایرانی و 
فرانسوی با ارتقای آموزش و فناوری شرکت های ایرانی، 
قرار گرفتن در زنجیره جهانی خودروس��ازی را به دنبال 
خواهد داشت.  به گزارش ایرنا، »محمدرضا نجفی منش« 
روز یکش��نبه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور 
  )FIEV( و انجمن قطعه س��ازان فرانسه  )ISMAPA(
اف��زود: این تفاهم نامه در راس��تای نیاز به پیش��رفت و 
تحکی��م همکاری ها بین خودروس��ازان و قطعه س��ازان 
ایران��ی و فرانس��وی در چارچوب قوانی��ن و مقررات دو 
کشور در هفت بند نهایی و امضا شد.  به گفته این مقام 
صنفی، تب��ادل نظر دو انجم��ن در زمینه همکاری های 
فن��ی و اقتصادی، حمایت متقاب��ل از تولیدکنندگان در 
بازار خودرو، س��اماندهی و ارائه تس��هیالت برای افزایش 
تماس های کاری نمایندگان دو طرف، همکاری در زمینه 
برگزاری همایش ه��ای خودرو و قطعه س��ازی با اهداف 
ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها، ارائه آموزش ها، تالش دو 
انجمن برای فراهم کردن ش��رایط دسترسی به بازارهای 
خارج��ی برای همکاری های س��رمایه گذاری مش��ترک 
)جوینت ونچر( و همکاری برای برگزاری نمایشگاه ها در 
ایران و فرانسه و همچنین سایر کشورها، بندهای اصلی 
این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.  وی با اشاره به برخی 
اقدام های عملی انجام ش��ده در ماه های گذشته از سوی 
فرانسوی ها، خاطرنشان کرد: شرکت SNECI فرانسه با 
تأس��یس دفتر در تهران و برگزاری دوره های آموزش��ی، 
به ارتقای فنی و آموزش��ی قطعه سازان اقدام کرده است.  
نجفی من��ش ادام��ه داد: در کنار فعالیت آموزش��ی این 
ش��رکت، گروه های خودروسازی رنو، پژو و سیتروئن هر 
یک طی برنامه های جداگانه و مطابق آنچه در قراردادهای 
فیمابین پیش بینی ش��ده، به ارتقای کیفی قطعه سازان 
ایرانی اهتمام دارند.  وی تصریح کرد: اکنون ۶۵ شرکت 
قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی با رنو، ۷۵ شرکت با ایکاپ 
)ش��رکت مشترک ایران خودرو و پژو( و تقریباً به همین 
تعداد شرکت نیز با گروه سایپا - سیتروئن همکاری داشته 
و از برنامه های آموزش��ی و انتق��ال فناوری آنها بهره مند 
می ش��وند.  رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه س��ازان کشور با اشاره به ش��رکت رنو، خاطرنشان 
کرد: این شرکت قطعه س��ازان را در زنجیره تأمین خود 
ب��ه چهار گ��روه A، B، C و D تقس��یم بندی کرده که 
گروه A باالترین رتبه و D پایین ترین رتبه اس��ت.  وی 
اظهار داش��ت: این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی 
در حدود ۱۲ س��ال پیش در ایران، قطعه س��ازان همکار 
خ��ود را به رتبه B ارتقا داد که حاص��ل آن خودروهای 
باکیفیت تندر ۹۰ ب��ود که اکنون ۶۰ درصد قطعات آن 
داخلی شده است.  وی در خصوص همکاری قطعه سازان 
ایرانی و فرانسوی برای خودروهای برقی و الکتریکی نیز 
خاطرنشان کرد: این خودروها فناوری پیچیده ای ندارند 
و حتی در برخی موارد از قطعاتی س��اده تر از خودروهای 
درون س��وز برخوردارند؛ در این خودروها باتری قطعه ای 
مهم است؛ با این حال مطابق سیاست های خودروسازی 
کش��ور می توان در آین��ده به همکاری ه��ای متقابل در 
این زمینه پرداخت.  هفته گذش��ته در حاشیه همایش 
بین المللی صنعت خودرو کشور و با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، تفاهم نامه ای میان انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازان ایران به ریاس��ت محمدرضا نجفی منش و 
انجمن قطعه سازان فرانسه به ریاست »ژاک موج« امضا 

شد.  

سهام خودروسازی ها باید به 
بخش خصوصی واقعی تعلق بگیرد

رئیس س��ازمان ایدرو با اشاره به روند خصوصی سازی 
در خودروس��ازی گفت آن چیزی که امروز وجود دارد با 
خصوصی سازی واقعی فاصله زیادی دارد، باید سهام این 
بنگاه ها شفاف سازی شود و به بخش  خصوصی واقعی تعلق 
بگیرد حاال این بخش خصوصی داخلی یا خارجی باش��د 
مهم نیست.  به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، منصور 
معظم��ی در خصوص فعالیت بین المللی قطعه س��ازان و 
خودروسازان اظهار داشت: تاکنون در بخش قطعه سازی 
۱۳ قرارداد خارجی امضا ش��ده و در بخش خودروسازی 
نیز توانستیم شش قرارداد با شرکت های بزرگ بین المللی 
امض��ا کنیم ک��ه در تمام��ی آنها خودروس��ازهای طرف 
خارجی مکلف شده اند کیفیت تولید قطعه سازان داخلی را 
ارتقا دهند، به طوری که تولید آنها قابل رقابت در بازارهای 
بین المللی باش��د.  معاون وزیر صم��ت ادامه داد: صنعت 
خ��ودرو و قطعه س��ازی ما متاثر از سیاس��ت های پولی و 
بانکی کشور اس��ت. یک خودروس��ازی مگر چقدر سود 
کسب می کند که بخواهد ۲۴درصد سود بانکی پرداخت 
کن��د.  وی ادام��ه داد: در حال حاضر یکی از مش��کالت 
اصلی خودروس��ازان و قطعه س��ازان س��ود بانکی است و 
الزم اس��ت بانک ها به صورت دیگری به این صنعت نگاه 
کنند البته در همین خصوص صحبت های مفیدی نیز با 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی داشته ایم 
و ایش��ان نیز قول همکاری دادند.  رئیس س��ازمان ایدرو 
با اشاره به روند خصوصی س��ازی در خودروسازی گفت: 
آن چیزی که امروز وجود دارد با خصوصی س��ازی واقعی 
فاصله زیادی دارد باید س��هام این بنگاه ها شفاف س��ازی 
ش��ود و به بخش  خصوصی واقع��ی تعلق بگیرد حاال این 

بخش خصوصی داخلی یا خارجی باشد مهم نیست. 



نخس��تین همایش مل��ی در حوزه فناوری ه��ای فرهنگی با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، نخستین همایش ملی فناوری های 
فرهنگی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف 
و با حض��ور فعاالن ح��وزه صنایع فرهنگی 

برگزار شد. 
دبیر  سیدمحمدحس��ین س��جادی نیری، 
ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
در این همایش به حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از ایجاد زیست بوم 
توسعه صنایع و فناوری های فرهنگی اشاره 
ک��رد و گف��ت: معاونت علم��ی و فناوری با 
حرکت در مس��یر رفع کاستی ها و خألهای 

شکل گرفتن زیست بوم توس��عه صنایع فرهنگی، زمینه را برای توسعه 
زیس��ت بوم فعالیت ش��رکت های خالق دانش بنیان و استارت آپ های 

حوزه فرهنگی فراهم می کند. 

وی با بی��ان اینکه صنایع فرهنگی و ن��رم می توانند با بهره گیری از 
فن��اوری به خلق ایده های نو منجر ش��وند، اف��زود: صنایع فرهنگی با 
بهره گیری از فناوری به تولید و توزیع محصوالت و خدماتی می پردازند 
که ماهی��ت فرهنگی دارند و مخاطب آنها 
تمام��ی بخش های مخاط��ب فرآورده های 

فرهنگی در جامعه است. 
سجادی نیری با اشاره به رشد روزافزون 
بازار صنایع و محص��والت فرهنگی افزود: 
از سال 2011 تا 2013 میالدی بازار این 
حوزه بیش از س��ه برابر رش��د یافته است 
و این امر روند روبه گس��ترش بازار صنایع 

خالق فرهنگی را نشان می دهد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه توانمن��دی صنایع و 
فناوری های فرهنگی در ایجاد اش��تغال و 
ارزش اف��زوده، اظهار کرد: ای��ن صنایع با 
س��رمایه گذاری به مراتب کمت��ر از ایجاد 
اش��تغال در دیگر صنایع، زمینه ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال باال را 
فراهم می کند و زمینه س��از اش��تغال فارغ التحصیالن رشته های علوم 

انسانی و هنر و نیز توسعه مشاغل روستایی و خانگی است. 

عضو شورای اسالمی شهر کاشان گفت امروز زنان و دختران جامعه باید 
کارآفرین باشند و مراکز آموزشی، نیز برای تقویت بعد اجتماعی و حرفه ای 
فرهنگ کارآفرینی زنان در قالب محتوای آموزشی یا فعالیت فوق برنامه 

باید برنامه ریزی کنند.  به گزارش ایسنا، عفت 
پدرام فر در آیین گشایش بازارچه کارآفرینی 
دانش آموزان در دبیرستان شهدای مخملبافی، 
اظهار کرد: گس��ترش فرهنگ کارآفرینی در 
مرحل��ه اول باعث تقویت روحی��ه اعتماد به 
نفس و شکوفایی توانمندی های دختران برای 
نقش آفرینی و حضور اثربخ��ش و کارآمد در 
جامعه می شود.  وی با اشاره به تنوع هنرهای 
دستی در منطقه کاشان افزود: صنایع دستی 
ظرفیت های زیادی برای اشتغال آفرینی دارد 
و زنان چه به عنوان کارآفرین و چه به عنوان 
بخشی از بدنه تولید می توانند حضور پررنگی 
در این زمینه داشته باشند.  اولین بانوی عضو 

ش��ورای اسالمی شهر کاش��ان، تأکید کرد: اشتغال بیرون از خانه به زنان 
کمک می کند تا از تحصیالت و تخصص خود بهره مند ش��ده و احساس 
کارآمدی و رضایت داشته باشند و از سویی کار کردن آنها موجب می شود 

که بخشی از مشکالت اقتصادی خانواده از لحاظ مالی و رفاه برطرف شود.  
پدرام فر تصریح کرد: حضور بانوان در اجتماع، باعث رضایتمندی آنها شده 
تا کمتر احس��اس بطالت کنند، اما نبود زیرساخت ها و زمینه های حضور 
مفید و مؤثر زنان عامل ایجاد مشکل و مانع 
برای رسیدن به جایگاه شایسته آنها می شود. 
معاون س��ابق آموزش ابتدایی مدیریت 
آم��وزش و پرورش کاش��ان، گف��ت: بنده 
اگرچه ب��ا دیدگاه های فمینیس��تی که از 
وج��ود زن به عن��وان اب��زاری در خدمت 
جامعه استفاده می کند، مخالفم، اما حضور 
آنان به ویژه در مش��اغل و عرصه هایی که 
نیاز است را الزم یا حتی واجب می دانم. 

ب��ه گفته وی، حضور زن��ان در جامعه و 
مراوده های اجتماع��ی آنها به خصوص در 
پست ها و مش��اغل فرهنگی باعث افزایش 
اطالع��ات و آگاهی های اجتماعی آنها و به 
تب��ع آن در تربیت فرزندان مؤثر اس��ت، اما به دلی��ل فقدان قوانین و 
زیرس��اخت های الزم برای حضور زنان و اس��تفاده از تخصص آنها، در 

برخی موارد باعث وارد شدن ضربه هایی به نهاد خانواده شده است. 

 س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کش��ور از تصویب ایجاد
۵0 هزار شغل مستقیم و دستیابی به 3درصد از بازار جهانی محصوالت 

زیست فناوری در کشور خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، در جلس��ه 102 س��تاد راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست 
محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی، موضوع بررسی »سند ملی 
زیست فناوری« در دستور کار قرار داشت و 
بحث زیس��ت فناوری و تراریخته به طور عام 
مطرح شد و کلیات مورد بحث قرار گرفت. 
در این جلس��ه، چهار هدف کالن شامل: 
»کس��ب رتبه برتر در بین 10 کشور جهان 
در حوزه زیست فناوری و کسب رتبه اول در 
حوزه زیست فناوری در منطقه غرب آسیا«، 
»کس��ب رتبه شایس��ته بین پنج کشور در 

قاره آس��یا« و »ایجاد ۵0 هزار شغل مستقیم« و »دستیابی به 3درصد 
از بازار جهانی محصوالت زیست فناوری« تصویب شد. 

همچنین کسب مرجعیت حقوقی و اخالقی در حوزه زیست فناوری 

در جهان هم مورد تأکید قرار گرفت. 
در حوزه زیست فناوری پزشکی نیز جایگزینی برخی از اقالم دارویی 
با منش��ا زیس��تی که وارداتی هس��تند، با تولیدات داخلی به تصویب 

رسید. 
موض��وع  نشس��ت،  ای��ن  ادام��ه  در 
تولید واکس��ن های م��ورد نیاز در حوزه 
بهداش��ت و س��المت در قال��ب نظ��ام 
جامع ایمن س��ازی و تولید واکسن های 
ارتق��ای  و  غیرواگی��ر  بیماری ه��ای 
روش های تش��خیص مبتنی بر فناوری 

زیستی نیز به تصویب رسید. 
زیس��ت فناوری  ح��وزه  در  همچنی��ن 
صنعت��ی هم ش��ش  محور و ه��دف مورد 
تأکید ق��رار گرفت که می ت��وان به تولید 
فرآورده های زیس��تی اولوی��ت دار موثر بر 
سالمت جامعه، توس��عه تولید انرژی های 
نو، تولید پروتئین با روش های زیس��تی، تولید فرآورده های شیمیایی 
با روش های زیس��تی و توسعه فناوری و تولید پلیمرهای زیستی اشاره 

کرد. 

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت 3000 اس��تارت آپ 
در ایران خبر داد.  به گزارش ایس��نا، حس��ین اس��فهبدی، مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی در نشست خبری جشنواره 

ملی پوس��ترها اظهار کرد: ب��رای اولین بار 
رقابت میان پوس��ترهای نمایشگاهی اتفاق 
می افت��د تا از لحاظ بصری مورد بررس��ی و 
داوری قرار بگیرند. در مجموع ٧٤ پوس��تر 
ارس��ال ش��ده که 3٦مورد آن برای نمایش 
انتخاب ش��ده اس��ت.  وی با اشاره به اینکه 
این جش��نواره دوم اس��فند افتتاح می شود، 
گف��ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی 
از مهم ترین مجموعه هایی است که می تواند 
به کارآفرینی کمک کند.  اس��فهبدی اظهار 
کرد: دولت نگران کار است و نمایشگاه یکی 
از ابزارهای مفید اس��ت که در اختیار دولت 
و صنع��ت و مع��دن ق��رار دارد.  مدیرعامل 

شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی از فراخوان دعوت از اساتید 
و گرافیس��ت ها برای کلیه نمایشگاه های سال 13۹٧ خبر داد و گفت: 

نمایشگاه ها را مکلف می کنیم تا به پوسترهای برتر جایزه بدهند. 

وی با بیان اینکه پوس��تر می تواند توانمندی کشور را برای کسی که 
به آن نگاه می کند تداعی کند، گفت: پوس��ترهای طراحی ش��ده باید 
ماندگار باشند. همین طور که می بینیم سیمرغ پس از سال ها همچنان 

ماندگار است. 
اسفهبدی گفت: در بحث اشتغال یکی از 
مراکز ایجاد اشتغال، نمایشگاه بین المللی 
اس��ت که هزاران نفر در یک سال در این 
مح��ل کار می کنن��د. در ای��ن زمان چهار 
روز تولیدات��ی به وج��ود می آید که تا یک 
س��ال ادام��ه دارد، چه در بخ��ش ابتدایی 
که آماده س��ازی نمایش��گاه است و چه در 
زمان دایر بودن نمایشگاه و حتی زمانی که 
نمایشگاه تمام می شود این اشتغال زایی و 

کار به شیوه های مختلف ادامه دارد. 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
از تحقیقات��ی برای به دس��ت آوردن تعداد 
دقیق میزان اش��تغال زایی نمایش��گاه ها توسط اس��اتید و هیأت علمی 
دانشگاه ها خبر داد و گفت: امیدواریم این آمار هرچه زودتر آماده شود 

تا بتوانیم به طور مستند در اختیار داشته باشیم. 

با حضور فعاالن حوزه صنایع فرهنگی

همایش ملی فناوری های فرهنگی برگزار شد
یک عضو شورای شهر کاشان: 

زنان و دختران جامعه باید کارآفرین باشند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داددستیابی به ۳درصد از بازار جهانی محصوالت زیست فناوری تصویب شد

فعالیت ۳۰۰۰ استارت آپ در ایران

گاهی اوقات پایان دادن به شکس��ت ها و عدم تالش برای بهبود آنها 
سریع ترین راه برای رسیدن به موفقیت است. اما چگونه متوجه شویم 

زمان انجام این کار فرا رسیده است و دست از تالش برداریم؟
یکی از مهم ترین تصمیم هایی که هر کارآفرینی در طول فعالیت های 
خود با آن مواجه می ش��ود این اس��ت که آیا کسب وکارش را رها کند 
ی��ا خیر. تمام کارآفرین��ان زحمت زیادی برای رش��د دادن ایده  خود 
کشیده اند و نمی توانند با تعطیل کردن شرکت کنار بیایند. درنتیجه تا 
زمانی به کار خود ادامه می دهند که دیگر هیچ س��رمایه ای برای ادامه  
مسیر باقی نمی ماند. گاهی اوقات کسب وکار به مرحله ای می رسد که به 

جز صرف زمان و انرژی هیچ فایده ای 
نخواهد داشت. در این مرحله تعطیل 
کردن آن بهترین تصمیمی است که  
ه��ر کارآفرینی می توان��د در زندگی 
خ��ود بگی��رد. تمام کس��ب وکارها با 
یک ایده  بزرگ س��اخته می ش��وند و 
انرژی زیادی برای شکل دادن به آن 
صرف می ش��ود. مشکالت این مسیر 
زیاد هس��تند و با ت��الش و صبوری 
ح��ل می ش��وند. ام��ا گاه��ی اوقات 
ش��رایط طوری می ش��وند که نتیجه  
کار، انرژی و زمان اضافه ای که روی 
آن گذاش��ته می ش��ود هیچ فایده ای 
نداشته و خروجی آن هر روز بدتر از 
قبل می شود. چنین کسب وکارهایی 
محکوم به شکس��ت هستند و به جز 
هدر دادن انرژی و پول هیچ فایده ای 
نخواهن��د داش��ت. در این ش��رایط 
بهتری��ن راه تعطیل کردن ش��رکت 
و تالش برای راه اندازی کس��ب وکار 
جدید اس��ت. ام��ا چگون��ه می توان 
این شرایط را تش��خیص داد و برای 
تعطیل کردن کسب وکار اقدام کرد؟ 
در ادامه  این مقاله  به بررس��ی س��ه 
موردی می پردازیم که نشان می دهد 
عمر یک ایده به انتها رس��یده و بهتر 

است رها شود.
۱- کسب وکار به مرحله  خوبی 

رسیده،  اما درآمد چندانی ندارد
به عنوان مثال ش��رکتی را در نظر بگیرید که پنج س��ال از راه اندازی 
آن می گ��ذرد و هر س��ال نزدیک به ۸0درصد رش��د می کند، اما هیچ 
کار جدی��دی ب��رای انجام دادن ن��دارد. چنین ش��رکتی باید هرماه ۸ 
تا 12درصد از درآمدش س��ود خالص باش��د، اما مشاهده می شود که 
میزان ضرردهی بیشتر از س��وددهی است. معموال در چنین شرایطی 
تصمیم های اساسی برای تغییر دادن روند کار اتخاذ می شود تا شرکت 
بتواند به س��وددهی برسد، اما گاهی اوقات حتی تغییرات نیز فایده ای 
ندارند. کسب وکاری که نتواند طبق پیش بینی جلو برود و سود داشته 

باشد بهتر است که تعطیل شود.
۲- تعداد مشتری ها روزبه روز کمتر می شود

رکودهای اقتصادی در هر بازاری رخ می دهند و در چنین ش��رایطی 

کس��ب وکارهایی موفق می ش��وند که بتوانند مدل کس��ب وکار خود را 
تغییر دهند و این کار اصال س��اده نیست. همچنین برندهای جدیدی 
وارد بازار می شوند که قیمت های کمتری نسبت به رقبا دارند و کار را 
برای آنها دشوار می کنند، بنابراین شرکت ها مجبور هستند قیمت های 
خ��ود را پا به پ��ای آنها پایی��ن بیاورند یا تغییرات اساس��ی در عرضه 
خدمات و محصوالت داش��ته باشند، اما این راه حل ها همیشه پاسخگو 
نیس��تند و بعد از گذشت مدتی تعداد مش��تری ها در هر ماه به مقدار 
قابل توجهی پایین می آید. مدل کسب وکار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
زمانی که جذب مش��تری های جدید هزینه  باالیی برای شرکت داشته 
باشد و با این حال نرخ ماندگاری آنها 
پایین باش��د یعنی شرکت به زودی 
با بحران جدی روبه رو خواهد ش��د و 
بهتر است به فعالیت های خود پایان 

دهد.

