
رئیس  جمه��ور ب��ا تأکی��د بر اینک��ه در براب��ر حرکت 
جدید کنگ��ره آمریکا حتماً پاس��خ الزم را خواهیم داد، 
از واش��نگتن خواس��ت با احترام به حقوق ملت ایران، از 
تجربه 40س��ال خصومت خ��ود درس بگیرد. به گزارش 
»فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر حسن 
روحانی روز چهارش��نبه در جلسه هیأت دولت، با اشاره 
به خصومت های ادامه دار آمریکا نس��بت به ایران و ملت 
ای��ران، گفت: مردم ما با این خصومت ها آش��نا بوده و به 
آن ع��ادت داش��ته و راه مقابله  با این سیاس��ت ها را نیز 

به خوبی می دانند. رئیس جمهور تأکید 
کرد: مل��ت ایران می دانن��د که باید در 
برابر دشمنان ش��ان به خوبی ایستادگی 
 و مقاوم��ت کنن��د، چراک��ه ط��ی این 
40 س��ال، همواره و هر روز با تحریم ها 
و فش��ارهای متنوع و اتهام های ناروا از 
سوی دستگاه های تبلیغاتی و سیاسیون 

آمریکا مواجه بوده اند. 

سیاست های ایران مستقل است
دکت��ر روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه آن 
مجل��س  رئی��س  ک��ه  را  روزهای��ی 
نمایندگان آمری��کا، نه تنها دولت بلکه 
ملت ایران را یاغی می خواند، فراموش 
نکرده ایم، گفت: خصومت آمریکایی ها، 
تنها خصومت با نظام جمهوری اسالمی 
ایران نیس��ت، بلکه برای آنها مقاومت، 
ایستادگی و الگو بودن ملت ایران قابل 
تحمل نیست و نمی توانند بپذیرند که 
در ای��ن منطقه حس��اس یک کش��ور، 
اینچنین دارای استقالل و تأثیرگذاری 
در منطقه باش��د. رئیس جمهور اظهار 
داش��ت: هم��ه نگرانی آنها این اس��ت 
که ایران به عنوان یک کش��ور بزرگ و 
مس��تقل که تحت نفوذ سیاس��ت های 
غربی و به ویژه آمریکا نیس��ت، در این 
منطقه حضور دارد و در برابر فشارهای 
آنها ایستادگی و مقاومت می کند. دکتر 
روحان��ی تأکید کرد: این گونه تحریم ها 

بر ملت ایران تأثیرگذار نیس��ت و ن��ه مقاومت مردم و 
ایس��تادگی نظام جمهوری اس��المی ای��ران را کاهش 
می ده��د و نه راه و روش و سیاس��ت های م��ا را تغییر 
خواه��د داد. رئیس جمه��ور افزود: سیاس��ت های ایران 
سیاس��ت های مس��تقل، بر مبنای اس��الم و آرای مردم 
اس��ت و رأی و نظر م��ردم مبنای عم��ل خواهد بود و 
همه انتخابات ها از جمله انتخابات گذش��ته نش��ان داد 
که مردم ما نس��بت به سرنوشت خودشان تا چه اندازه 

حساس هستند. 

تکرار تحریم های گذشته
دکتر روحانی با بیان اینکه دست و پای آمریکایی ها بعد 
از توافق برجام در زمینه تحریم  مقداری بس��ته شده است، 
گفت: قب��ل از توافق برجام آمریکایی ها به هر بهانه ای یک 
تحریم جدید علیه ملت ایران وضع می کردند و تالش آنها 
بر این بود تا این تحریم ها فرامرزی بوده و اروپا و کشورهای 
دیگ��ر را هم تحت تأثیر قرار دهن��د و حتی این تحریم ها 
را به ش��ورای امنیت برده و در سطح جهان عمومی کنند. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: برجام دس��ت و پای آمریکا را هم 

برای بردن این گونه تحریم ها به بهانه مسائل سالح کشتار 
جمعی و هسته ای به شورای امنیت و هم در راستای وضع 
تحریم های جدید بسته اس��ت، لذا در همین الیحه ای که 
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده و علی القاعده به سنا 
خواهد رفت، می بینید تحریم نسبت به ایران با تحریمی که 
نسبت به کره ش��مالی یا روسیه مطرح است بسیار تفاوت 
دارد. تحریم های ایران در واقع تکرار تحریم های گذش��ته 
بود و این نشان آن است که حربه تحریم آمریکا نسبت به 

گذشته بسیار کند شده است. 