۳- انجام کار مانند گذشته 
لذت بخش نیست

معم��وال زمان��ی ک��ه کس��ب وکار 
با بح��ران ج��دی روبه رو می ش��ود 
هم��ه  کارمندان باید فعال تر ش��وند 
و ان��رژی بیش��تری ص��رف کنن��د. 
کار ک��ردن زیاد تنه��ا دو دلیل دارد 
و آن ه��م عالق��ه و انگی��زه اس��ت. 
ش��خصی که از کس��ب وکارش لذت 
نب��رد نمی تواند ان��رژی زیادی برای 
آن بگ��ذارد. از طرف��ی هر چقدر هم 
عالقه  زیادی برای کار وجود داش��ته 
باش��د وقتی هیچ پیش��رفتی حاصل 
نش��ود انگیزه ای برای ادامه  کار باقی 
را ه اندازی کسب وکار ساده  نمی ماند. 
نیس��ت، اما تصور کنی��د ماه ها برای 
رش��د دادن کس��ب وکار خود تالش 
کرده اید تا ش��رایط مالی بهبود پیدا 
کند اما تنه��ا نتیجه ای که گرفته اید 
ضرردهی بوده اس��ت. در این شرایط 
ه��ر قدر هم فرد ب��ه کار خود عالقه 
داش��ته باش��د انگیزه ای برای ادامه 
دادن ندارد. ترک کردن کسب وکار بهترین تصمیمی است که می توان 
در این مرحله گرفت. ش��اید ابتدا احس��اس شکست خوردن و تسلیم 
ش��دن کنید، اما تعطیل کردن کس��ب وکار در چنین ش��رایطی مانند 
جلوگیری از خونریزی بیمار و دادن شانس دوباره ای برای ادامه  زندگی 

و پیدا کردن ایده  بهتری برای راه اندازی کسب وکار جدید است.
اگر هنوز هم احساس می کنید نمی توانید زحمات خود را نادیده بگیرید 
و کسب وکار را تعطیل کنید به خودتان کمی زمان بدهید. به عنوان مثال 
سه هدف تعیین کنید و شش ماه برای رسیدن به آنها فرصت دهید. اگر 
در این مدت نتوانس��تید به اهداف مورد نظر برسید کسب وکار را تعطیل 
کنید. تجربه  به دست آمده در کسب وکار قبلی کمک می کند ایده  جدید 

را بهتر از گذشته پیاده سازی کنید و نتیجه  بهتری بگیرید.
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مش��ارکت در کس��ب وکار مانند ازدواج، با اشتیاق و انتظارات زیادی 
ش��روع می ش��ود. مهم اس��ت که مواردی را درباره ش��ریک احتمالی 
کس��ب وکارتان بدانید، مثال اینک��ه امور مالی و زندگ��ی خانوادگی او 

چگونه می تواند بر کسب وکارش تأثیر بگذارد. 
در اینجا چند سؤال مطرح می کنیم که قبل از تصمیم گیری در مورد 

مشارکت در کسب وکار باید به آنها پاسخ دهید: 
۱. چه نیازی به داشتن شریک در کسب وکار دارید؟ 

ش��ما باید ش��ریک تجاری تان را ط��وری انتخاب کنی��د که چیزی 
متف��اوت از آنچه ش��ما می دانید و می توانید را به ش��ما ارائه دهد. اگر 
خالق هستید، شاید به شریکی با جزیی نگری بیشتر نیاز داشته باشید. 
اگر پول برای سرمایه گذاری در کسب وکار دارید، ممکن است بخواهید 
ش��ریکی با دسترس��ی به بازار یا ارتباطات عالی جست وجو کنید. اگر 
خجالتی هس��تید، ممکن است به فردی قوی در برقراری تعامالت نیاز 

داش��ته باشید. اگر ش��ریک کسب وکارتان 
به شما ش��بیه باشد، ممکن است راحت تر 
باشید، اما به کسی نیاز دارید که مهارت و 

شخصیت شما را تکمیل کند. 
۲. وضعیت مالی شریک تان چگونه 

است؟ 
مه��م اس��ت ک��ه ب��ا وضعی��ت مالی و 
تعهدات ش��خصی شریک تان قبل از شروع 
سرمایه گذاری کنار بیایید. احتماال سخت 
اس��ت که از او بپرسید حس��اب بانکی اش 
چقدر اس��ت ی��ا چه تعه��دات مالی دارد؟ 
اما باید توجه داش��ته باشید تعهدات مالی 
قبل��ی، تصمیمات��ی را ک��ه در کوتاه مدت 

گرفته می شود، شکل می دهد.«
۳. انتظارات شریک تان در مورد زمانی که به کار اختصاص 

می دهد، چیست؟ 
 شرکا مجبور نیستند مدت زمان یکسانی را به کسب وکار اختصاص 
دهن��د، اما مهم اس��ت که در همان زمانی که می توانند حضور داش��ته 
باش��ند، واقعا به آن متعهد باش��ند. شریک شما قصد دارد چند ساعت 
در روز زمان��ش را ب��ه کار اختص��اص دهد تا بتواند انتظارات ش��ما را 

برآورده کند؟ 
۴. آیا تعهد شریک تان به کسب وکار، به اندازه شما قوی هست؟ 
 »اهمیتی ندارد که کسب وکارم یک کافی شاپ است یا یک شرکت 
طراحی نرم افزار، من و ش��ریکم باید به یک میزان نس��بت به آن تعهد 
داش��ته باش��یم.« مش��ارکت - به ویژه در بین دوس��تان - می تواند به 
صورتی س��رگرم کننده و هیجان انگیز شروع ش��ود، اما پس از گذشت 
مدت زمانی کوتاه، تبدیل به عذاب شود. اگر شرکا به کسب وکار متعهد 
نباشند، ممکن است شور و شوق تان را برای ادامه کار از دست بدهید. 
به تدریج بی انگیزگی و اختالف های به وجود آمده تأثیر منفی روی نام 

تجاری کسب وکارتان خواهد داشت. 
۵. آیا در زندگی خانوادگی شریک تجاری تان مسئله ای وجود 

دارد که نسبت به کسب وکارش در اولویت باشد؟ 
اگر همس��ر ش��ریک  تجاری تان باردار باش��د یا او موظف به مراقبت 

از والدین س��الخورده اش باشد، ممکن اس��ت از کسب وکار غافل شود. 
به همین دلیل الزم اس��ت که کامال واقع بین باش��ید و بدانید مواردی 
مهم تر و ضروری تر از موضوع کس��ب وکار در زندگی شریک تجاری تان 

در اولویت است. 
۶. شریک تان چگونه وضعیتی دشوار را کنترل می کند؟ 

مهم اس��ت که بدانید که در موقعیت های سخت و دشوار، شریک تان 
چه واکنش��ی نش��ان می دهد. بهترین راه برای درک این مس��ئله این 
اس��ت که به آنچه درگذشته از او به یاد دارید رجوع کنید. مثال اگر در 
دوره ای نتوانس��ته حقوق و دس��تمزد کارمندانش را پرداخت کند، چه 
کرده است؟ دست به تعدیل نیرو زده یا با قرض گرفتن از یک دوست، 

مشکل را حل کرده است. 
۷. شریک کسب وکارتان چه سؤاالتی از شما می پرسد؟ 

اگر به عنوان کارفرما در مصاحبه ش��غلی با فردی متوجه شوید که او 
سؤالی درباره کسب وکارتان از شما نمی پرسد، احتماال فکر می کنید که 
عالقه زیادی از خودش نش��ان نمی دهد و شاید خیلی گزینه مناسبی 
برای اس��تخدام نباشد. همین امر برای شریک بالقوه کسب وکارتان که 
باید در مورد شخصیت شما و انتظارات تان 
بداند، هم اعمال می ش��ود. اگر شریک تان 
سؤالی نمی پرسد، احتماال دو دلیل دارد: یا 
انتظارات خیلی زیادی دارد یا ممکن است 

شراکت را آنقدر جدی نگرفته باشد. 
۸. موقعیت شریک بالقوه تان در 

جامعه چیست؟ 
بس��یاری از مردم در ن��گاه اول خوب به 
نظر می رس��ند، اما ممکن است با گذشت 
زمان مهارت های چندانی نداش��ته باشند. 
اگر به دنبال کس��ی هستید که پول داشته 
باشد، واقعا پیگیر این قضیه باشید نه اینکه 
صرفا با اعتماد به حرف شریک تان تصمیم 
بگیری��د. یا اگ��ر آنها می گوین��د ارتباطات 
عالی دارند، ببینید که آی��ا این ارتباطات فراتر از آنچه خودتان دارید، 
هست یا خیر. به گفته یکی از صاحب نظران »مشارکت تجاری، ازدواج 
نیس��ت، اما باید فرآیندی در نظر گرفته ش��ود که بتوانید کامال طرف 

مقابل تان را شناخته و بیازمایید.«
۹. آیا شریک تان مایل به نوشتن همه چیز هست؟ 

بسیاری از مشارکت ها فقط ذهنی هستند، اما این می تواند فاجعه 
باش��د. مهم اس��ت که همه چیز را روی کاغذ بیاورید، نه تنها آنچه از 
ه��ر یک از طرفین انتظار می رود، بلکه عواقب ناش��ی از انتظارات را 
نیز بیان کنید. اگر کس��ی یک  فوریت خانوادگی داشته باشد و شش 
م��اه اول، کس��ب وکار را نادیده بگیرد - هرچند مقصر نباش��د - آیا 
هنوز انتظار می رود که این فرد درصد مش��خصی از کسب وکار را در 

دست بگیرد؟ 
بهترین زمان برای رس��یدگی به مش��کالت احتمالی با ش��ریک تان، 
ابتدای کار پیش از هر نوع تصمیم گیری از روی احساس��ات است. اگر 
کس��ی بدون این که س��همی از ش��رکت به او تعلق گیرد، بتواند کاری 
را در کس��ب وکارتان انجام دهد، همیش��ه انتخاب بهتری است. قبل از 
انتخاب ش��ریک کس��ب وکار فکر کنید، واقعا به تنهایی از پس این کار 

برنمی آیید؟ 
modirinfo :منبع

بیل گیتس معتقد است شرکت هایی که نمی خواهند مورد انتقاد شدید واقع شوند، 
باید به دولت اجازه بدهند که آزادانه عمل کند. 

به گزارش زومیت، بیل گیتس، بنیان گذار مایکروسافت، در گفت و گو با وب سایت 
خبری اکسیوس گفت: شرکت های تکنولوژی باید بسیار محتاط باشند و تصور 

نکنند که عقایدشان مهم تر از عقاید دولت است یا بهتر از دولت قادر به عملکرد 
صحیح در مواقع بحرانی هستند. 

مایک آلن، گزارشگر اکسیوس، از گیتس در مورد اپل پرسید. اپل درخواست 
FBI در دسامبر سال ۲۰۱۵، مبنی بر قفل گشایی آیفون مورد استفاده یکی از 

تروریست ها در سن برناردینو کالیفرنیا را رد کرده بود. گیتس پاسخ داد: من چنین 
عقیده ای را که حتی ارتباطات جنایتکارانه یک قاتل زنجیره ای نیز هرگز نباید در 

اختیار دولت قرار گیرد، باور ندارم. 
او همچنین اعالم کرد: هیچ شکی در توانایی اپل برای قفل گشایی آیفون نیست؛ 

در اینجا مسئله »تمایل« است. 
گیتس معموالً فردی خوش بین انگاشته می شود؛ به همین دلیل، گزارشگر 

اکسیوس از او پرسید آیا از چیزی می ترسد؟ گیتس به ماهیت دولبه تأثیرگذاری 
تکنولوژی بر گروه های کوچک، مستقل و غیر قابل کنترل اشاره کرد و گفت: 

همیشه این سؤال وجود دارد که فناوری چگونه می تواند به گروه های کوچکی از 
مردم این قدرت را بدهد که موجب آسیب رساندن به دیگران شوند. این احتمال 
وجود دارد که گروه های کوچک تر، به سالح های هسته ای، بیوتروریسم و سایبری 

هم دسترسی داشته باشند. 
مؤسس مایکروسافت ادامه داد: یک گروه کوچک، در حوزه سالح های هسته ای تا 
میلیون ها دالر و در حوزه سالح های بیوتروریسم تا میلیاردها دالر می تواند خسارت 

وارد کند. این برای من ترسناک است! 
 

نشانه های ضرورت تعطیلی کسب وکار ۹ سؤالی که قبل از تعهد به شریک تجاری تان باید بپرسید
بیل گیتس: اپل باید آیفون  

را بنا به درخواست دولت 
قفل گشایی کند
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دریچــهیادداشت

کارگاه آموزش��ی »مهارت س��خنرانی و ارائه موثر« ب��ه همت بنیاد نخبگان 
اس��تان کهگیلویه  و بویراحمد برگزار شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
مل��ی نخبگان، با توجه به فقدان آموزش فنون س��خنوری در س��طح مدارس 
و دانش��گاه ها به صورت جدی، کس��ب مهارت های مختل��ف کالمی از جمله 
ملزوم��ات برای دانش��جویان در دوران تحصیل به ش��مار م��ی رود، در همین 
راس��تا و در ادامه برنامه های فرهنگی با تأکی��د بر توان افزایی و مهارت آموزی 
مستعدان برتر، کارگاه آموزشی »مهارت سخنرانی و ارائه موثر« با هدف تقویت 
س��خنوری و افزایش قدرت بیان در سمینارها و همایش های علمی، به همت 

بنیاد نخبگان استان کهگیلویه  و بویراحمد برگزار شد. 

با هدف تقویت مهارت بیان

کارگاه آموزشی »مهارت سخنرانی و ارائه 
موثر« برگزار شد

استاندار قزوین گفت برای حرکت با علم روز باید مدیران نگاه خود را تغییر 
دهند و با روش جدید و نو و استفاده از ایده های جدید حرکت کنند. 

ب��ه گ��زارش مهر، عبدالمحمد زاهدی در جلس��ه اقتص��اد مقاومتی که روز 
یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: سرعت رشد علم در دنیا بسیار 
باالست و هر روز با پدیده های جدید علمی مواجه می شویم که حرکت ما نیز 
باید با این رشد و سرعت هماهنگ باشد در غیر این صورت عقب می مانیم. 

وی اضافه کرد: هنوز در تعریف برخی مفاهیم مانند کارآفرین مشکل داریم 
و س��رمایه گذار و کس��ی را که ایده خلق شغل دارد جدا نمی دانیم درحالی که 

کارآفرین کسی است که با خالقیت و نوآوری می تواند کار ایجاد کند. 

استاندار قزوین: 

مدیران باید نگاه خود را نسبت به مسائل 
روز عوض کنند

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



می توان گف��ت وقتی ش��رکتی عنوان 
وکارش  کس��ب  »ب��رای  ک��ه  می کن��د 
برندس��ازی را به درس��تی انج��ام داده«، 
منظورش چگونگی ایجاد یک تصویر برند 

قوی در ذهن مشتری است. 
ام��روزه مخاطب��ان و مصرف کنندگان 
بس��یار باهوش تر از گذشته اند و نمی توان 
آنها را صرفا به واسطه تبلیغات مجاب به 
خرید محصولی ک��رد. آنها تمام عملکرد 
ش��رکت را بررس��ی می کنن��د و اگر در 
قس��متی از فرآیند ناهمخوانی و تناقض 
مش��اهده کنند آن برند نزد آنان غیرقابل 

اعتماد خواهد شد. 
برای آنکه یک برندسازی مثبت صورت 
گیرد، ش��رکت باید تمام راه  هایی را که از 
طریق آن می تواند به مش��تریان فعلی و 
بالقوه دسترسی داشته باشد در نظر گیرد 
که این مس��یرها ش��امل تبلیغات، روابط 
عموم��ی و خدمات مش��تریان می ش��ود. 
تمام عناصر بازاریابی ش��رکت باید به طور 
یکپارچ��ه گرد ه��م آیند ت��ا برند جدید 
ش��کل گیرد یا به برند فعلی جان تازه ای 
بخشیده شود و از نابس��امانی جلوگیری 

به عمل آید. 
برندسازی چیست که صنعت 

تبلیغات را از میدان خارج کرده؟ 
در صنع��ت بازاریاب��ی، واژه تبلیغات به 
معنی داشتن ارتباط عاطفی پایدار با یک 
شرکت یا محصول مخصوص است که در 

خیال و فکر مخاطبان باقی می ماند. 
با توجه ب��ه اش��باع کاال و خدمات در 
بازار، برای بیش��تر برندهایی که به هیچ 
وج��ه تمایزی در نوع کاال ی��ا خدمات با 
یکدیگ��ر ندارن��د، تنه��ا راه بق��ا در بازار 
ایج��اد ارتباط عاطفی منحص��ر به فرد با 

مصرف کننده است. 
بنابرای��ن ایج��اد ارزش اف��زوده برای 
مش��تریان و برقراری ارتباط عاطفی قوی 
با آنها یکی از راه های تضمین  کننده برای 
باقی مان��دن در بازار اس��ت و این کاری 

اس��ت که در یک برندینگ درس��ت باید 
عملی شود. 

آنچه، برندسازی نیست 
برندس��ازی تبلیغ��ات، لوگ��و، هوی��ت 
ش��رکت، وب س��ایت یا بروش��ور نیست. 
این ابزارها برای رس��اندن پیام برند مورد 
استفاده قرار می گیرند، اما هیچ یک واقعا 
برند محس��وب نمی ش��وند. جوهره برند، 
مهر عاطفی م��ورد نظر را بر ذهن و قلب 
مشتریان به جا می گذارد. از این رو است 
که برند تبلیغات را از میدان خارج کرده 
اس��ت، چرا که تبلیغات در زیر چتر برند 
کار می کن��د و ه��دف آن رس��اندن پیام 
برن��د اس��ت و نهایتا هدف آن اس��ت که 
برند در ذهن مشتری بماند، بنابراین اگر 
برند س��ازی به درستی شکل گرفته باشد 
تبلیغات مؤثر و م��ورد قبول خواهد بود، 
اما در غیر این صورت تبلیغات اثر بخشی 

مورد نظر را نخواهد داشت. 
چگونه در فرآیند برندسازی با 

تخصص بیشتر عمل کنیم؟ 
خلق هویت برند بر اساس شانس اتفاق 
نمی  افت��د، بلکه به فرآین��دی منحصر به 
فرد یا نقش��ه راه برند)roadmap(  نیاز 
دارد. با توجه به بهترین عملکرد و تجربه 
موج��ود درصنع��ت می ت��وان از فرآیند 
اولویت داده ش��ده چه��ار مرحله  ای برای 
خل��ق هویت برند اس��تفاده کرد. مراحل 
ای��ن فرآیند عبارتن��د از: جذب، تجزیه و 
تحلیل، اقدام و ایجاد پیوستگی بین تمام 
فرآینده��ا و ابزار. این مراحل ش��رایطی 
را برای تحقق و حف��ظ برنامه  ای اثرگذار 

برای برند فراهم می کند. 
از شرکای بازاریابی بالقوه  خود بپرسید 
ک��ه آیا آنها طرحی روش��ن برای هدایت 
ش��ما در فرآین��د برندس��ازی مبتنی بر 
ش��اخص های کلیدی عملک��رد دارند تا 
بتوانند تمام عوامل را متمرکز و مطلع از 

توسعه برند نگه دارند. 
در هر صورت برای برندس��ازی درست 

و اثربخش الزم اس��ت از برنامه  ای مدون 
و حساب شده اس��تفاده کنیم. از آنجایی 
که امروزه داش��تن برندی منحصر به فرد 
برای بقا ض��روری می نمای��د در انتخاب 
اس��تراتژی برن��د و پیاده س��ازی آن باید 

نهایت دقت، تخصص و توجه را داشت. 
چ��ه عوامل��ی باع��ث موفقی��ت پروژه 
برندس��ازی می ش��ود؟ طراحی مناس��ب 
و خالقانه س��بب می ش��ود برند بتواند با 
اثرگ��ذاری بیش��تر پیام کلی��دی خود را 
برس��اند. برای اینکه مخاطبان بیش��تری 
را تحت پوش��ش قرار دهید بهتر اس��ت 
از ش��بکه  های اجتماع��ی، وب س��ایت و 
تبلیغات محلی استفاده کنید تا مخاطبان 
بیشتری را در معرض پیام برند خود قرار 
دهید. همچنین استفاده از تصاویر و صدا 
نیز می تواند به این فرآیند سرعت بخشد. 
به طور کل��ی توانایی درگی��ر کردن ابعاد 
احساس��ی مخاطبان با پیام برند می تواند 
موفقیت آن را تا حد زیادی تضمین کند، 
اما با توجه به تمام این ها نباید از کیفیت 
خود محصول نیز غافل شد، چراکه نهایتا 
آنچه به دس��ت مش��تری خواهد رس��ید 
محصول اس��ت و اگر این محصول نتواند 
رضایت مش��تری را جل��ب کند هرچقدر 
هم که پیام برند تأثیر گذار باشد، مشتری 

دیگر به این برند اعتماد نخواهد کرد. 
ماهیت بودجه در اجرای فرآیند 

برندسازی
ی��ک کس��ب وکار ب��ا برنام��ه بازاریابی 
ش��فاف و بودجه، وظیفه خود را با توجه 
به جایگاه یابی برند، جمع آوری اطالعات 
از رقاب��ت و انتظ��ارات از موفقیت، انجام 
خواه��د داد. بودجه این ام��کان را فراهم 
می کند که پارامترهای پ��روژه از ابتدای 
کار تعیی��ن ش��وند، بنابراین الزم اس��ت 
بودجه توان تحقق اهداف را داشته باشد. 
اگر هدف، دسترسی به تمام مخاطبان از 
طریق س��ایت باش��د و اگر بودجه تعیین 
ش��ده نتواند هزینه های الزم برای تحقق 

این ه��دف را پوش��ش دهد به مش��کل 
برخواهیم خورد. 

در نتیج��ه ب��ا توج��ه ب��ه بودج��ه در 
دس��ترس می ت��وان از برنامه  های موجود 
برای رس��یدن ب��ه هدف اس��تفاده کرد، 
البت��ه تم��ام ابزارها بای��د یکپارچه باهم 
عمل کنند. تبلیغات در سایت، تلویزیون 
ی��ا تبلیغات محیطی همه باید به گونه  ای 
عمل کنند که نقاط ضعف سایر ابزارها را 
پوشش دهند و همچنین برای رسیدن به 

هدف هم افزایی ایجاد کنند. 
بودج��ه واقع��ی مورد نیاز ب��رای انجام 
فعالیت  هایی از قبیل ساخت لوگو، کارت 
ویزیت و طراحی اقالم تبلیغاتی به موارد 
بسیاری بستگی دارد. از جمله اینکه، آیا 
برند شرکت ش��ما به بهترین نحو توسط 
یک لوگوی چاپی ساده و تک رنگ به کار 
گرفت��ه می ش��ود؟ یا اینکه برند ش��ما به 
نمادی چند رنگ و حروف نیازمند است؟ 
با توجه به اینکه پیام برند و لوگو به چه 
شکل باش��د میزان بودجه متغیر خواهد 
بود، هرچه لوگو س��اده تر باش��د طبیعتا 
برای استفاده از آن در مکان  های مختلف 
به بودجه کمتری نیاز اس��ت. همچنین با 
توجه به هدفی که از برندس��ازی داریم، 
بودج��ه در نظر گرفته ش��ده ب��رای این 
فرآیند ممکن است از شرکتی به شرکت 

دیگر متفاوت باشد. 
هوی��ت برند نی��ز به ان��دازه خدمات یا 
محصوالتی که می  فروش��ید اهمیت دارد. 
س��رمایه گذاری ب��رای حف��ظ هویتی که 
آگاه��ی از برند ش��ما را افزایش می دهد 

بسیار ارزشمند است. 
برای عملکرد مناسب، بهتر است برنامه 
بازاریابی و بودجه خود را هر سال به روز 
کنید. بازاریابی و برندس��ازی جزو عوامل 
ادامه دار و در حال توسعه اند که هیچگاه 
نبای��د از لیس��ت فعالیت  ه��ای بازاریابی 

کسب وکار شما حذف شوند. 
belovedmarketing :منبع

برندسازی: مفهومی که صنعت تبلیغات را بلعید 8 فاکتور مؤثر در برندسازی لوکس

امروزه صنع��ت کاالهای لوکس یکی از س��ودآورترین 
بازاره��ا را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت، به طوری که 
تحلیلگران بازار، رشد ساالنه 12درصد را برای این صنعت 
تخمین زده اند. این نرخ رش��د خارق العاده توجه بسیاری 
از صنعتگ��ران را ب��ه خود جلب کرده اس��ت، اما در عین 
حال این بازار پرس��ود و جذاب از پیچیدگی های بسیاری 
برخوردار اس��ت که نیازمند اس��تراتژی قوی و آشنایی با 
تکنیک های برندینگ لوکس است. در این میان بسیاری 
از استراتژیس��ت ها به بیان فاکتوره��ای الزامی در صنعت 
کاالهای لوکس پرداخته اند. در ادامه مطلب 8p برندینگ 
کاالهای لوکس را که توسط روهیت آرووا بیان شده است 

معرفی می کنیم و به تشریح هرکدام خواهیم پرداخت. 
Performance

عملکرد: س��طح اول عملک��رد به ویژگی ه��ا، کاربرد و 
فای��ده ای ک��ه محصول ی��ا خدمت برای مش��تری ایجاد 
می  کن��د اش��اره دارد. در واقع به بخ��ش فیزیکی کاالی 
لوکس می پردازد که ش��امل مواد تشکیل دهنده، کیفیت 
باال، طراحی منحصربه ف��رد، قابلیت فوق العاده محصول و 
فناوری ویژه این نوع کاالها می ش��ود. سطح دوم در واقع 
به تجربه مشتری اشاره دارد. به عنوان مثال ارزش عاطفی 
که مش��تری با خرید این کاال ها به دست می آورد بخشی 
از عملکرد کاالهای لوکس اس��ت که باید مورد توجه قرار 
گیرد. برای مثال Rolex نمادی از دستاورد قهرمانانه است 

یا Tiffany نمادی از عشق و زیبایی است. 
Pedigree

اصال��ت و ریش��ه: بس��یاری از کاالهای لوک��س دارای 
شجره نامه ای تاریخی هس��تند که بخشی از شخصیت و 
داستان برند لوکس را می سازد. وقتی مشتری سراغ کاالی 
لوکس م��ی رود به اصالت آن نیز توجه دارد، بنابراین باید 
 Cartier توجه داش��ته باشیم مشتریانی که س��راغ برند
ی��ا Chanel می روند، فقط به دنب��ال عملکرد محصول 
نیس��تند، بلکه به اصل و ریش��ه غنی این برندها اهمیت 

می دهند پس کاالی لوکس به اصالت نیازمند است. 
Paucity

کمیابی: عرضه کاالهای لوکس متفاوت از عرضه س��ایر 
کااله��ا اس��ت و کمیابی یکی از تاکتیک هایی اس��ت که 
برای افزودن ارزش به این گونه کاالها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. این شیوه به این صورت عمل می کند که برخی 
از کاالها را فقط به صورت سفارشی یا تعداد محدود تولید 
می  کند تا میل طبیعی افراد برای دس��تیابی به کاالهای 
ویژه را تحریک کند. مشتریان لوکس ترجیح می دهند از 
کاالیی استفاده کنند که صرفا فقط خود توان دستیابی به 

آن را داشته باشند. 
Persona

شخصیت: برای برند لوکس باید شخصیت طرح ریزی به 
وسیله تبلیغات به آن شکل داده شود؛ شخصیتی که دارای 
رمز و رازها و ارزش های عاطفی باشد، به طوری که هویت 
ایجاد شده با تصاویر، رنگ یا حتی تن صدا قابل تشخیص 
و ترویج باش��د. شخصیت ایجاد شده برند لوکس در عین 
حال که دارای شجره نامه ای اصیل است باید از تازگی نیز 
برخوردار باشد. در واقع این هویت ساخته شده باید نسبتا 
پایدار  و در عین حال از پویایی برخوردار باش��د. استفاده 
ازتبلیغات و س��اخت فیلم های تبلیغاتی برای ایجاد رابطه 
عاطفی مخاطب با شخصیت برند لوکس بسیار مؤثر است. 

Public figures
مش��هور،  اف��راد  از  اس��تفاده  عموم��ی:  چهره ه��ای 
شخصیت های تاریخی و سرشناس جامعه همواره درجلب 
توجه عموم و دادن اعتبار به برند مؤثر بوده است، البته باید 
به ش��یوه ای درست از چهره ها استفاده شود. به طور مثال 
نمایش این که خانواده های سلطنتی یا چهره های مطرح 
سیاست و سینما از برند لوکس استفاده می کنند می تواند 
در ایجاد انگیزه خرید مشتریان کاالهای لوکس بسیار مؤثر 
باشد، زیرا مشتریان لوکس گرا عالقه مندند زندگی به سبک 
کمال گرایانه داشته باشند. برگزاری مراسم فرش قرمز ها، 
دعوت از چهره های سرشناس در مراسم نمایش اولیه کاال 
شیوه های بسیار خوبی برای استفاده تبلیغاتی از چهره ها 

است. 
Placement

جایگاه: محل فروشگاه نقش ویژه ای در صنعت برندینگ 
لوکس دارد، زیرا اولی��ن ارتباط در آنجا صورت می پذیرد 
و مش��تری در این مکان می تواند کاال را از نزدیک لمس 
کند. مح��ل فروش کاال باید دارای تزئین��ات زیبا و مورد 
توجه باش��د. اس��تفاده از دعوت های انحص��اری و پیش 
نمایش های ش��یک در محیطی مناسب تأثیر زیادی روی 
مشتریان لوکس دارد. همکاران و کارمندان بخشی از این 
فضا به حساب می آیند و باید از آراستگی و جلوه مناسبی 

برخوردار باشند. 
Public relation

روابط عمومی: نقش بسیار بزرگی در گسترش برند دارد 
و از توان باالیی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی برخوردار 
است. برای انتقال پیام ها و ویژگی های برند نیازمند روابط 
عمومی قوی هس��تیم که به ایجاد ارتباط برند با مشتری 
بپردازد. برن��د ما از طریق گفت وگوها، بحث ها و تبلیغات 

دهان به دهان گسترس می یابد. 
Pricing

قیمت گ��ذاری: از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، زیرا 
مصرف کنندگان کاالهای لوکس حاضرند 10 برابر بیشتر 
پول باب��ت کاالیی بپردازن��د که فقط س��ه برابر کیفیت 
بیشتری دارد، بنابراین این برند لوکس است که قیمت را 

تعیین می کند و نه کیفیت محصول. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

5 روش متقاعدکننده تبلیغات 
موبایلی

در این مقاله به پنج تکنیک برای تبلیغات موبایلی 
متقاعد کننده خواهیم پرداخت. 

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده مردم نه تنها 
از تبلیغات موبایلی خس��ته نیستند، بلکه پذیرای آن 
نیز هستند.  واضح است که تبلیغات موبایلی می باید 

در مرکز توجه کمپین تبلیغاتی ما قرار گیرد. 
در زی��ر م��واردی را آورده ایم که کم��ک می کند 

تبلیغات موبایلی ما مؤثرتر واقع شوند. 
1- در مورد تبلیغات بنری مجددا فکر کن

تبلیغات طوالنی بنری برای رفتن به حالت آنالین، 
برای استراتژی های تبلیغات موبایلی مناسب نیستند. 
برخ��ی بازاریابان تبلیغ��ات موبایل��ی را به نحوی 
طراح��ی کرده اند که به محض کلی��ک، یک صفحه 

جدید در مرورگر باز می شود. 
ای��ن اصال برای س��بک تبلیغات موبایلی مناس��ب 

نیست و برای کاربر آزاردهنده است. 
تبلیغ��ات بوم��ی موبایل باید مناس��ب تر باش��ند، 
کاربران به تبلیغات بومی موبایل 52درصد بیش��تر از 

بنری ها توجه می کنند. 
اگر برند ش��ما به نحوی اس��ت که می باید از مدل 
بنری استفاده کند باید اس��تراتژی ای به کار ببرید تا 

آن را برای موبایل بومی سازی کنید. 
2- یک تصویر مناسب است 

وقت��ی می خواهیم تبلیغات مؤثر موبایلی درس��ت 
کنی��م، تصاویر بهت��ر از ترکیبات دیگر نوش��تاری و 

فونت به کار ما خواهند آمد. 
نشنال جئوگرافی در 2013 یک کمپین موبایلی را 
برای معرفی یک فیلم مستند در مورد رئیس جمهور 

لینکلن راه اندازی کرد. 
کار با جزییات دقی��ق در مورد تصویر پرتره او بود 
و با نور کلمات را روشنایی داده و همزمان با آن یک 

تجربه تعاملی را نیز خلق کرده بود. 
ب��ه این ترتیب مرتب��ا محتویات نیز به روزرس��انی 

می شدند.
3- تبلیغات تعاملی مهم ترین جزء است

کارب��ران موبایل انتظار دارند هر کلیکی یک کاری 
را انجام بدهد. پس ناامید نشوید. 

مطمئن شوید تبلیغ شما نوع تعاملی را که مشتری 
انتظار دارد برآورده می کند. 

اس��کرول کردن بای��د راحت باش��د و به راحتی به 
صفحه مورد نظر شما منتقل شود. 

گزینه های��ی را بای��د انتخاب کنید ک��ه با ماهیت 
محیط موبایلی سازگاری داشته باشد. 

از امکانات��ی مانند پیام کوتاه ک��ه مختص محیط 
موبایل به خوبی استفاده کن. 

4- اجتماعی رفتار کنید
اگ��ر بتوانید ط��وری تبلیغات را پی��ش ببرید که 
با حضور برند ش��ما در نرم افزارهای اجتماعی ش��ما 
همخوانی داش��ته باش��د بهترین ترکیب را درس��ت 

کرده اید. 
تحقیق��ات نش��ان می دهد 74درصد بزرگس��االن 
آنالین از س��ایت های اجتماعی اس��تفاده می کنند و 
40درصد آنها با موبایل به آن س��ایت ها دسترس��ی 

دارند. 
ش��ما باید مش��تریان را قانع کنید محتوای شما را 
با دوستان شان در ش��بکه های اجتماعی به اشتراک 

بگذارند. 
البته آنها این کار را وقتی می کنند که شرکت شما 

چیزی برای عرضه داشته باشد. 
تخفی��ف روی محصول، یک موضوع رقابتی، کوپن 

خرید، یا هر موضوع ترغیب کننده دیگر. 
برخی از برندها مشتریان وفاداری دارند که این کار 
را می کنند تا از مزایای ویژه شدن توسط شرکت در 

اینستاگرام یا فیس بوک استفاده کنند. 
البته جوایز مجانی این چنینی به کس��ی آس��یب 

نمی رساند. 
5- سادگی

در آخر مطمئن ش��وید که تبلیغ ش��ما ساده است 
و در نهایت مس��ئولیت محول ش��ده اش را به انجام 

رسانده است. 
الزم نیست تبلیغ شما مشتری را به هیجان بیاورد، 
فقط کافی اس��ت بی نظیر باش��د و به مشتری ارزش 

افزوده ای را بدهد. 
س��عی کنید از کلمات و مفاهیم فش��رده ش��ده و 

تکنیک های عجیب و غریب اجتناب کنید. 
اگ��ر می توانی��د کار خاصی را انج��ام دهید، دلیل 

نمی شود حتما آن را انجام بدهید. 
enterpreneur/ibazaryabi :منبع

BRANDکارگاه برندینگ

سارا انوشه 
محقق و پژوهشگر حوزه های علوم مدیریتی
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در دنیایی که تحت س��لطه شبکه های 
اجتماعی و گوش��ی های هوشمند است، 
بازاریاب��ی ایمیل مح��ور س��وژه ای تازه و 
ج��ذاب نیس��ت. ب��ا این ح��ال همچنان 
این ش��یوه یکی از مؤثرترین راهکارهای 
برای هر ش��رکتی به منظور دستیابی به 

مخاطب محسوب می شود. 
دلیل ای��ن امر تا حد زیادی ناش��ی از 
خروج��ی مثب��ت این ش��یوه از بازاریابی 
 ، US marketersاس��ت. به گ��زارش
بازاریابی با اس��تفاده از ایمیل 122درصد 
نتیجه بخش ت��ر از ش��بکه های اجتماعی 
و تبلیغ��ات محیطی اس��ت. ب��ه گزارش 
eMarketer ، در س��ال 2016 آم��ار 
اس��تفاده از ایمی��ل در بازاریابی کاهش 
ش��دیدی داش��ته، اما نتیجه بخش��ی آن 

همچنان ثابت باقی مانده است. 
زمین��ه  در  تخصص��ی  توصیه ه��ای 
بازاریابی با س��رویس های ایمیلی سال ها 
در روزنامه ه��ا و مج��ات جایگاه خاص 
خود را داش��ته اند. با این ح��ال در اینجا 
قص��د ارائ��ه مجموع��ه ای از توصیه های 
کلیشه ای را نداریم. برهمین اساس جوانا 
میلیکن در این مقاله به بررس��ی ش��ش 
راهکار خاقان��ه برای موفقیت در فرآیند 

بازاریابی ایمیل محور پرداخته است. 
1- هماهنگی با گوشی های هوشمند

میانگی��ن افراد بال��غ آمریکای��ی روزانه 
نزدیک به س��ه س��اعت از وقت ش��ان را به 
گوش��ی های هوشمند اختصاص می دهند. 
بیش��ترین فعالیت آنها در این میان شامل 
حضور در ش��بکه های اجتماعی، استفاده 
از اپ های مختلف و خواند ایمیل هاس��ت. 
هنگام��ی که نوب��ت به مطالع��ه ایمیل ها 
 ،16 دس��کتاپ  نرم افزاره��ای  می رس��د، 
صفحات وب 30 و گوشی های هوشمند 54 
درصد مورد استفاده کاربران قرار می گیرند. 
به گزارشLitmus ، چنین اطاعاتی برای 
بازاریاب ها به معنای ضرورت تمرکز هرچه 
بیشتر روی همگام سازی کمپین های شان با 

پلتفرم گوشی های هوشمند است. 

ب��ه عن��وان ی��ک بازاریاب نخس��تین 
نکته ای که هنگام مواجهه با گوش��ی های 
هوش��مند باید به یاد داش��ت، ش��ناخت 
مخاطب اس��ت. شناخت مخاطب و نحوه 
رفتار وی یک��ی از بهترین راهکارها برای 

جذب شان به کمپین های مان است. 
IOS اس��تفاده  از  اگ��ر مخاطب ت��ان 
می کند، امکان افزودن انیمیشن و ویدئو 
ب��رای جلب نظر وی وج��ود دارد. به یاد 
داشته باش��ید که در آیفون تصاویر شما 
باید همگام با رزولوش��ن Retina باشد. 
 IPhone خوش��بختانه با معرفی سری
X ای��ن پیش نیاز نیز اهمی��ت خود را از 
دست داده است. دلیل این امر پشتیبانی 
صفحه جدی��د آیفون از طیف متنوعی از 

رزولوشن هاست. 
2- تفکر فراتر از ساختار ایمیل

عنوان ایمیل نخستین مواجهه مخاطب 
ب��ا ط��رح بازاریابی ت��ان خواهد ب��ود. این 
بخش بای��د در بردارنده عناص��ر اضطرار، 
ایده آل گرای��ی و رمز و راز باش��د. به عنوان 
مث��ال به جای موضوعاتی که بیانگر امکان 
ثبت نام در یک جش��نواره است، از چنین 
تیتری اس��تفاده کنید: »وقتش رسیده« یا 
»االن زمان مناسب است«. چنین تیترهای 
صمیمی و غیرکلیش��ه ای بیش��تر از سایر 
نمونه ها شانس جلب نظر مخاطب را خواهد 
داش��ت. با این حال توجه ب��ه محدودیت 
کاربرد واژگان در تیترها ضروری اس��ت. به 
این ترتیب موضع ایمیل تان نباید بیشتر از 

75 کاراکتر باشد. 
پ��س از تیتر اصلی نوبت به بخش کوتاه 
ابتدای ایمیل می رسد. این بخش معموال در 
کنار تیتر برای کاربر به نمایش در می آید. 
این مرحله آخرین شانس شما برای ترغیب 
مخاط��ب به باز ک��ردن ایمیل تان اس��ت. 
برهمین اس��اس باید بس��یار محتاط عمل 
کنیم. تناسب مناسب در این بخش چیزی 
بین 100 تا 120 کلمه است. عناصری که 
در تیتیر اصلی ضروری بودند در اینجا نیز 

باید مورد توجه قرار گیرند. 
3- شخصی سازی هوش مصنوعی

تنظیم هوش مصنوعی برای پاسخگویی 
ب��ه کاربران در صورت ارائه س��ؤال یکی از 

پیشرفت های شگرفت در دنیای تکنولوژی 
و بازاریابی محس��وب می ش��ود. این پدیده 
در دهه گذشته بس��یاری را مجذوب خود 
کرد. با این حال اکنون چنین شیوه هایی به 
ندرت کاربردشان را حفظ کرده اند. در واقع 
مش��کل اصلی در ایجاد ماهیت غیرواقعی 
پاس��خ های ارائه ش��ده به کاربران است. به 
همین دلیل شخصی سازی هوش مصنوعی 
در چندس��ال اخی��ر اهمیت یافته اس��ت. 
بنابر گزارش های رس��می، هنگام استفاده 
از پاس��خ های متن��وع و غیریکس��ان برای 
پاسخگویی به مخاطب احتمال تأثیرگذاری 
تا 131درصد در مقایسه با شرایط مشابه با 

پاسخ های یکسان افزایش می یابد. 
ابزارهای مختلفی در زمینه شخصی سازی 
ایمیل ها وجود دارد. این ابزارها با کمک به 
بازاریاب ها در راستای انتقال معنایی یکسان 
در قالب نوش��تارهایی متف��اوت به جذب 
هرچه بیش��تر مخاطب کمک می کنند. به 
عنوان نمونه نگاهی به اپ ها و نرم افزارهای 
کمکی در زمینه ن��گارش که دارای هوش 
مصنوع��ی در زمینه توصی��ه ترکیب های 
مختلف هس��تند، کم��ک ش��ایانی به ما 

خواهند کرد. 
4- اهمیت تزریق حس فوریت

درحالی ک��ه ن��گارش مت��ن در فض��ای 
اینترنت بیش��تر با افعال گذش��ته سروکار 
دارد، دنی��ای بازاریابی و ب��ه ویژه بازاریابی 
ایمیلی با افعال حال و آینده دس��ت وپنجه 
نرم می کند. استفاده از این روش هنگامی 
که مایل به اقناع مخاطب نسبت به ثبت نام 
در کمپین تان یا عضویت در یک خبرنامه 

هستید، تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت. 
به عن��وان مث��ال هنگامی ک��ه یکی از 
مش��تریان تان محصولی مانن��د تلویزیون 
خریداری می کند، مرحله بعدی برای شما 
ترغیب وی به خرید لوازم جانبی محصول 
مورد نظر است. در چنین موقعیتی استفاده 
از ترکیب ه��ای گذش��ته کارب��رد چندانی 
نخواهد داش��ت. در واقع باید با افعال حال 
یا آین��ده تا جای ممکن طرف مقابل را در 
وضعیتی ف��وری و اضطراری ق��رار دهید. 
در چنی��ن پیام هایی باید تا جای ممکن از 
عبارت های کوتاه و روش��ن استفاده کنید. 

به عنوان مث��ال کاربرد جمات طوالنی یا 
توضیح یک عبارت در جمله های بعدی از 

تأثیرگذاری پیام تان خواهد کاست. 
5- جذب طیف خاکستری

چالش اصلی ب��رای بازاریاب ها ورود به 
رقاب��ت برای جذب مخاطب هایی اس��ت 
که عاقه چندانی به کمپین شان ندارند. 
راه��کار اصل��ی برای پی��روزی در چنین 
میدانی ساده است: ارائه محتوای خاص، 
جذاب و متنوع ب��ه مخاطب. تأکید روی 
عای��ق مخاطب های خاکس��تری نیز راه 
منطقی برای جلب توجه ش��ان محسوب 
می ش��ود. نح��وه جم��ع آوری اطاع��ات 
مخاطب ها برای تولی��د محتوای منطبق 
با عایق ش��ان ت��ا حد زیادی س��اده، اما 
زمان گیر اس��ت. به این ترتیب با مشاهده 
نحوه فعالیت آنها در ش��بکه های مجازی 
امکان دریاف��ت اطاعاتی ارزش��مند در 
زمین��ه سلیقه ش��ان وج��ود دارد، اگرچه 
در مقیاس وس��یع این اطاعات را باید از 

آژانس های تخصصی خریداری کرد. 
6- همیشه در حال آزمایش باشید

پیش از اج��رای یک کمپین برای خیل 
عظیمی از مخاطب ه��ا باید از موفقیت آن 
اطمین��ان حاصل کرد. ای��ن کار با نمایش 
محتوای کمپین به جامعه آماری مناس��ب 
امکان پذیر خواهد بود. در این زمینه استفاده 

از دو گروه آزمایشی توصیه می شود. 
دو گ��روه موردنظر را ش��امل 10درصد از 
جمعیت کل اف��راد مدنظرتان ق��رار دهید، 
سپس نس��خه های مختلف ایمیل تان را در 
اختیار ه��ر دو گروه بگذارید. توجه داش��ته 
باشید که دو گروه باید شرایط و سلیقه های 
متفاوتی داشته باشند. در نهایت نیز نسخه ای 
که بیشترین تأیید را از سوی هر دو گروه به 
دست آورد باید اجرایی شود. تمام این فرآیند 
نباید بیش از 48 س��اعت به طول انجامد. در 
واقع همانطور که نحوه داوری کاربران نسبت 
ب��ه ایمیل های تبلیغات��ی در دنیای مجازی 
کوتاه اس��ت، در حالت آزمایشی نیز باید این 
زمان را تا حد امکان اندک در نظر گرفت. به 
این ترتیب اختصاص 24 س��اعت به هرکدام 
از گروه های آزمایشی راهکار مناسبی خواهد 
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بازگشت به شیوه کالسیک بازاریابی

چگونه پرسش های مرتبط با قیمت 6گامبرایتضمینموفقیتبازاریابیایمیلمحور
را پاسخ دهیم؟ 

بازاریاب��ان تلفنی قدیمی و با تجربه بدون ش��ک 
با این س��ناریوی قدیمی در رابطه ب��ا قیمت کاما 

آشنا هستند: 
مشتری بالقوه ش��ما تلفن را جواب می دهد، شما 
خودت��ان را معرفی می کنید و ی��ک توضیح خیلی 
کوت��اه از قصد خود مبنی بر تم��اس بیان می کنید 
و س��پس مش��تری بالقوه بدون معطلی می پرس��د 

»قیمت چقدره؟«
این طرز برخورد در نگاه اول تا حدودی امیدوار کننده 

به نظر می رسد، درست است؟ البته که نه. 
در اغلب مواقع مطرح ش��دن س��ؤالی در رابطه با 
قیمت آن هم در زمانی اینچنین زود چیزی جز یک 
دام نیس��ت. در واقع مشتری بالقوه شما تنها دنبال 
چیزی است که بتواند در پاسخ به آن یک جواب رد 

یا »نه« بگوید و تلفن را قطع کند. 
در واقع اینکه ش��ما در آن لحظ��ه چه قیمتی را 
عنوان کنی��د، اصا اهمیت ن��دارد و طرف صحبت 
ش��ما به هر جهت اعام می کند که مبلغ اعام شده 
خیلی زیاد اس��ت و بعد از آن خیلی س��ریع تلفن را 

قطع می کند. 
بای��د توجه داش��ت ک��ه در این مرحل��ه صحبت 
ک��ردن از مبلغ خیلی نارس و ناپخته اس��ت، حتی 
اگر مخاطب ش��ما عاقه خود به صحبت در رابطه با 
قیمت را اعام کرده باش��د. ی��ک دلیل مهم در این 
رابطه این اس��ت که ش��ما هنوز نمی دانید مخاطب 
پاس��خگوی ش��ما در پش��ت تلفن یک فرد یا مقام 
تصمیم گیرنده هست یا خیر. بنابراین بهترین پاسخ 
ب��ه وی در ای��ن موقعیت این اس��ت وی را با طرح 
جمله ای مش��ابه به جمله زیر از موضوع قیمت دور 

کنید: 
»پی��ش از اینکه اص��ا ببینیم ام��کان خرید این 
محصول برای ش��ما هس��ت یا نه؛ اجازه می خواهم 
با طرح چند پرس��ش ساده ببینیم اصا محصول ما 

نیازهای شما را برآورده می کند یا خیر.«
اگر فردی که با وی صحبت می کنید در پاس��خ با 
این درخواست شما موافقت کرد، پس باید گفت وگو 
را ادام��ه دهی��د و س��ؤاالت معمول خ��ود مبنی بر 
تشخیص واجد شرایط بودن مخاطب را مطرح کنید. 
اما اگر او مخالفت می کند و مجددا دنبال ش��نیدن 
یک عدد از س��وی شماس��ت، گزینه ه��ای مختلفی 
برای ش��ما وجود خواهد داش��ت. اول از همه اینکه 
ش��ما باید یک تس��ت کوچک انجام دهید تا ببینید 
آیا وی ج��زء معدود مخاطبینی اس��ت که آمادگی 
الزم برای خرید کردن در لحظه ای که به او بگویید 
را دارد ی��ا خیر. مثا می توانید س��ؤالی اینچنین را 
مطرح کنید که آیا شما اطاعات و شناخت کافی در 
رابطه با محصوالت ما دارید که در صورت مناس��ب 
بودن قیمت مانع خاص دیگ��ری در رابطه با خرید 
ش��ما وجود نداشته باشد؟ اگر پاسخ وی مثبت بود، 
گفت وگ��و را ادامه داده و مبلغ یا عددی را برای وی 

مشخص کنید. 
اگ��ر پاس��خ وی منفی بود، ب��از از وی برای طرح 

پرسش هایی دیگر از این دست، اجازه بگیرید. 
طرح طیفی از قیمت ها

 یک راه حل ممک��ن دیگر نیز در این رابطه طرح 
طیف گسترده ای از قیمت هاس��ت. به عنوان مثال، 
اگر چندی��ن محصول مختلف با قیمت های مختلف 
را برای عرض��ه در اختیار دارید یا اینکه محصوالت 
ش��ما با مجموعه متنوعی از گزینه ها همراه هستند 
که بر قیمت پیش��نهادی برای آنها تأثیر می گذارد، 
می توانید برای پاسخ طیفی از قیمت را معرفی کنید 
که ابت��دا و انتهای آن کمترین و بیش��ترین قیمت 
برای محصوالت ش��ما قرار داش��ته باش��د و سپس 
بگویید برای اینک��ه بتوانم قیمت دقیق تری را برای 
شما اعام کنم، باید چند سؤال دیگر از شما بپرسم 

تا بتوانم نیاز دقیق شما را مشخص کنم.«
ای��ن روش در واقع راهکار قدرتمندی برای اثبات 
ای��ن موضوع ب��ه مخاطب خودتان هس��ت که قصد 
مزاح��ت برای وی را ندارید و در واقع برای کار خود 

نیاز به اطاعات بیشتری دارید. 
اما اگر شما فقط یک محصول داشته باشید یا اینکه 
محصول شما دارای گزینه ها یا آپشن های خاصی برای 
این مشتری نباشد، آنگاه طبیعتا امکان طرح طیفی از 
قیمت را هم ندارید. در عوض اگر مخاطب تأکید زیادی 
بر شنیدن یک رقم و عدد داشته باشد، می توانید خیلی 
راح��ت عدد مرتب��ط با مبلغ را اعام کنید و س��پس 
بگوییدکه »با این وجود، اصا دوس��ت ندارم که مبلغ 
اعامی به عنوان یک فاکتور یا عامل تعیین کننده در 
نظر گرفته شود، پس اجازه دهید بعد از اینکه اطاعات 
بیش��تری در رابطه با وضعیت ش��ما به دس��ت آوردم، 
در مورد قیمت و ش��رایط پرداخت با یکدیگر صحبت 
کنیم.« این رفتار طبیعتا ذهن مخاطب را نس��بت به 
امکان اضافه شدن ارزش و در نتیجه دوست داشتنی تر 

شدن قیمت آماده و باز می کند. 
نکته

فق��ط باید توجه داش��ته باش��ید ک��ه در صورت 
اع��ام یک قیمت، چه خیل��ی زود چه قدری دیرتر 
که قدری از آغاز صحبت گذش��ته اس��ت، از آنجای 
مکالم��ه به بعد هر گفته و کامی از طرف ش��ما با 
مبلغ اعام شده مقایسه می شود که آیا واقعا ارزش 

دارد یا خیر. 
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شبکه های اجتماعی و رفتار 
مصرف کننده آنالین

از  یک��ی  اجتماع��ی  ش��بکه های  س��ایت های 
پرس��رعت ترین حوزه ه��ای رش��د اینترنت اس��ت و 
ش��بکه های اجتماع��ی به س��رعت در حال رش��د و 
گس��ترش هس��تند. درآمدهای تبلیغات شبکه های 
اجتماعی در حال افزایش اس��ت. رش��د س��ریع این 
رسانه ها در میان کاربران توجه تبلیغ کنندگان را که 
در پی فهم چگونگی کنترل و مهار این رسانه ها برای 
اهداف تبلیغاتی هس��تند، به خود جلب کرده است. 
رایج ترین رس��انه اجتماعی مورداستفاده کاربران در 
ح��ال حاضر فیس ب��وک، توییتر، وباگ ه��ا و دنیای 

مجازی مانند زندگی دوم )SL( است. 
بااین هم��ه، مارِکِتره��ا در نح��وه اس��تفاده از این 
رسانه ها به عنوان یک ابزار مارکتینگ محتاط هستند 
و این واهمه را دارند که اعضای آن از تجاری ش��دن 
این سایت ها آزرده ش��وند. احتیاط مارِکِترها چندان 
هم بی اساس نیست. هم آی دی سی و هم  ای مارِکِتر 
دریافتن��د که کاربران ش��بکه های اجتماعی کمتر از 
غیر کاربران مایل هس��تند بر تبلیغات آناین کلیک 
کنند. درواقع، بنا بر اعام آی دی س��ی، 43درصد از 
کاربران شبکه های اجتماعی هرگز بر تبلیغات آناین 
کلی��ک نکرده ان��د و  ای مارِکِتر گ��زارش می کند که 
فقط 11درصد از کاربران ش��بکه های اجتماعی )در 
مقابل 23درصد از غیر کاربران( بر آگهی های آناین 
کلی��ک می کنن��د. تبلیغات س��نتی بن��ری به وضوح 
بهتری��ن گزینه برای به دس��ت آوردن ای��ن مارِکت 
نیست، بنابراین، مارکترها با این چالش مواجهند که 
چگونه مش��تریان را درگیر س��ازند و با مارکت هدف 
آنها تعامل کنند، درحالی که از مزایای تعامل و سایر 
فوایدی که از رس��انه های سنتی برنمی آید، بهره مند 

شوند. 
اکنون رس��انه ها دو ویژگی دارن��د: آنها هم تعاملی 
و هم دیجیتالی هس��تند. اکنون که مصرف کنندگان 
می توانند با شرکت، رسانه و با یکدیگر تعامل داشته 
باش��ند، هر دو ویژگ��ی از مفاهیم اصلی محس��وب 
می ش��وند. اگرچه مارکترها معم��وال مجبور به ایجاد 
مزاحمت و اختال برای مش��تریان برای جلب توجه 
آنه��ا بوده ان��د، الگوی دیجیت��ال، مارکتره��ا را وادار 
می کند که به عنوان رابطه بیش��تر به عنوان دوس��تی 

که مشتریان به زندگی خود دعوت می کنند بنگرند. 
با تغییر رسانه ها تمرکز مارکتینگ نیز تغییر می کند. 
اکنون این تغییر بیشتر درباره ایجاد تجارب است که 
ارتباط یک س��ویه با ارتباط دوس��ویه بین مشتری و 

مارکتر جایگزین می شود. 
بیشتر توجهی که تبلیغات رسانه اجتماعی دریافت 
می کند، به واس��طه خدمات شبکه اجتماعی همچون 
فیس ب��وک و لینکدین و میک��رو وباگ هایی مانند 
توییت��ر اس��ت. باوجوداین، الزم اس��ت وباگ ها هم 
نه تنها به عنوان یک عرصه تبلیغاتی )در مدل س��نتی 
پولی( بلکه به عنوان یک مولد تبلیغات دهان به دهان 
)WOM( تلقی ش��ود که می تواند ب��ر خوانندگان 
تأثیر بگ��ذارد و نگرش هایی به یک برند خاص ایجاد 
کند. بنا بر گ��زارش  ای مارکتر، درآمدهای تبلیغاتی 
وباگ ه��ا در س��ال 2007، 283میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. 50درصد کاربران اینترنت خواننده وباگ ها 
هستند. موفقیت وباگ ها و تمایل مارکترها به خرید 
تبلیغ��ات یا اجرای کمپین های ارتق��ای رتبه به این 
دلیل است که اطاعات وباگ های آنها مورد اعتماد 
و موثق بوده و در درجه بعد روزنامه ها قرار می گیرند. 
وباگ ه��ا در می��ان نویس��ندگان، خوانن��دگان و 
مارکتره��ا محبوبیت زیادی به دس��ت آورده اند و به 
همراه س��ایر ش��بکه های اجتماعی، از سوی تعدادی 
از مش��اغل و تجارت ها به عنوان بخشی از ابتکارهای 
مارکتینگ آنها پذیرفته ش��ده است. اگرچه وباگ ها 
در ری��زش تدریجی مخاطب��ان روزنامه ها و مجات 
دخیل بوده اند که به وضوح رقابت آنها با رس��انه های 
چاپی را نش��ان می دهد، درعین ح��ال، یک »عرصه 
غیرقابل کنت��رل ک��ه ارزش آن عمدتا اثبات نش��ده 
اس��ت« نامیده می ش��ود. کولیاندر و دال��ن دریافتند 
که خوانن��دگان وباگ ها را »دوس��تان به روز« خود 
می دانن��د و برتری اثربخش��ی تبلیغ��ات بر مجات 
آنای��ن از طری��ق یک اث��ر تعاملی ف��را  اجتماعی و 
برقراری رابطه بین وباگ نویس و خواننده با قدرتی 
نظیر قدرت رابطه WOM را به نمایش می گذارند. 
تحقیقات این افراد نشان می دهد خوانندگان وباگ 
نگرش ها و تصمیم های بیش��تر و بهتری نس��بت به 
برن��دی که به آنها عرضه ش��ده در مقایس��ه با همان 

اقدامات در یک مجله آناین نشان می دهند. 
hormond :منبع
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شرکت ها نیاز به مدیر کارآفرین دارند

بهترین مدیران اجرایی با توانایی ش��ان در رشد و اجرای 
مدل های کسب وکار شناخته می شوند، اما آنچه آنها به اندازه 
کافی انجام نمی دهند، تغییر و نوآوری است. دلیل این امر 
ناتوانی آنها نیس��ت، بلکه این کار اولوی��ت آنها نبوده و در 
اغل��ب مواقع در انجام این کاره��ا کوتاهی می کنند. البته 
موارد اس��تثنایی هم وجود دارد که مدی��ر اجرایی به طور 
هم زمان ن��وآور و عامل تغییر بوده اس��ت )اس��تیوجابز و 
جف بزوس(، اما ش��رکت های بسیار کمی وجود دارند که 
می توانند این گونه رهبری کسب وکار را به عهده بگیرند. اگر 
مدیرعامل نتواند در کسب وکار نوآوری اعمال کند، پس چه 
کسی باید این کار را انجام دهد؟ »استرووالدر« بر این باور 
است که مدیران اجرایی نیاز به شریکی برای ایجاد نوآوری 
در شرکت های شان دارند؛ کسی که از فرآیندها، انگیزه ها و 
معیارهای ایجاد شده حمایت کند و شکل گیری ایده های 
جدید را تش��ویق  کند. همین ام��ر زمینه های جدیدی را 
برای رش��د کسب وکار فراهم می کند. در واقع شرکت های 
امروزی نیاز به مدیری اجرایی با رویکردی کارآفرینانه دارند 
تا مجددا ش��رکت را از نو بسازند.  این سرپرست کارآفرین 
کس��ی است که می تواند آینده ش��رکت را تغییر دهد. در 
گذش��ته نقش اجرایی مهم ترین ویژگی و نقطه قوت مدیر 
محس��وب می شد، اما اش��تباه همین جا است. امروزه باید 
مدیری باش��ید که عالوه بر قابلیت اجرایی در کسب وکار، 

بتوانید در شرکت تان جریان نوآوری ایجاد کنید. 
آیا شما مدیری کارآفرین هستید؟ 

ام��روزه ش��رکت های قدرتمن��د به دنبال سرپرس��تی 
کارآفرین هس��تند که آینده شرکت را بس��ازد. این مدیر 
ع��الوه بر کار اجرای��ی، مدل های کس��ب وکار جدیدی را 
خلق می کند و پیش��نهادات ارزشمندی ارائه می دهد. در 
چنین شرکت هایی مدیر تمایل به ریسک دارد و از تغییر و 

نوآوری استقبال می کند. 
اگر فکر می کنید مدیری کارآفرین هستید، کدام  یک از 

این گزینه ها با روحیات شما مطابقت دارد: 
اش�تیاق ب�رای ایج�اد کس�ب و کار: با اش��تیاق و 
انگیزه ای که دارید، موتورهای رشد را با توجه به شرایط و 

ریسک های محاسبه شده به کار می اندازید. 
معتقدید ک�ه غیرممکن وجود ندارد: ش��ما دارای 
ویژگی های��ی ازجمل��ه ثبات، کاریزم��ا، کارایی، ش��ور و 
شوق، سخت کوش��ی و ذهنیت بازاریابی هستید و همین 
ویژگی ها باعث می شود به جلو بروید و هیچ چیزی برای تان 

غیرممکن نباشد. 
می توانی�د از هیچ، کس�ب وکاری میلیون دالری 
بسازید: این توانایی را دارید که با امکانات و سرمایه کم به 

پیش روید و با انتخاب های مناسب رشد کنید. 
با عدم اطمینان و ابهام کنار می آیید: از شکس��ت 
نمی ترسید و از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری و کشف 

راه حل های جدید استفاده می کنید. 
به عنوان مدیری با روحیه کارآفرینانه چه 

مسئولیت هایی بر عهده دارید؟ 
آینده شرکت را بسازید: شاید هرکسی نتواند این حجم 
از اس��ترس و فش��ار کاری را بپذیرد، ام��ا مدیر کارآفرین 
مس��ئول ایجاد مدل های جدید کسب وکار و ارزش گذاری 

برای رشد آینده شرکت است. 
تی�م کارآفرینانه تان را تش�ویق و حمایت کنید: 
تیم تان بهترین بس��تر برای اش��تراک گذاری دانش مورد 
نیازتان اس��ت. این گروه در جست وجو و اعتباربخشی به 
مدل های کسب وکار و جذب فرصت های رشد خواهند بود 
و این به معنی مدیریت کارآفرینانی اس��ت که می توانند 

روند و رفتار بازار را هدایت کنند. 
طراحی و ساخت بستری برای اختراع و نوآوری: 
الزم است بستری مناسب برای آزمون و خطا، شکست و 
یادگیری اعضای تیم تان فراهم کنید. در چنین بس��تری 
است که ایده ها پرورش می یابند. باید از فرهنگ، فرآیندها، 
انگیزه ه��ا و معیارهای��ی که در این فضا متولد می ش��وند 

حمایت کنید. 
معرف�ی اصول و قوانین نوآورانه: شما باید فرآیندی 
جدید بسازید که مقدمات ایجاد و پیشرفت کسب وکارهای 
جدی��د را فراهم کند. تجارب ش��ما چگون��ه می تواند به 
تیم تان کمک  کند تا با کاهش عدم قطعیت و ریس��ک ها 

به مسیرش ادامه دهد؟ 
همکاری با مدیرعامل شرکت: شما باید با مدیرعامل 
شرکت همکاری کنید تا اطمینان حاصل شود که منابع و 
دارایی ها برای تأیید ایده ها، در دسترس تان قرار می گیرد. 
شما به عنوان سرپرست یا مدیر کارآفرین الزم است ایده های 
جدید را با مدیرعامل به اشتراک بگذارید. ارتباطات عاملی 
کلیدی در این مش��ارکت اس��ت، زیرا مدیرعامل شرکت 
فردی است که می تواند در اعتبار بخشی و تسهیل ایجاد 
مدل های کسب وکاری جدید نقش مهمی ایفا کند.  دنیای 
کسب وکار امروز نیازمند شرکت هایی است که درعین حال 
هم اجرایی باشند و هم نوآورانه. تنظیم این تعادل به دلیل 
قدرت مدیرعامل معموال بس��یار دشوار است، اما واقعیت 
مهمی که وجود دارد این است که هر شرکت بزرگ باید با 
واقعیت نوآوری های مداوم روبه رو شود، در غیر این صورت 
محکوم به انقراض است. بدیهی است، سرپرست کارآفرین 
و مدیرعامل ش��رکت مرتبا در حال رقابت هس��تند، اما با 
کمی صبر و استقامت، این نقش جدید )مدیریت با رویکرد 
کارآفرینانه( می تواند با موفقیت جای خودش را در شرکت 
پیدا کند. احتماال مدیران کارآفرین بالقوه ای در بسیاری از 
شرکت ها وجود دارند، کافی است آنها را بشناسیم و به آنها 
فرصت شغلی برای هدایت نوآوری بدهیم. ممکن است این 
modirinfo :شخص خود شما باشید!                منبع
hbr. org برگرفته از سایت
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نخس��تین مرحل��ه از فرآیند 
جذاب ترین  همیش��ه  طراح��ی 
بخش آن اس��ت. این مرحله  در 
بردارن��ده امکان ه��ای مختلفی 
اس��ت. در اینجا ما با اقیانوسی 
ب��زرگ از ام��کان  و امید مواجه 
هس��تیم. به طور معمول وقتی 
پروژه ای به ما س��پرده می شود، 
اینگون��ه با خ��ود خیال پردازی 
پروژه ای  هم��ان  می کنیم:»این 
اس��ت ک��ه مدت ه��ا منتظرش 
ب��ودم؛ فرصتی ک��ه مهر خود را 

بر عرصه کسب وکارثبت کنم.«
هنگام پیشبرد و مدیریت یک 
پروژه صدها ایده در ذهن تان و 
محی��ط اطراف در ح��ال رقابت 
برای جلب نظرتان هستند. مرور 
ایده ه��ا در ذهن م��ان همیش��ه 
بح��ث  از  موثرت��ر  و  راحت ت��ر 
پیرامون ش��ان ب��ه هم��کاران یا 
دیگر افراد است. با این حال در 
هر دو حالت م��ا در حال اتالف 
وقت مان هستیم. حتی اگر هزار 
ای��ده  هم ب��ه ذهن مان برس��د، 
همه شان کم ارزش هستند. در 
واقع ارزش طراحی به ایده های 
منف��رد نیس��ت، بلک��ه حاصل 
پاالی��ش و بازبینی چندباره یک 

ایده برتر است.
به طور معمول م��ا تمایل به 
حفاظ��ت از ایده ه��ای خود در 
ذهن م��ان داری��م. بدین ترتیب 
ایده های م��ان هرچن��د ابتدایی 
و نامناس��ب از س��وی م��ا ب��ا 
جانانه تری��ن توجیه ه��ا مراقبت 
می شوند. با این حال در صورت 
بهتر  ایده های م��ان  یادداش��ت 
ب��ه داوری بی طرفانه  می توانیم 
طرح ه��ای  ارزشمندس��ازی  و 
اولی��ه بپردازیم. پرس��ش اصلی 
اینجا نحوه ارزشمندس��ازی  در 
و تبدیل ایده های نخس��تین به 
نمونه های عالی اس��ت. برهمین 
اساس در اینجا اندرو اسکدال به 
بررسی سه راهکار مناسب برای 
دستیابی به این هدف پرداخته 

است.
1- همیشه دفتر یادداشت 

همراه داشته باشید
راه  بهترین  یادداشت نویس��ی 
ایده ه��ای ذهنی  ب��رای تبدیل 
ب��ه طرح های ملم��وس و عینی 
اس��ت. بس��یاری از افراد نسبت 
به اینکه طرح های شان را آنطور 
که در ذهن دارند در برگه پیاده 
نمی کنن��د، احس��اس نگران��ی 

دارند. ب��ا این ح��ال باید توجه 
داشت که ش��ما یک کارآفرین 
هس��تید نه نقاش یا هنرمندی 

درجه یک. 
نیم��ی از چالش ای��ن مرحله 
س��ازگاری و رفع ترس ناش��ی 
از انتق��اد اس��ت. در واقع هیچ 
ای��ده ای بدون گذر از کانال های 
به  تبدی��ل  انتق��ادی مختل��ف 
دوران  در  فوق الع��اده  پدیده ای 
خود نمی ش��ود. به محض اینکه 
ترس ت��ان را کن��ار گذاش��تید، 
عالوه ب��ر دیدگاه های اطرافیان، 
دنیای دیجیتال نیز به کمک تان 
خواه��د آم��د. در ای��ن زمین��ه 
نظی��ر  اپ های��ی  از  اس��تفاده 
 Pop و Invision، Framer
طراحی ها  س��ازماندهی  ب��رای 

توصیه می شود. 
 Pop اپ  از  اخی��را  م��ن 
 ))Prototyping on Paper
برای این هدف اس��تفاده کردم. 
خوش��بخانه ای��ن اپ حداق��ل 
نیازهای م��ن را برطرفع کرد و 
می توان��م با اطمینان اس��تفاده 
از آن را ب��ه ش��ما توصیه کنم. 
بس��یاری از اف��راد در مع��رض 
انتقاد قرار دادن طرح شان را به 
دلیل خ��ام و ناپختگی  بودن به 
تاخیر می اندازند. در این زمینه 
با استفاده از اپ هایی که معرفی 
ش��د فرآین��د تبدیل ی��ک ایده 
اولیه ب��ه طرحی شایس��ته نقد 

سریع تر انجام خواهد شد.
2- یافتن انتقادهای واقعی

نکته مهم در ای��ن مرحله به 

با  ایده های تان  اش��تراک گذاری 
طراح های مط��رح و دیگر افراد 
ماه��ر در زمینه کس��ب وکارتان 
اس��ت. دریافت بازخورد آنها از 
ابتدایی ترین امور تا پیچیده ترین 
مراح��ل به تاثیرگ��ذاری هرچه 
کمک  نهای��ی  طرح های  بهت��ر 

خواهد کرد. 
اگرچه همه انتقادها ارزشمند 
نیستند، اما شما به عنوان خالق 
طرح باید هم��ه آنها را دریافت 
کنید و س��پس نقدهای اساسی 
و صحی��ح را در راس��تای بهبود 
کیفی��ت ایده ت��ان م��ورد توجه 
قرار دهی��د. در این زمینه نباید 
قانع  دوس��تانه  توصیه ه��ای  به 
شوید. به دنبال نقدهای اساسی 
و مهم باش��ید. هم��ه ما با نحوه 
برخورد دوستان بسیار صمیمی 
و آنهای��ی که ع��ادت به تعریف 
از دیگران دارند، آش��نا هستیم. 
برهمین اس��اس ش��اید دریافت 
نقدهای سازنده از سوی افرادی 
ک��ه عادت به تعری��ف و تمجید 
بی جهت ندارند، ایده بهتری به 
نظر برسد. همچنین عکس این 
ماجرا را نیز باید در ذهن داشت. 
بدین معن��ا که از دریافت نقد و 
توصیه از کس��انی که عادت به 
انتقاد بی جه��ت و غیرکاربردی 

دارند، پرهیز کرد. 
توصیه  ب��ه عن��وان آخری��ن 
در ای��ن مرحل��ه به یاد داش��ته 
باش��ید که نقدهای کس��انی را 
که متوجه هسته اصلی طرح تان 
نیستند به فراموش��ی بسپارید. 

در واق��ع برخ��ی از اف��راد تنها 
نس��بت به جلوه ه��ای بصری و 
س��طحی طرح نق��د دارند. این 
م��وارد اگرچ��ه در ج��ای خود 
قابل س��تایش اند، اما در مراحل 
کارب��ردی  چن��دان  ابتدای��ی 
نخواهند داشت. برهمین اساس 
در مراح��ل آغازی��ن فقط روی 
نقده��ای مفهومی ک��ه متوجه 
اس��ت،  اصلی طرح تان  هس��ته 
تمرک��ز کنید. بهتری��ن راهکار 
ب��رای ارائ��ه ایده تان در اس��رع 
ب��ه منتقده��ای حرفه ای  وقت 
تهیه لیستی از افراد است. بدین 
ترتی��ب در زمان موردنیاز دقیقا 
از فهرس��ت افراد مدنظر مطلع 

خواهید بود.
در نهایت به یاد داشته باشید 
که در ارائه بازخورد نس��بت به 
نقدهای دیگ��ران آرامش تان را 
حفظ کنی��د. در واقع نقد طرح 
مقابل انتقاد از شما نیست، بلکه 
توصی��ه ای در راس��تای بهب��ود 

خروجی نهایی تان است.
3- برای وقت تان ارزش قائل 

شوید
بیش��تر طرح ه��ای شکس��ت 
نامناس��ب  مدیریت  از  خ��ورده 
زمان ضربه می خورند. مش��کل 
اساس��ی ص��رف زم��ان بی��ش 
مرحله ه��ای  روی  ان��دازه  از 
خاصی اس��ت. از سوی دیگر در 
مرحله های دیگر زمان مناس��ب 
صرف نمی شود و این امر موجب 
نوع��ی ناهماهنگی و عدم توازن 
در پیش��برد پروژه می شود. در 

اینج��ا توصیه خ��اص  و فرمول 
عجیب وغریب��ی ب��رای غلبه بر 
چنی��ن مش��کلی وجود ن��دارد. 
در واقع ش��ما باید شخصا طرح 
ب��رای مدیریت  را  مناس��ب تان 

بهینه زمان انتخاب کنید.
پیرامون  ایده های��ی  از  برخی 
مدیری��ت زم��ان از طرح ه��ای 
قاب��ل  موف��ق  و  تحسین ش��ده 
اقتباس اس��ت. همچنین برخی 
از روش های آکادمیک نیز برای 
مدیریت بهینه زمان وجود دارد. 
مش��کل اساس��ی ای��ن روش ها 
پیچیدگ��ی بی��ش از حدش��ان 
اس��ت. در واق��ع م��ا در ح��وزه 
کس��ب وکار با فضای دانشگاهی 
س��روکار نداریم، بلکه راهکاری 
ف��وری و س��اده ب��رای اجرای 
بهتری��ن  می خواهی��م.  س��ریع 
راهکار جایگزی��ن در این میان 
تلقی زمان به عنوان سرمایه ای 

ارزشمند است.
اخیرا ش��رکت من با موسسه 
Statsys  روی طرح��ی نوی��ن 
از نرم اف��زار آماده س��ازی متون 
برای پرینت هم��کاری می کرد. 
از  یک��ی  ای��ن می��ان روی  در 
س��اعت ها  جانبی  الگوریتم های 
با یکدیگر مشغول بحث شدیم. 
در واق��ع این بخش بیش��ترین 
زمان پروژه را به خود اختصاص 
منظ��ور  ب��ه  نهای��ت  در  داد. 
جلوگیری از اتالف بیش��تر وقت 
تصمیم به انتخ��اب الگوریتم از 
طری��ق آزمایش نرم اف��زار نیمه 
طراحی ش��ده گرفتی��م. اگرچه 
ای��ن ریس��ک بزرگی ب��ود، اما 
موجب صرفه جوی��ی در وقت و 
جلوگیری از اتالف هرچه بیشتر 

زمان مان شد. 
بدون ش��ک انجام یک مرحله 
از طرح به س��رعت راهکار بسیار 
معقول تری نس��بت به اختصاص 
مقدار بسیار زیادی از زمان برای 
تصمیم گیری خواهد بود. در واقع 
در چنین حالت��ی امکان بازبینی 
مج��دد تصمی��م اخذ ش��ده در 
مراحل بعدی وج��ود دارد. بدین 
ترتیب اختصاص بی��ش از اندازه 
زمان برای یک مرحله مش��خص 
چندان معقول به نظر نمی رسد. 
در اینجا بای��د نوعی تعادل میان 
بخش های مختلف ط��رح ایجاد 
کرد. بدین ترتی��ب همه مراحل 
به ش��یوه ای یکس��ان و مش��ابه 
جل��و خواهند رفت و در نهایت با 
خروجی یکدستی مواجه هستیم. 
این امر معجزه ارزش گذاری زمان 

در فعالیت حرفه ای است.
Inc.com :منبع

از ایده ای ذهنی تا طراحی حرفه ای

3 راهکار برای تبدیل طراحی خوب به یک نمونه عالی
دیدگاه

18 فیلمی که هر کارآفرین باید به 
تماشای آن بنشیند )2(

در مقاله گذش��ته ب��ه معرفی پنج فیلم نخس��ت از 18 
مورد منتخب فیلم هایی که هر کارآفرین باید به تماش��ای 
آن بنش��یند، پرداختیم. در ای��ن مقاله هفت فیلم  بعدی را 

بررسی می کنیم. 
6- سه گانه پدرخوانده )1990، 1974، 1972(

پدرخوانده بر اساس رمانی به همین نام از ماریو پوزو که 
در س��ال 1۹۶۹ نوشته شده، س��اخته شده است. کارگردان 
مطرح این اثر که توانس��ت رتبه نخس��ت برترین فیلم های 
جهان را به دست آورد، فرانسیس فورد کاپوال است . حضور 
بازیگرانی همچون مارلون براندو و آل پاچینو نیز به جذابیت 
آن افزوده است. به علت استقبال بی نظیر از قسمت اول این 
فیلم کارگردان مجاب به س��اخت دو قسمت دیگر آن شد. 
داس��تان این فیلم در رابطه با رشد یک کسب وکار کوچک 
خانوادگی اس��ت ک��ه بعدها به عن��وان بزرگ ترین خانواده 
جنایی سازمان یافته در نیویورک فعالیت می کند. این فیلم 
به علت آنکه نشان می دهد چگونه می توان از یک کسب وکار 
کوچک خانوادگی به باالترین حد موفقیت دست پیدا کرد، 
همچنی��ن بیان اهمیت ش��ناخت ش��بکه و در اختیار قرار 

گرفتن شرکت های رقیب، قابل توجه است . 
7- مظنونین همیشگی )1995(

این فیلم به حدی خوب و موفق بوده اس��ت که توانس��ت 
جایزه اسکار بهترین فیلمنامه و نقش اول برای بازیگر مشهور 
آن کوین اسپیسی را به همراه داشته باشد. داستان این فیلم 
در رابط��ه با همکاری ع��ده ای خالفکار حرفه ای با چند تن از 
پلیس های شهر برای انجام یک سرقت پرسود است . این فیلم 
به علت آنکه بینش��ی جدید را برای کارآفرین��ان در رابطه با 
موضوعاتی نظیر برنامه بلندمدت، اس��تراتژی کار، همکاری، 
خالقیت و نوآوری و همچنین برنامه ریزی عملیاتی به همراه 
دارد، ب��دون تردید فیلمی ش��اخص و مورد توجه محس��وب 

می شود. 
8- انرون: باهوش ترین افراد اتاق )2005(

این فیلم در ژانر مستند بر اساس پرفروش ترین کتاب سال 
2003 به همین نام ساخته شده است. موضوع این مستند در 
رابطه با بزرگ ترین رسوایی کسب وکار در تاریخ آمریکا یعنی 
سقوط ش��رکت انرون )یکی از بزرگ ترین شرکت های انرژی 
جهان( است . با این حال این فیلم تمرکز خود را در رابطه با 
چگونگی ورشکستگی این شرکت نگذاشته و روایتگر داستان 
کامل این شرکت و خصوصا چگونگی به موفقیت رسیدن آن 
اس��ت . بدون تردید عوامل موفقیت و شکست شرکت انزون، 

حاوی نکاتی ارزشمند برای هر کارآفرینی خواهد بود. 
9- چگونه در تبلیغات موفق باشیم؟ )1989(

موضوع ظنز این فیلم در رابطه با یک مدیر تبلیغاتی است 
که قادر به انتخاب نامی برای محصولی جدید نیست  و این 
وسواس فکری بر تمام جنبه های زندگی او تأثیر منفی خود 
را نشان می دهد. این فیلم اگرچه در ابتدا تنها برای مدیران 
تبلیغات مناسب به نظر می رسد، با این حال به علت این امر 
که چگونگی حل خالقانه مس��ائل را نشان می دهد، حاوی 
نکات ارزشمندی برای هر کارآفرین خواهد بود. با تماشای 
ای��ن فیلم در پایان ش��ما با دیدگاه هایی جدی��د در زمینه 
کسب وکار مواجه می شوید که خود به اهمیت آن می افزاید. 

10- شیطان پرادا می پوشد )2006(
پرادا نام برند مش��هور ایتالیایی است که در زمینه تولید 
پوش��اک مردانه و زنانه فعالیت می کند. اس��تفاده از چنین 
برند مطرح و خوش فکری باعث شد این فیلم بتواند اسکار 
بهتری��ن طراحی لباس و بهترین بازیگر زن را دریافت کند. 
این فیلم براساس رمانی با همین نام است . داستان آن درباره 
خانم جوانی است که به تازگی به یک کمپانی مد برای کار 
معرفی شده و در چالش با مدیر کمپانی به معنای جدیدی 
از زندگی ش��خصی و حرفه ای دست پیدا می کند. این فیلم 
از آن منظر قابل توجه اس��ت که دستیاری را نشان می دهد 
که به رغم تمام فشارهای کارفرمای خود، به علت هدفی که 
دارد در نهایت موفق به جلب رضایت وی می ش��ود. درواقع 
هدف از این فیلم این اس��ت که به مخاطب نشان دهد که 
باید در هر شرایط رویاهای خود را دنبال کند و موقعیت های 
دشوار زندگی خود را با مدیریتی درست، در دست بگیرید. 
این امر در نهایت باعث خواهد شد تا در مسیر موفقیت قرار 

گیرید و همواره گام های تان رو به جلو باشد. 
11- از سیگاری که می کشید سپاسگزاریم )2005(

اگر خواهان آن هس��تید ب��ا روش های متفاوت و در عین 
حال خالقانه فروش محصول آش��نا شوید، دیدن این فیلم 
توصیه می شود. داستان فیلم در رابطه با یک البی گر صنعت 
دخانیات است  که با استدالل های خالقانه مصرف سیگار را 
توجیه می  کند. این موضوع باعث می شود میزان فروش این 
محصول روندی چش��مگیر را تجربه کند. این فیلم با نشان 
دادن نحوه مدیریت انتقاد و مذاکره اصولی، بدون تردید برای 

کارآفرینان حاوی نکاتی ارزشمند و کلیدی خواهد بود. 
12- گلنگری گلن رأس )1992(

بدون شک حضور آل پاچینو، اد هریس و کوین اسپیسی 
در یک فیلم ترکیبی خارق الع��اده را به وجود خواهد آورد. 
عن��وان فیلم برگرفته از اس��م دو مکان واقع��ی به نام های 
گلنگری و گلن رأس اس��ت. داستان آن نیز که برداشتی از 
یک نمایش��نامه معرف با همین نام است، به روایت داستان 
چهار نفر از فروش��ندگان امالک می  پردازد که به مدت یک 
هفته زمان دارند با ارائه بهترین عملکرد در شغل خود باقی 
بمانند. همین امر باعث ش��کل گیری ی��ک رقابت جذاب و 
دیدنی می شود. این فیلم به خوبی به مخاطب نشان می  دهد 
که شروع یک کسب وکار تا چه حد ممکن است دشوار باشد 
و الزم اس��ت همواره در اندیش��ه بهتر شدن و فراهم آوردن 

امکانات الزم برای رقابت بهتر با سایرین باشید. 
ادامه دارد. . . 
entrepreneur :منبع
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تامین امنیت و اقتدار ملی کشور و نیز کاربردی شدن خدمات فضایی 
به عنوان بخشی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با استفاده 

از »فناوری فضایی بومی« تا سال ۱۴۰۴ محقق می شود. 
نقش پررنگ فناوری فضایی و کاربردهای آن در زندگی روزمره مردم 
این فناوری را به صورت هوش��مندانه ای به عن��وان نمادی برای تحقق 
بخشی از سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و اس��ناد باالدستی نظام 
تبدیل کرده اس��ت تا س��ه مقوله امنیت، اقتدار ملی و خدمات رسانی به 

مردم به موازات هم از طریق این فناوری تأمین شود. 
ب��ه گزارش مهر، فن��اوری فضایی امروزه به عن��وان عامل بهبود وضع 
اقتص��ادی، رش��د و افزای��ش توانمندی بس��یاری از بخش ه��ا از جمله 
حمل ونقل، بانکداری، ارتباطات و خدمات اینترنت، س��امت، کشاورزی 
و انرژی ش��ناخته می ش��ود و به همین دلیل است که اغلب کشورها در 

حال برنامه ریزی برای بهره گیری از ابزارهای این فناوری هستند. 
در ایران نیز از س��ال ۸۷ و پس از پرت��اب موفقیت آمیز ماهواره امید 
در روز ۱۴ بهمن م��اه دس��تیابی به ابعاد مختل��ف صنعت فضا و کاهش 
وابس��تگی ها در این عرصه، در سیاس��ت های کلی توس��عه ای نظام قرار 
گرفت.  در این روز که روز ملی فناوری فضایی نام گرفته اس��ت ایران با 
این موفقیت به جمع کش��ورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست و 
از آن پس همه ساله فعاالن عرصه فضا در ۱۴ بهمن ماه گرد هم می آیند 
ت��ا ابعاد جدید نقش فناوری فضایی و کاربردهای آن برای رس��یدن به 

آینده ای توانمند را ترسیم کنند. 
هم اکنون و با نزدیک ش��دن به یک دهه از دستیابی به این موفقیت، 
حمایت از توس��عه و بومی س��ازی این فناوری مورد توجه قرار گرفته و 
نخبگان فضایی کشور در کنار پیشرفت این فناوری، سعی دارند کاربرد 

فناوری فضایی را در بهبود زندگی مردم ترویج کنند. 
ترسیم اقتدار ملی در فناوری فضایی

بر مبنای اهداف ترس��یم شده در سیاست های کان اقتصاد مقاومتی 
و نیز برنامه دوم ۱۰ س��اله فضایی، دس��تیابی ایران به دو ماهواره بومی 
عملیاتی )س��اخت ماهواره س��نجش از راه دور و ماه��واره مخابراتی( و 
کارب��ردی کردن نتایج حاصل از خدم��ات این ماهواره ها با هدف تأمین 
اقتدار و امنیت ملی و نیز کاهش وابس��تگی ها در این حوزه مورد تأکید 
قرار گرفته است.  از این رو برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای رسیدن به 
بلوغ صنعت فضایی در دستور کار قرار گرفت تا در نهایت نقش مؤثر این 
فناوری در ایجاد اقتصاد فضایی، ایجاد کارآفرینی، اش��تغال و بهره وری 
با حض��ور بخش خصوصی و به کارگیری کاربرده��ای فناوری فضایی در 
زندگی مردم، ملموس شود.  در این راستا توسعه زیرساخت های الزم در 
کشور برای سهولت استفاده و دسترسی باکیفیت به اطاعات ماهواره ای 
و تصاویر با دقت باالتر برنامه ریزی شده است.  مجتبی سرادقی، معاون 
فن��اوری فضایی س��ازمان فضایی ایران در گفت وگو ب��ا مهر، برنامه های 
کش��ور در مسیر توس��عه فناوری فضایی را تش��ریح کرد و گفت: مسیر 
توس��عه فناوری فضایی کشور به سمت بومی سازی این فناوری است تا 
عاوه بر خدمت رسانی به مردم، مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

امنیت و اقتدار ملی مان در این حوزه حفظ شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه در بح��ث فناوری فضایی در کن��ار طراحی و 
س��اخت ماهواره، به کاربردهای آن توجه ویژه ای خواهیم داشت، افزود: 
قصد داریم در کنار طراحی، س��اخت و پرتاب ماهواره و بومی سازی آن، 
فقط س��ازنده این تجهیزات نباشیم و خدمات این فناوری را برای مردم 

کاربردی کنیم. 

کاربردهای فناوری فضایی در زندگی مردم ملموس می شود
س��رادقی از فناوری فضایی به عنوان فناوری راهبردی و اس��تراتژیک 
نظ��ام جمهوری اس��امی نام ب��رد و اضافه کرد: به موازات توس��عه این 
فناوری، به زودی کاربردهای فناوری فضایی در زندگی مردم ملموس تر 

خواهد شد. 
معاون س��ازمان فضایی ایران با اش��اره به اینکه در حال حاضر بخش 
اندک��ی از آنچه دنیا از فناوری فضایی اس��تفاده می کند، در ایران مورد 
استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: کاربردهای فناوری فضایی به حدی 
است که در صورتی که در اختیار مردم قرار گیرد، می تواند نقش پررنگی 

در تسهیل امور روزمره آنها ایفا کند. 
وی ب��ه کاربردهای فناوری فضایی ک��ه هم اکنون به صورت ناملموس 
وارد زندگی مردم شده اشاره کرد و گفت: سیستم موقعیت یابی یکی از 
کاربردهای فناوری فضایی اس��ت که هم اکنون از طریق اپلیکیشن های 
موبایل، مردم از آن استفاده می کنند و مسیریابی و موقعیت یابی خود را 

از طریق GPS انجام می دهند. 
س��رادقی با بیان اینک��ه افزایش خروجی زمین کش��اورزی، س��طح 
زیرکش��ت و به طور کل��ی پایش محصوالت و مراتع کش��اورزی از دیگر 
کاربردهای فناوری فضایی است که از طریق ماهواره های سنجش از دور 
محقق می شود، افزود: در کنار آن بسیاری نمی دانند که ارتباطات شبکه 

بانکی کشور و تراکنش هایی که در لحظه اتفاق می افتد از طریق فناوری 
ماهواره های مخابراتی است و قطع لحظه ای این سیستم، می تواند برای 

کشور مشکات جدی به وجود آورد. 
مع��اون س��ازمان فضایی ایران ب��ه کاربرد فناوری فضای��ی در صنایع 
ش��یات اشاره کرد و گفت: دیتایی که از ماهواره های سنجش از دور به 
دست می آید می تواند ماهیگیران را برای یافتن محل تجمع ماهی ها در 
دریا کمک کند، به طور کل تمامی شبکه های ارتباطی وسایل دریایی از 

طریق این فناوری قابل رصد خواهد بود. 
وی افزود: با اس��تفاده از فناوری ماهواره مخابراتی نیز ارتباط رس��انی 
ب��ه مناط��ق صعب العب��ور و نی��ز در زمان وق��وع بحران مانن��د زلزله و 
س��یل صورت می گیرد. شناسایی مناطق س��یل زده، پایش دریاچه ها و 
خشکی های کش��ور و نیز پیش بینی های هواشناس��ی از طریق فناوری 
ماهواره انجام می ش��ود و به طور کل کاربردهای فناوری گس��تره بسیار 

زیادی دارد. 
سرادقی با بیان اینکه حتی هم اکنون کشورهای توسعه یافته به دنبال 
راه��کاری برای باخبر ش��دن از زم��ان زلزله از طریق فن��اوری ماهواره 
هس��تند، تصریح کرد: به ط��ور کل از تصاویری ک��ه ماهواره ها از ارتفاع 
۶۰۰ کیلومتری سطح زمین ارسال می کنند، می توان بی نهایت اطاعات 

و دیتا به دست آورد. 

ایران 1۴۰۴ در اختیار فناوری بومی فضایی
وی ب��ا تأکید بر اینکه تمامی این کاربردها باید از طریق بومی س��ازی 
فن��اوری فضای��ی در اختیار م��ردم قرار گی��رد، افزود: به ای��ن ترتیب 
محدودیتی در ارائه خدمات ایجاد نخواهد شد و زمان دریافت اطاعات 

ماهواره ای با مدیریت کشور به سرعت صورت می گیرد. 
دبیر روز ملی فناوری فضایی، گفت: از س��ال ۸۷ که با پرتاب ماهواره 
امید در روز ۱۴ بهمن ماه توس��عه فناوری فضایی در کش��ور کلید خورد 
و روز ملی فناوری فضایی ش��کل گرفت، روز بهروز ش��اهد پیشرفت این 
فناوری هس��تیم. هم اکنون نیز توس��عه کاربردهای فن��اوری فضایی به 

صورت بومی سازی در دستورکار قرار دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه هم اکنون کاربردهای فناوری فضایی به صورت کم 
و بی��ش در اختیار مردم ق��رار دارد، افزود: در صورت فرهنگ س��ازی و 
مطالبه جامعه، دولت و مردم از سازمان ها، این فناوری بسیار کاربردی تر 
و ملموس تر خواهد بود.  این مقام مس��ئول در س��ازمان فضایی ایران با 
تأکید بر لزوم حرکت به س��مت بومی س��ازی ماهواره های سنجش��ی و 
مخابراتی گفت: ت��ا زمانی که مدیریت این ماهواره ها در اختیار خودمان 
نباش��د، تصاویر دیرتر به دست مان می رسد و حق انتخاب برای دریافت 

تصاویر ماهواره ای را آن طور که باید نخواهیم داشت. 
معاون فناوری فضایی سازمان فضایی گفت: برنامه ریزی ۱۰ساله دوم 
فضایی کش��ور، مربوط به کاربردی کردن »فن��اوری بومی فضایی« در 
زندگی مردم تا س��ال ۱۴۰۴ می ش��ود و این هدف محقق نخواهد ش��د 
مگ��ر اینکه در کنار قرار دادن ماهواره بومی در مدار زمین، اس��تفاده از 

کاربردهای این فناوری نیز فرهنگ سازی شود. 
استارت آپ ها به صنعت فضایی وارد می شوند

س��رادقی ب��ا بیان اینکه فن��اوری فضایی باید به یک نی��از روزمره در 
زندگی تبدیل ش��ود و برای رسیدن به این هدف نیازمند فرهنگ سازی 
هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: برای رفع این نیاز اپلیکیشن های حوزه فضا 
و اس��تارت آپ ها می توانند به میدان بیایند. در این راستا امسال در روز 
ملی فناوری فضایی، س��ازمان فضایی نیز موضوع شناسایی و حمایت از 
ایده های اس��تارت آپی حوزه فضا را در قالب گردهمایی استارت آپ های 

فضایی در دستور کار قرار داده است. 
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون با کشورهایی که از تصاویر ماهواره ای 
برای کاربردهای اولیه زندگی اس��تفاده می کنن��د، فاصله داریم، تاکید 
کرد: برای مثال گوگل روزانه از طریق تصاویر ماهواره ای میلیون ها دالر 
ث��روت خلق می کند. این امکان در کش��ور ما نیز با توجه به دانش فنی 
متخصصان و نخبگان دانشگاهی در حوزه های مختلف علوم فضایی، برق 
و الکترونی��ک و ورود ایده های اس��تارت آپی در این عرصه، دور از ذهن 
نیس��ت.  به گزارش مهر، شواهد نشان می دهد مردم بدون آنکه متوجه 
باش��ند به صورت روزان��ه از امکانات فناوری های فضای��ی بهره می برند 
و در صورت��ی ک��ه این امکانات با اس��تفاده از نرم افزاره��ای کاربردی و 
اپلیکیش��ن ها افزایش یابد، مردم نیز به اس��تفاده از این کاربردها تمایل 

نشان می دهند. 
از آنجای��ی که اهمی��ت فناوری فضای��ی درجهت توس��عه اقتصادی 
کش��ور و س��هولت زندگی مردم به یک راهبرد تبدیل شده است، عاوه 
ب��ر برنامه ریزی های کان دولت ب��رای ارتقای این فناوری، نیاز اس��ت 
بخش خصوصی و استارت آپ ها نیز در فعالیت های متنوع فناوری فضایی 
حضور یابند تا خدم��ات حاصل از این فناوری در زندگی روزمره مردم، 

کاربردی تر شود. 

 ایران 1۴۰۴ در اختیار »فناوری بومی فضایی«

ورود استارت آپ ها به فضا
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اخبار

س�اری – دهقان - مش��اور وزیر نفت در امور گازرسانی گفت : 
تنها در س��ال ج��اری بیش از 2 هزار میلیارد ری��ال برای طرح های 
گازرسانی در استان مازندران هزینه شد. به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مازندران  ، "محمود 
آس��تانه " عصر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از گازرسانی به 11 
روس��تای هزارجریب شهرستان نکا در شرق مازندران افزود : پارسال 
هم دولت برای گازرسانی در این استان بیش از سه هزار میلیارد ریال 
هزینه کرده بود. وی با اعالم این که 151 روستای مازندران تا پایان 
سال آینده به شبکه گاز می پیوندند ، گفت : برای گازرسانی به این 
روستاها بیش از 250 میلیارد تومان بودجه در نظر گفته شده است . 
آستانه تامین سوخت پاک برای ساکنان شهرها و روستاها از طریق 
توسعه گازرسانی را از جمله برنامه های وزارت نفت اعالم کرد و تصریح 
داشت : گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار از جمله طرح های 
مهم برای تحقق این برنامه هاست که با قوت در دولت تدبیر و امید 
ادامه دارد . وی ادامه داد : وزارت نفت با توجه ویژه به رفاه اجتماعی 
، محیط زیس��ت و رش��د اقتصادی گام های بزرگی در گازرسانی به 
روستاهای باالی 20 خانوار و گازرسانی برداشته است و برای اصالح 
ساختار انرژی نیازمند همراهی مجلس و دولت هستیم . مشاور وزیر 

نفت با اعالم اینکه در سیاس��ت توزیع ان��رژی، نیازمند وزارت انرژی 
هس��تیم، گفت: اکنون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی 
و س��ازمان انرژی های نو داریم که همه این سازمان ها دارای سیاست 
خاص خود بوده و در سیاست دخیل هستند. این مسؤول همچنین 
خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس 
با وضع قوانین، درآمد کش��ور را افزایش دهند تا خدمات بیشتری به 
مردم ارائه ش��ود. آستانه با اشاره به مسأله یارانه ها یادآور شد: اساس 
یارانه ها از 25 س��ال قبل بوده اس��ت و اساس آن بر ارائه سوبسید به 
حامل ه��ای انرژی بود و اینکه در س��ه فاز این قیمت ها آزاد ش��ود و 

مابه التفاوت قیمت آزاد شده به مردم ارائه شود و مردم خود بر یارانه ها 
مدیریت کنند. وی بیان کرد: یارانه متعلق به همه مردم است و اینکه 
به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم، خالف است و یارانه متعلق 
به همه مردم جامعه است و اگر قیمت ها گران می شود، باید درآمدها 
باال برود تا تناس��ب ایجاد شود و هزینه ها پوشش داده شود. نماینده 
وزارت نفت در طرح های گازرسانی افزود: فاز اول یارانه ها اجرا شد و 
بقیه اجرا نشد و اینچنین شد که درآمد ثابت ماند و هزینه ها افزایش 
یاف��ت و لذا یکی از کارهای بر زمین مانده دولت، سامان بخش��ی به 
بحث قانون یارانه ها است که باید به اتفاق قابل قبول برسند و تکلیف 
یارانه ها مش��خص شود. این مسؤول با اعالم اینکه در سیاست توزیع 
انرژی، نیازمند وزارت انرژی هس��تیم، خاطرنشان کرد: اکنون وزارت 
نیرو، وزارت نفت، س��ازمان انرژی اتمی و سازمان انرژی های نو داریم 
که همه این سازمان ها دارای سیاست خاص خود بوده و در سیاست 
دخیل هستند. آستانه با بیان اینکه هزینه گازرسانی بسیار باال است، 
گفت: 300 هزار کیلومتر ش��بکه در طول کشور خواباندیم که همه 
هزینه اس��ت و هزینه هر اینچ کیلومتر گازرسانی حداقل از 25 هزار 
دالر شروع می شود و هزینه ها بسیار باال است. وی افزود: برای اصالح 

ساختار انرژی، نیازمند کمک مجلس و دولت هستیم. 

بندرعب�اس - خبرنگار فرصت امروز- همزم��ان با ایام دهه 
فج��ر، بهره برداري از 1٩ طرح بندري و دریایي اس��تان هرمزگان با 
حضور راه و شهرس��ازي در بندر شهید رجایي و بنادر تابعه آن آغاز  
ش��د. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره کل بنادر 
و دریانوردي هرمزگان، این طرحها با ارزش��ي بالغ بر ۴500 میلیارد 
ریال با حضور دکتر "عباس آخوندي" وزیر راه و شهرسازی، مهندس 
"محمد راس��تاد" مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردي، استاندار 
هرمزگان، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و جمعی از مدیران 
اس��تانی به بهره برداري رس��ید.  دو طرح اح��داث مخازن نگهداری 
فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس با صرف هزینه ای بالغ بر 580 
میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ٩0 نفر و همچنین 
یک طرح احداث پایانه لجستیک کاال و کانتینر با ۴70 میلیارد ریال 
اعتبار و ایجاد اش��تغال مستقیم برای 100 نفر در اراضی پشتیبانی 

بندر شهید رجایی از جمله طرح های افتتاح شده در بزرگترین بندر 
تجاری کش��ور بود.  همچنین، طی آیینی ویژه با حضور مقام عالی 
وزارت راه و شهرس��ازی و مقامات ارش��د سازمان بنادر و دریانوردی، 
قرارداد پنج س��اله واگذاری پایانه های کانتینری شماره 1 و 2  بندر 

شهید رجایی به شرکت های خدمات دریایی و بندری بتا و سینا به 
امضا رس��ید تا گامی مهم در راستای کاهش تصدی گری دولت در 
حوزه بنادر بازرگانی و نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در صنعت 
حمل و نقل دریایی برداشته شود. بهره برداری از مرحله نخست فاز 
3 طرح توسعه کانتینری بندرشهیدرجایی با صرف هزینه ای بیش 
از دو هزار میلیارد ریال )۴6 میلیون یورو( ش��امل ساخت ۴00 متر 
اس��کله، با عمق آبخور15.5 متر و الیروبی یک میلیون و 200 هزار 
متر مکعب از حوضچه سوم این بندر و نیز دیوار کشی اراضی 2700 
هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به طول 20 کیلومتر 
با اس��تفاده از قطعات پیش ساخته بتن آرمه با اعتباری معادل 170 
میلیارد ریال از دیگر طرح های بسیار مهم بندر شهید رجایی بود که 
در نهمین روز از دهه مبارک فجر سال ٩6 با حضور وزیر محترم راه 

و شهرسازی افتتاح شد.

اهواز- شبنم قجاوند- علی منصوری ، مدیر عامل سازمان 
خدمات موتوری ش��هرداری اهواز ، پروژه های عمرانی در حال 
انجام سازمان را تشریح کرد. مدیر عامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اهواز با اشاره به توان باالی سازمان در اجرای پروژه های 
عمرانی افزود : سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز به دلیل 
داشتن کارکنان با تجربه و با انگیزه قادر است پروژه های عمرانی 
شهرداری اهواز را در کمترین زمان ممکن به انجام برساند. وی 
در ادامه گفت: با برنامه ریزی های جدید صورت گرفته در کنترل 
پروژه ها و ماشین آالت عمرانی ظرفیت سازمان برای انجام سریع 

تر و بهتر پروژه ها افزایش یافته اس��ت که به 
وض��وح در اجرای پروژه ها دیده می ش��ود. 
علی منص��وری بیان کرد: با توجه به اعتماد 
و حمایت بسیار خوب شهردار محترم اهواز، 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز طی 
پنج ماه گذش��ته به طور گسترده و فعال در 
انجام پروژه های عمرانی و توسعه ای جدید 
شهر اهواز سهیم شده اس��ت. وی در پایان 

گفت و گو پروژه های در دس��ت اقدام سازمان خدمات موتوری 

شهرداری اهواز را به شرح زیر بیان داشت. 
پروژه احداث پارکینگ فوالد ، پروژه احداث 
باند دوم مس��یر فوالد )عملیات اجرایی در 
س��ه فاز در ح��ال انجام می باش��د( ، پروژ 
ساحل س��ازی کارون) فاز ۴-کوی ملت( ، 
پروژه احداث فضای سبز در کوی مهدیس 
، پروژه احداث فضای سبز در مسیر ورودی 
اهواز -حمیدیه و پروژه احداث مس��یرهای 

دسترسی به بازارچه پردیس.

اراک - مینو رستمی- مدیرعامل آب و فاضالب استان مرکزی 
گفت: س��ند آب ش��رب و صنعت اس��تان مرکزی تدوین شده است 
عبدالرضا خلیلی در جلسه شورای هماهنگی صنعت آب وبرق استان 
مرکزی با اشاره به میزان آب سطحی در استان مرکزی اظهار داشت : 
در سال ٩2 میزان آب سطحی در استان 30 لیتر در ثانیه بود در حالی 
که امروز ظرفیت باالیی در حدود 2700 لیتر در ثانیه برای آب شهری 
در اختیار اس��ت. وی افزود: در بخش آب ش��رب با وجود مشکالت و 
محدودیت های مالی شرکت های زیرمجموعه از محل درآمد خود و 
بخش خصوصی استفاده کردند و بخش آب و فاضالب شهری استان 
 بی��ش از 70 میلیارد تومان ب��ه روش B.O.T در فاضالب و بیش از 

35 میلی��ارد توم��ان از مناب��ع تبص��ره 2 و 3 و 
درآمدهای ش��رکت ص��رف برنامه ریزی و تامین 
هزینه ش��د. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان مرکزی تصریح کرد: س��ند آب شرب و 
صنعت اس��تان مرکزی تدوین شده که به زودی 
تقدیم وزارت نیرو می ش��ود. خلیل��ی بیان کرد: 

برنامه ریزی آبفا در بخش فاضالب، پوش��ش 70 درصدی در اس��تان 
مرکزی اس��ت که این مهم تا پایان امسال محقق می شود و همچنین 
در بخش آب روس��تایی وضعیت نسبتا مناس��بی وجود دارد اما نبود 
سرمایه گذاری برنامه ریزی را لغو نمی کند. وی ادامه داد: با وجود اینکه 

مش��کالت تمام شدنی نیس��ت به دنبال ایجاد 
نگرانی برای شهروندان نیستیم و با برنامه ریزی 
و اس��تراتژی درست در اس��تان مشکل ویژه ای 
نداریم.  مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی 
عنوان کرد: مجبوریم آب را بازچرخانی کنیم این 
در حالی است که در اراک خروجی تصفیه خانه 
بیش از یک هزار و 200 لیتر در ثانیه آب تصفیه شده و در استان 50 
میلیون مترمکعب آب تصفیه شده در اختیار است که بخش عمده ای 
به صنعت و توسعه فضای سبز و کشاورزی و گلخانه ها اختصاص دارد 
و به وسیله یک برنامه ریزی می توان چندین بار از این آب استفاده کرد.

شهرقدس- محبوبه ابوالقاس�می - شهردار قدس با بیان 
اینکه شفاف سازی و پاسخگویی به مردم باید اساس کار شهرداری 
باش��د، گفت: ش��هرداری به عنوان نهادی عریض و طویل که از 
سازمان ها و ادارات مختلفی تشکیل یافته است، برای خدمت به 
شهروندان ایجاد شده و متعلق به مردم است که بر همین اساس 
باید شفاف س��ازی و پاس��خگویی به مردم را اساس کار خود قرار 
دهد. مس��عود مختاری اظهار داشت: یکی از ابزارهای بسیار مهم 
شفاف سازی، ارائه گزارش های عملکرد است که اطالعات اقدامات 
و پروژه های انجام شده توسط بخش های مختلف را به شکل جامع 
و کامل برای بازه های زمانی مش��خص در اختیار شهروندان قرار 
می ده��د. این گزارش ها به صورت ماهانه جمع آوری ش��ده و در 
فواصل چندماهه یا چندس��اله به اطالع مردم می رسد. وی ارائه 
گ��زارش از عملک��رد واحدهای مختلف ش��هرداری را از 2 جنبه 
مهم برشمرد و افزود: این رویکرد از یک سو موجب شفاف سازی 
فعالیت های شهرداری و جلب اعتماد عمومی می شود که در نهایت 
همراهی مردم با مدیریت شهری برای عمران و آبادانی شهر را به 
همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، انعکاس عملکرد شهرداری به 
لح��اظ در اختیار قرار دادن آم��ار و اطالعات پروژ ه ها و طرح های 
شهرداری، می تواند مبنای برنامه ریزی های آینده توسط مدیران 
و برنامه ریزان ش��هر قرار گیرد. ش��هردار قدس با بیان اینکه افراد 
پرتالش��ی در مجموعه شهرداری قدس مشغول خدمت به مردم 
هس��تند، ادامه داد: چنانچه زحمات این عزیزان انعکاس یافته و 
دیده شود، انگیزه ای مضاعف برای کار و تالش بیشتر پیدا خواهند 
کرد. تمام تالش پرس��نل ش��هرداری در تمام سازمان ها و ادارات 
زیرمجموع��ه این اس��ت که با وجود تم��ام محدودیت ها بتوانند 
بهترین خدمات را به مردم ش��هر خود ارائه دهند. مختاری تمام 
واحدها و دوایر شهرداری را موظف به ارائه گزارش دقیق، شفاف 
و بموقع دانس��ت و بیان داشت: در کنار تمام وظایف تعیین شده 

برای هر کدام از بخش های شهرداری، یکی دیگر از وظایف مهم 
این بخش ها ارائه گزارش عملکرد اس��ت که از تمام همکارانم در 
مجموعه شهرداری می خواهم نسبت به این موضوع اهتمام داشته 
باش��ند.وی تصریح کرد: در این می��ان، نقش ویژه روابط عمومی 
بسیار پررنگ است که با جمع آوری گزارشات باید آن را به شکل 
جامع و با ابزارهایی که در اختیار دارد، منتش��ر کند. مختاری در 
ادامه با بیان اینکه باید تمام دستگاه ها و مردم برای آبادانی شهر در 
کنار شهرداری قرار گیرند، شهر قدس را به لحاظ رشد بی برنامه 
در دهه های گذشته، دست به گریبان مسائل و مشکالت زیادی 
دانست و گفت: از بافت فرسوده و غیرایمن شهری گرفته تا معابر 
بس��یار غیراصولی و پایین بودن سرانه های عمومی بویژه فضای 
سبز و مشکالت زیست محیطی از معضالت اصلی شهر قدس به 
شمار می رود. شهردار قدس ادامه داد: از طرفی نیز شهر قدس به 
لح��اظ جایگاه فرهنگی و موقعیت اجتماعی از مردمی فرهیخته 

و فع��ال در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزش��ی و... برخوردار 
است. موقعیت استراتژیک شهر قدس و قرارگیری آن  در حومه 
و نزدیکی شهر تهران نیز از نقاط قوت این شهر است که می تواند 
امتیازات فراوانی را برای ش��هر قدس به ارمغان بیاورد. وی با بیان 
اینکه در ش��هرهایی که با سرعت زیاد و بدون برنامه توسعه پیدا 
می کنند، مش��کالت کالبدی و ساختاری بسیاری وجود دارد که 
باید برای هر کدام از آنها چاره اندیش��ی شود، اظهار داشت: برای 
هر کدام از مش��کالتی که در سطح ش��هر وجود دارد باید یک یا 
چند راه حل اصولی ارائه شود تا بتوانیم متناسب با وضعیت شهر 
فعالیت های مان را برای رفع این مشکالت متمرکز کنیم. مختاری 
جذب س��رمایه گذاری و ایجاد منابع پایدار برای شهر را از جمله 
اولویت های مدیریت ش��هری دانس��ت و خاطرنشان کرد: اجرای 
پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در سطح شهر منوط به ایجاد 
منابع درآمدی پایدار است. شهردار قدس تصریح کرد: همچنین 
اجرای مقررات شهرسازی و احداث پارکینگ یکی از ضرورت های 
این ش��هر است که اجرای قانون و ساماندهی ساخت وساز باید به 
نحو ویژه در دس��تور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه ش��هری که 
در مد ت زمان محدودی رشد کرده، قطعا نیازمندی های عمرانی و 
ساختاری زیادی دارد که برطرف کردن آنها نیازمند صرف زمان و 
تامین منابع کافی است، افزود: ارتقای سرانه های عمومی از جمله 
فضای سبز، ارتقای امکانات ورزشی و بهبود سیما و مبلمان شهری 
از جمله اقداماتی اس��ت که شهرداری در کوتاه مدت و میان مدت 
به دنبال آن اس��ت. مختاری رفع بس��یاری از مشکالت شهر را با 
مش��ارکت خود مردم امکانپذیر دانست و گفت: برای تحقق رشد 
و توسعه شتابان شهر نیازمند کمک و مشارکت مردم هستیم، بر 
همین اساس هر چه شهروندان عوارض خود را به موقع پرداخت 
کنند، شهرداری هم می تواند به موقع به مسائل و مشکالت شهر 

رسیدگی کند.

مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی:

هزینه 2 هزار میلیارد ریالی برای گازرسانی به مازندران در سال جاری

با حضور وزیر راه صورت گرفت

آغاز بهره برداری از 1۹ طرح سرمایه گذاری، فنی و عمرانی در بنادر هرمزگان

پروژه های در دست اقدام سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی خبرداد

سند آب شرب و صنعت استان مرکزی تدوین شد 

شهردار قدس:شفاف سازی و پاسخگویی به مردم باید اساس کار شهرداری باشد

دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین برگزار شد 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز-  بمنظور آشنایی  بیشتر با حقوق شهروندی ابالغ شده از سوی 
ریاست محترم جمهوری دوره آموزشی حقوق شهروندی با حضور مدیران و معاونین و کارشناسان 
ش��رکت توزیع نیروی برق استان قزوین در س��الن اجتماعات این شرکت برگزار شد  . دکتر حمزه 
محمدی محقق و استاد دانشگاه در این همایش در بخشی از سخنانش گفت : حقوق جمع حق  است 
و در ادبیات اسالمی با سه مفهوم کالمی )حقیقت ( ،اخالقی )سزاواری و شایستگی ( و  مفهوم فقهی 
)حق سلطه اعتباری انسان برغیر اعم از مال شخص یا هردو( که اغلب امری اجتماعی تعبیر میشود. 
وی افزود :در مسائل حقوق شهروندی دولت ،قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد وحقی است که از 
طرف حاکمیت به مردم اعطا می شود و غالبا تابعی از به رسمیت شناختن رعایت و حمایت از حقوق اجتماعی ، اقتصادی و معیشت 
در زندگی شهروندان است ، دکتر محمدی افزود : حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی و برخورداری از اعمال 
بیطرفانه قوانین و مقررات ، دوری از تبعیض ، دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری ، حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد ، 
آگاهی به موقع و حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز ، دوری 
از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامالت و قراردادها ، رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات ، جبران خسارات وارده 
در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها حقوق و تکالیفی است که مسئولین و کارکنان در نظام اداری نسبت به 
شهروندان دارند . وی در بخش دیگری از سخنانش  افزود  :  با توجه به حقوق شهروندی  دستگاه های اجرایی مکلفند نیاز به مراجعه 
حضوری مردم را به حداقل برسانند و با اهتمام و اقدام سریع نهایت تالش خود را به کار گیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به 
طریق غیرحضوری و با استفاده از خدمات دولت الکترونیک در جهت توسعه دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فنآوری های 

نوین انجام گیرد. پرسش و پاسخ پیرامون حقوق شهروندی از دیگر برنامه های این همایش بود  .

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان:
بودجه ۹7 شرکت آب و فاضالب استان زنجان تائید شد

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان از تائید بودجه سال ٩7 
13 خبر داده و افزود: این بودجه پس از جلسات فراوان و بیش از 2 هزار و هشتصد نفر - ساعت کار ، مورد تصویب مجمع صاحبان 
س��هام ش��رکت در تاریخ ٩6/11/8 قرار گرفت. اردشیر ابراهیمی با اشاره به اینکه بودجه ٩7 شرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
زمینه پرداخت هزینه های تولید ، خرید تاسیسات و تجهیزات بهره برداری ، خرید نرم افزار و سخت افزار های مورد نیاز شرکت و 
پرداخت هزینه های متعارف اداری هزینه می شود افزود: پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل رسمی-خدماتی و حجمی شرکت نیز از 
محل همین بودجه خواهد بود. وی اضافه کرد: در تعیین بودجه شرکت آب و فاضالب ، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی لحاظ 
شده است و در این راستا برنامه ریزی های الزم جهت جذب سرمایه گذاری های غیر دولتی به روش های BOT ، فاینانس و بیع 
متقابل مد نظر قرار گرفته است. ابراهیمی اولویت های دیده شده در بودجه سال آتی شرکت آب و فاضالب استان زنجان را جذب 
سرمایه گذاری غیر دولتی و توجه ویژه به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی افزود: انقباضی بودن بودجه سال آتی 
شرکت آبفای استان زنجان مهمترین وجه تمایز تنظیم این بودجه نسبت به سالیان گذشته است که طی آن افزایش هزینه های تولید 
و درآمد مد نظر قرار گرفته است. ابراهیمی مهمترین منابع تامین و تحقق بودجه 13٩7شرکت آب و فاضالب استان زنجان را منابع 
غیر دولتی اعالم کرده و افزود: در تنظیم این بودجه تالش شده است تا کمترین اتکا به ردیف های اعتبار دولتی شود و بیشترین منابع 

از طریق فاینانس داخلی ، بیع متقابل و BOT تامین خواهد شد.

طلب 40 میلیارد ریالی آب و فاضالب قصرشیرین از مشترکان
کرمانشاه - دشتی -علی محمد آزادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طلب ۴0 میلیارد ریالی آب و فاضالب قصر شیرین 
از مشترکان مربوط به آب بهای مشترکان در شهرهای قصرشیرین، سومار، نفت شهر و خسروی است. وی اظهار کرد: با توجه به 
خشکسالی و در راستای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به مردم، نیاز است مشترکان بدهی آب بهای مصرفی خود را پرداخت کنند. 
وی بیان کرد: از ابتدای وقوع زلزله مهیب 7 و سه دهم ریشتری 21 آبان، اداره آب و فاضالب شهری قصرشیرین خدمات رسانی خود 
را بدون وقفه به مشترکان و مردم زلزله زده منطقه ارائه کرد و تالش شد تا زیرساخت های تخریب شده در کمترین زمان مرمت و 
بازسازی شود. وی همچنین در خصوص صدور و توزیع قبض های آب بهای مشترکان، اظهار داشت: با وجود پیگیری های مداوم 
فرماندار و مسئوالن استانی برای تخفیف و یا بخشش آب بهای مشترکان زلزله زده قصرشیرین، این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت. 
مدیرامور آب و فاضالب شهری قصرشیرین اضافه کرد که این موضوع تنها مربوط به قصرشیرین نیست و مشترکان آب و فاضالب 
گیالنغرب نیز باید آب بهای مصرفی خود را پرداخت کنند. آزادی ادامه داد: بر آزمایش و نمونه برداری های صورت گرفته و تایید شبکه 
بهداشت و درمان، آب آشامیدنی قصرشیرین که از مخزن 15 هزار متر مکعبی منبع سراب گرم تامین می شود، سالم و بهداشتی 
است. وی گفت: عملیات شستشو و گندزدایی این مخازن به عنوان تامین کننده آب آشامیدنی شهر، در راستای ارتقای سطح کیفی 

و به منظور اطمینان از سالمت آب به صورت مداوم انجام می شود. 

اصالح پرداخت حق بیمه درمان زوجین صندوق کارکنان دولت بیمه سالمت در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل سالمت گلستان از شرایط جدید عدم پرداخت حق بیمه  
زوجین مشترک صندوق کارکنان دولت بیمه سالمت در گلستان خبر داد.رسول خزینی در گرگان اظهار داشت: ابالغ سرانه حق بیمه هر 
سال از طریق هیئت وزیران مصوب و به سازمان بیمه گر برای اطالع به دستگاه ها ابالغ می شود.وی بابیان اینکه امسال 7 درصد از حقوق 
خدمت کارکنان لشکری و کشوری به عنوان حق بیمه در نظر گرفته  شده، افزود: از سال 138٩ تا پایان سال 13٩5 حق بیمه زوجین 
کارمند که هر 2 کارمند دولت بوده و صندوق بازنشستگی آن ها کشوری بود حق سرانه بیمه درمان صرفاً از بیمه کارمند مرد کسر می شد.

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل سالمت گلستان ادامه داد:از ابتدای سال جاری کارکنان دولت خانم که همسر آنان نیز زیرپوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری بوده و دارای دفترچه بیمه سالمت هستند در صورت تعویض وابستگی درج شده بر روی دفاتر بیمه خود 
به عنوان همسر کماکان حق بیمه درمان آنان از همسر خود کسر می شود.خزینی ادامه داد: در صورتی که تصمیم به ادامه پوشش بیمه 
به صورت مستقل با وابستگی اصلی یا سرپرست این خانم هایی که همسرانشان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند، حق 
بیمه درمان از حقوق خود آنان کسر می شود، خواهشمندیم در اسرع وقت در این مورد تعیین تکلیف و اقدام الزم را انجام دهند.خزینی 
گفت: از سال 138٩ تا پایان سال 13٩5 خانم هایی که همسر آنها کارمند بوده و به عنوان بیمه اصلی و سرپرست حق سرانه بیمه آنها 
از همسرشان کسر می شد اما امسال اگر زوجه تحت پوشش بیمه همسر قرار بگیرد کسر نمی شود و اگر بخواهد به صورت مستقل ادامه 
دهد باید حق بیمه را به حساب سرانه سازمان واریز کند.رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل سالمت گلستان ادامه داد: اگر خانم های 
کارمند که همسرانشان کارمند دولت هستند درصدد آن باشند که بیمه خود را بدون وابستگی سرپرست ادامه دهند باید هزینه آن را 
پرداخت کنند، کارمندان دولت که این شرایط را دارند تا پایان سال فرصت دارند که دفترچه با وابستگی همسر دریافت کنند و اگر تصمیم 

به ادامه بیمه درمان با وابستگی اصلی را دارند، حق بیمه به صورت مستقل از حقوق و مزایای خود کسر می شود.

بهره برداری 4 پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان در شهرستان علی آباد کتول
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با ایام ا... دهه  مبارک فجر در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری گلستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، پروژه های شرکت آب منطقه ای گلستان در قالب پروژه های 
عمرانی شهرستان علی آباد کتول آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این مراسم که با حضور محمود 
ربیعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان برگزار شد، مهندس جاللیان رئیس اداره منابع آب علی آباد 
کتول در خصوص پروژه های این شهرستان اظهار کرد: تثبیت بستر رودخانه زرینگل در روستای در مهدی آباد، الیروبی رودخانه 
کبودوال در روستای بهلکه به طول 3 کیلومتر، الیروبی و ساماندهی رودخانه زرینگل در روستای خاک پیرزن به طول 1.5 کیلومتر، 
الیروبی و ساماندهی رودخانه محمد آباد در روستای خلیندره به طول 3 کیلومتر از جمله پروژه های  قابل افتتاح این شهرستان 
در حوزه مهندسی رودخانه می باشد.مهندس جاللیان هدف از اجرای این طرح را تثبیت دیواره و بستر رودخانه به منظور مدیریت 

خسارت های ناشی از سیالب های احتمالی عنوان کرد که با اعتباری معادل 2۴50 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
افتتاح و بهره برداری از سه پروژه عمران شهری در بندرعباس

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس، عباس امینی زاده، 
شهردار بندرعباس در این آیین، ضمن بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر، توسعه عمران و آبادانی شهری را نیازمند ارتقای سطح مشارکت 
عمومی دانست و گفت: مشارکت عمومی حوزه گسترده ای نظیر مشارکت مردم، مشارکت بین دستگاهی، مشارکت سرمایه گذاران، 
مشارکت تصمیم گیران و مشارکت کارکنان را شامل می شود. وی با بیان اینکه خوشبختانه با حمایت همه و همراهی همه عوامل 
ازجمله شورای اسالمی شهر، دستگاه های اجرایی و مشارکت و همراهی مردم اتفاقات خوبی در سطح شهر اتفاق افتاده است، افزود: 
ادامه این روند و شتاب بخشی به آن مستلزم افزایش مشارکت عمومی است شهردار بندرعباس با اشاره به ضرورت احداث ساختمان 
ناحیه دو شهرداری منطقه یک، عنوان کرد:بر اساس سیاست گذاری هایی که با حمایت شورای شهر در شهرداری بندرعباس صورت 
گرفته است، کارآمدی سیستم اداری سرلوحه کار قرار دارد و برای تقویت کارآمدی سیستم اداری عوامل متعددی از جمله امکانات 
و فضای مناسب دخیل است. وی ادامه داد: برای رفع کمبودها و تقویت کارآمدی، برنامه احداث فضاهای جدید برای خدمت رسانی 
هرچه بهتر به مردم در دستور کار قرار گرفت که احداث ساختمان شهرداری ناحیه دو منطقه یک در همین رابطه است. امینی زاده از 
حل مشکالت خرد محالت در نواحی به عنوان یکی دیگر از اهداف راه اندازی این ساختمان نام برد و بیان کرد: چارت نواحی به گونه 

ای طراحی شده است که قادر باشد ابعاد مختلف خدمت رسانی به شهروندان را در بر گیرد.



شبکه اجتماعی کافه های تهران
نام استارت آپ: کافه کارت
cafe-kart. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: کافه

توضیح بیشتر: 
کافه کارت شبکه اجتماعی کافه های تهران است

پمپرز، در س��ال ۱۹۹۷ برند پوش��ک یکبارمصرف 
پرفروش اروپا بود، اما به س��رعت سهم بازار خود را به 
هوگی��ز داد. چراکه پمپرز به عنوان یک برند، موفق به 
برقراری ارتباط با مصرف کنندگان نش��د که این امر، 
مدیران اجرایی در ش��رکت مادر )پروتکتر اند گمبل( 
را س��ردرگم می کرد، زی��را پمپرز واقعا پوش��ک برتر 
بود. آزمایش های آنها نش��ان داد که محصوالت شان، 
یک معجزه در مهندس��ی و طراحی محصول است که 

می تواند پایین تنه کودک را خشک تر نگه دارد. 
هنگامی ک��ه مارِکِترهای پمپ��رز، گروه های تمرکز 
را ب��رای مطالعه مش��کل، گرد هم آوردن��د، در زمان 
کمی متوجه ش��دند که خش��ک بودن، مزیت برتری 
ک��ه مادران ب��ه دنب��ال آن بودند، نب��ود. بزرگ ترین 
نگرانی بیان ش��ده توس��ط مادران، س��امت و رش��د 
کودکان شان بود. پوش��ک های خشک مهم بودند، اما 
مارکِترها مزیت اصلی پوشک های خود را درک نکرده 
بودند. این مزیت عبارت اس��ت از پوشک های خشک 
موجب می ش��وند که نوزادان بهت��ر بخوابند و خواب 
س��الم، نگرانی های عاطفی اساسی مادران را در مورد 

سامتی و رشد نوزادان شان کنترل می کرد. 
جیم اس��تنگل مدیر س��ابق برند پمپرز در کتاب 
خود این گونه می نویس��د: »باگذش��ت زم��ان، این 
س��ازمان از تمرکز بر مزای��ای محصول به تمرکز بر 
شاد کردن مادران و بهبود رشد کودکان شان تغییر 
موضع داده اس��ت«. یک گام س��اده و عملی، تغییر 
نام س��ایزهای پوش��ک به منظور نشان دادن نگرانی 
پمپرز در مورد مراحل رش��د ک��ودک بود. قنداقی 
برای ش��یرخواران، پارچه ای برای ک��ودکان نوپا و 
شرتی برای آموزش دستشویی رفتن. در یک تغییر 
اساس��ی تر به مهندس��ان طراحی ک��ه  روی پمپرز 
کار می کردند، آموزش داده ش��د که خش��ک بودن 
پوش��ک، دیگر هدف نهایی آنها نیست. معیار جدید 
موفقی��ت خوب خوابیدن کودکان ب��ود که نیازمند 
تمرکز بیشتر مهندسان بر مطالعه راحتی، سازگاری 

و بافت پوشک ها است. 
درنهای��ت، پمپ��رز، ی��ک محصول ای��ده آل جدید 
تولی��د کرد که در مراحل رش��د فیزیکی، اجتماعی و 
عاطفی کودکان با والدین شان همراه است. یک تغییر 

فرهنگ��ی عمیق در پمپرز با اصل »برندهای بزرگ از 
داخل شروع می کنند« هم راستا بود. دفتر کار شرکت 
پمپ��رز به محلی برای انعکاس یک برند ایده آل جدید 
تغییر یافت. محل شرکت این برند با طرح های رنگی 
موردعاقه کودک تزئین ش��ده بود و مادران نوزادان 
با کودکان ش��ان به طور منظم به این دفتر می آمدند تا 
ب��ا کارمندان ماقات کنن��د. پارکینگ برای مادران و 
خدمات مراقب��ت روزانه خانگی نیز به این موضوعات 

اضافه شد. 
در اینترنت، پمپرز، یکی از معدود برندهایی بود که 
س��ایتی را ش��امل اطاعات مفید و تخصصی پزشکی 
برای سامت کودکان و شادی مادران راه اندازی کرد. 
همچنین این برند به سازمان یونیسف جهت ریشه کن 
کردن عفونت کزاز و کمپین واکسیناس��یون کودکان 
کمک زیادی کرد. نتایج اقدامات این شرکت برقراری 
ارتباط عاطفی گس��ترده ای بود ک��ه منجر به افزایش 
فروش شرکت از ۳/۴ بیلیون در سال ۱۹۹۷ میادی 

به ۱۰ بیلیون دالر در سال ۲۰۰۱ میادی شد. 
hormond :منبع

برقراری ارتباط از طریق دسته بندی محصوالت

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 910 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: توصیه نخست ما آن است که 
ابتدا فقط یک رس��توران دیگر ب��ه مجموعه خودتان 
اضاف��ه کنید و مکان این رس��توران نیز تا حد زیادی 
دور از شعبه اولیه باشد. بعد از موفقیت در شعبه دوم 
به فکر افزایش تعداد ش��عب باش��ید. نکته دوم آنکه 
طیف مش��تریان فعلی و وفادار خود را دقیقا بررس��ی 
کنید و با توجه به اطاعات به دس��ت آمده و توصیه 
اول ما ،حدوده راه اندازی ش��عبه دوم را تعیین کنید. 
ضم��ن راه اندازی ش��عبه دوم، با نکات بس��یار زیادی 

مواجه می شوید که پیش از این تجربه نکرده اید. برای 
مثال ممکن اس��ت تاکنون همواره در رستوران خود 
حضور داش��تید و به همه کارها نظارت می کردید، اما 
با وجود ش��عبه دوم مجبورید به اف��راد دیگر اعتماد 
کنید. انتخاب افراد جانش��ین بس��یار حیاتی اس��ت. 
س��عی کنید در افتتاح ش��عبه دوم، افراد عاقه مندی 
را به صورت شراکتی درگیر کنید و همان افراد را هم 
به عنوان مدیر انتخاب کنید. این افراد باید احس��اس 
کنند که رستوران متعلق به خودشان است و از جان 
و دل فعالی��ت کنند. بپذیرید که در رس��توران داری 
نمی توان از راه دور مدیریت کرد. یک مشتری ناراضی 

می تواند برند اولیه  شما را هم خدشه دار کند. بنابراین 
باید مدیران جدید هم عاقه مند باشند و هم شریک. 
ش��ما فقط کافی اس��ت آموزه های خ��ود و چارچوب 
و اص��ول اصلی را به آنها منتقل کنید. توصیه س��وم 
اینکه فضای ش��عبه جدید را دقیقا همانند شعبه اول 
طراحی کنید. بگذارید برند ش��ما با ویژگی های دیگر 
به غیر از نوع و طعم غذاهای ش��ما نیز شناخته شود. 
به طوری که در آینده اگر تعداد ش��عب شما زیاد شد 
و ن��ام و تابلوی ش��ما هم در باالی مغ��ازه نصب نبود 
مش��تریان به مح��ض ورود بتوانند بفهمن��د که وارد 

شعبه ای از رستوران شما شده اند.

راه اندازی شعب رستوران 

پرسش: صاحب رستورانی بزرگ هستم و تصمیم دارم شعبات جدیدی را راه اندازی کنم. چه توصیه هایی برای من دارید؟
کلینیککسبوکار

تمایزاتی که سبب برتری درون گراها 
می شود

تقریب��ا همه فک��ر می کنیم برون گراه��ا رهبران آینده 
هستند، اما تحقیقات نشان می دهد درون گراها می توانند 

رهبران بهتری باشند. 
تقریبا بیش از یک سوم جمعیت جهان در دسته افراد 
درون گرا قرار می گیرند. درون گراها، افرادی هس��تند که 
در محیط های آرام بهتری��ن عملکرد را دارند. در مقابل، 
برون گراها کس��انی هس��تند که در اثر تحرکات مختلف 
بیش��ترین عملکرد را پیدا می کنند. اگر ش��ما در یکی از 
این دسته ها قرار می گیرید، حتما می دانید زندگی و کار 
کردن با افرادی که متفاوت از شما هستند، چقدر مشکل 
است. در این مقاله به نکاتی اشاره خواهیم کرد که افراد 

برون گرا باید در مورد گروه مقابل بدانند. 
ساکت بودن با اینکه حرفی برای گفتن نداشته 

باشید، متفاوت است
مانن��د بقیه اف��راد، درون گراها افکار زی��ادی در موارد 
مختلف��ی دارند. در اغل��ب موارد و در جلس��ات متعدد، 
این افراد خواهان مباحثه هس��تند، ام��ا افرادی که زیاد 
در جمع صحبت می کنند، اجازه ش��رکت در بحث را به 
آنها نمی دهند. هنگامی که در گروه هستید، از ایده های 
افرادی که فکر می کنید درون گرا باش��ند، مطلع شوید و 

نظرات شان را بپرسید. 
افراد درون گرا نیز همانند برون گراها از سالمت 

ذهنی کاملی برخوردارند
در کتاب��ی ب��ا عن��وان »فرد بس��یار حس��اس: چگونه 
زمانی ک��ه دنیا در مقابل ما ایس��تاده اس��ت، پیش��رفت 
کنیم؟« و به قلم اِلین آرون )Elaine Aron(، تحقیقی 
آمده اس��ت ک��ه در آن ۴۸۰ دانش آموز در ش��انگهای با 
۲۹۶ دانش آموز کانادایی مقایس��ه شده اند و این مسئله 
بررس��ی شده است که چه خصایص و ویژگی هایی سبب 
می ش��ود بعضی از بچه ها خواهان بیشتری داشته باشند. 
در ش��انگهای، بچه هایی که خجالتی یا حس��اس بودند، 
معموال به عنوان هم بازی انتخاب می ش��دند، اما در نقطه 
مقاب��ل، بچه هایی با ای��ن ویژگی در کان��ادا به ندرت به 
عنوان هم بازی انتخاب می شدند. فرهنگ و سنت جوامع 
بس��یار در مورد مس��ئله درون گرایی تأثیر گذار و ممکن 
اس��ت در جامعه ای به دید بد به آن نگاه ش��ود. به علت 
دید تعصبی افراد آمریکایی در مورد مسئله درون گرایی، 
حت��ی محققان نیز برای یافتن این خصایص و ویژگی ها، 

نمی توانستند به طور بی طرفانه قضاوت کنند. 

درون گرا ها می توانند رهبران بهتری نسبت به 
برون گراها باشند

سوزان کین )Susan Cain(، نویسنده کتاب معروف 
»قدرت درون گراها در دنیایی که نمی تواند از حرف زدن 
دس��ت بکش��د«، مطلبی در م��ورد یک تحقیق نوش��ته  
اس��ت. نتایج این تحقیق نشان داده است افراد درون گرا 
می توانند رهبران بهتری نس��بت به برون گراها باش��ند و 
نتایج مطلوب تری به دست آورند. دلیل این امر این  است 
که برون گرا ها اجازه نمی دهند افرادش��ان ایده های خود 
را اج��را کنند و آزادی عمل داش��ته باش��ند، لذا به طور 

ناخواسته خاقیت اعضا را از بین می برند. 
عملکرد مغز این دو دسته از افراد با هم متفاوت 

است
تحقیقات متعدی انجام ش��ده اس��ت ک��ه مغز این دو 
دس��ته از افراد را با هم مقایس��ه کرده و نش��ان داده که 
درون گراها فعالیت های الکتریکی بیش��تری در غش��ای 
مغزی خود دارند. این خود نش��ان می دهد چرا این افراد 
نس��بت به تحرکات خارجی کمتر برانگیخته می ش��وند. 
همچنین، نش��ان داده اس��ت فعالیت مغز ای��ن افراد در 
قشر جلویی مغز )جایی که تمرکز و توجه اتفاق می افتد( 
بیش��تر است. در قشر جلویی مغز مواردی همچون حفظ 
ک��ردن، تصمیم گیری، حل مس��ئله و برنامه ریزی اتفاق 
می افت��د. نکته جالب توجه این بود ک��ه به علت جریان 
زیاد خون در قس��مت بروکا )قس��متی که وظیفه ایجاد 
صحبت کردن را برعهده دارد(، این افراد تمایل زیادی به 

صحبت کردن با خود دارند. 
درون گراها بهتر می توانند به شخصیت افراد دیگر 

پی ببرند
درحالی ک��ه برون گراه��ا اغلب تمایل به نشس��تن در 
قس��مت  جلوی��ی کاس را دارن��د، درون گراه��ا ترجیح 
می دهند در پشت کاس یا گوشه بنشینند، چون در این 
صورت، بهتر می توانند افراد دیگر را ببینند، تحلیل کنند 

و از آنها یاد بگیرند. 
INC/zoomit :منبع
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نخستین آزمایش اتومبیل های خودران 
در شرایط برفی با موفقیت انجام شد

کمپان��ی روس��ی Yandex اخیرا نخس��تین تس��ت 
موفقیت آمی��ز اتومبیل ه��ای خودران خود را در مس��کو 
پش��ت سر گذاش��ته است. در این تس��ت که ویدئویی از 
آن نیز در فضای مجازی منتش��ر ش��ده، Yandex  به 
دس��تاورد مهمی رسیده و نش��ان داده که اتومبیل های 
خودران می توانند در ش��رایط دشوار برفی نیز با موفقیت 

به کار خود ادامه دهند. 
به گزارش دیجیاتو، این تست همچنین نشان می دهد 
کمپانی Yandex )که به گوگل روس��یه معروف است( 
می توان��د در آین��ده نزدیک به بازیگری مه��م در زمینه 
اتومبیل ه��ای خودران تبدیل ش��ده و رقب��ا را به چالش 
بکش��د. بنابر گزارش مسکو تایمز، س��رویس هم سفری 
آناین Yandex، برای نخس��تین بار در تابس��تان سال 
۲۰۱۷ از برنامه هایش برای افزودن اتومبیل های خودران 
به ناوگان خود پرده برداش��ت. در ماه نوامبر، تس��ت این 
اتومبیل ها در ش��رایط برفی آغاز ش��د و ح��اال نوبت به 

آزمایش در خیابان های عمومی رسیده. 
این کمپانی روسی در باگ پست تازه خود می نویسد 
که اتومبیل خ��ودران Yandex. Taxi توانس��ته پس 
از یک کوالک ب��زرگ، به راحتی در خیابان های مس��کو 
حرک��ت کن��د و ب��ا چراغ های ترافی��ک، عاب��ران پیاده، 
اتومبیل های پارک ش��ده و س��ایر خط��رات خیابان های 
برفی و یخی تعامل داش��ته باشد. »این تست، که هنگام 
ب��ارش اندک برف و در دمای منفی ۶ درجه سلس��یوس 
انجام شد، تستی پیشرفته برای چالش کشیدن اتومبیل 

در آب و هوای زمستان و در مسیرهای عمومی بود.«
طی سال گذش��ته میادی و پس از یک درگیری سه 
ساله بر س��ر س��هم از بازار، Yandex باالخره توانست 
وسعت عملیات های اوبر را در روسیه کاهش دهد و خود 
به بازیگر اصلی س��رویس های هم س��فری آناین در این 
کش��ور تبدیل ش��ود. گفته می ش��ود Yandex ارزشی 
معادل ۳.۷5 میلیارد دالر داشته و در ۱۲۷ شهر از شش 
کشور )ش��امل روس��یه، آذربایجان، ارمنستان، باروس، 

گرجستان و قزاقستان( به سرویس دهی می پردازد. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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