به راه خود ادامه خواهیم داد
رئی��س جمهور ب��ا تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی 
ای��ران مطمئناً در براب��ر حرکت جدید کنگ��ره آمریکا، 
عکس العمل متقابل نشان خواهد داد، گفت: در نخستین 
قدم مجلس ش��ورای اس��المی در این زمین��ه قدم های 
خودش را برخواهد داش��ت و هر ق��دم دیگری هم الزم 
و مورد نی��از بدانیم برای تقویت و مصلحت کش��ورمان 
برداش��ته و بدون توجه به تحریم ها و سیاس��ت های آنها 
ب��ه راه خودم��ان ادامه خواهی��م داد. دکت��ر روحانی با 
اش��اره به اینکه آمریکایی ها 40 س��ال 
فش��ار، تحریم، تحریک و بس��یج برخی 
از کش��ورهای منطقه علیه ملت ایران را 
تجربه کرده و در همه مراحل با شکست 
ک��رد:  خاطرنش��ان  ش��ده اند،  مواج��ه 
آمریکایی ها باید از شکس��ت های پیاپی 
خودش��ان در مواجه��ه با مل��ت ایران، 
درس عب��رت بیاموزن��د. رئیس جمهور 
تأکید کرد: اگر آمریکایی ها می خواهند 
ای��ن منطقه حس��اس، منطق��ه باثبات 
و امن ت��ری ب��وده و آبراه های حس��اس 
ای��ن منطقه، آبراه ه��ای امنی برای دنیا 
باش��د، باید دس��ت از این سیاس��ت ها 
بردارن��د و  بدانند نظام، رهبری ش��جاع 
و دولت مقتدر جمهوری اس��المی ایران 
و مل��ت ایران هرگز تحت تأثیر این گونه 
توطئه ها و تحریکات ق��رار نمی گیرد و 

راه خودش را ادامه می دهد. 

عمل متقابل انجام خواهیم داد
دکت��ر روحان��ی ادام��ه داد: تنها راه 
باقیمانده برای آمریکا، این اس��ت که به 
حقوق ملت ای��ران و به نظام جمهوری 
اسالمی و انقالب اسالمی ایران، احترام 
بگ��ذارد و بداند تنها در س��ایه احترام و 
احقاق حقوق م��ردم و پیش گرفتن راه 
مس��المت و صلح منافع م��ردم آمریکا 
نیز بهت��ر می تواند تأمین ش��ود. رئیس 
جمهور اظهار داش��ت: ما مخالف منافع 
دیگر کش��ورها نیستیم و می خواهیم کشورهای دیگر به 
منافع شان برسند، اما اعمال تحمیل و فشار را نمی پذیریم 
و در برابر فش��ار و تحری��م مقاومت کرده و عمل متقابل 
انج��ام خواهیم داد. دکتر روحان��ی اظهار امیدواری کرد 
همه کشورهای منطقه در آینده روی صلح، صفا و امنیت 
را ببینن��د و روزی بیای��د که آمریکایی ها هم در مس��یر 
عقالنیت ق��رار گرفته و بدانند تنه��ا راه موجود احترام، 
تواضع و تسلیم در برابر خواسته های به حق ملت بزرگ 

ایران است. 

براس��اس اطالع��ات مرکز آم��ار ایران ت��ورم نقطه به 
نقطه در تیر ماه ۸.۹درصد و تورم س��االنه به ۷.۶درصد 
رس��یده است. تورم س��االنه گروه بهداشت و درمان نیز 
به ۸.۹ درصد رس��یده است. به گزارش »فرصت امروز«، 
براس��اس اطالعات مرک��ز آمار ایران، ش��اخص کل )بر 
مبنای۱00=۱۳۹0( در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲4۸.۲ 
را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش 
داشته است. افزایش ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل  )تورم نقطه به نقطه( ۸.۹ درصد اس��ت که 
نس��بت به همین اطالع در ماه قب��ل  )۹.4 درصد(، 0.۵ 
واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص 
کل  )ن��رخ ت��ورم کاالها و خدمات مصرف��ی خانوارهای 
ش��هری( در ۱۲ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت 
به دوره مش��ابه سال قبل ۷.۶ درصد است که نسبت به 
همین اط��الع در خرداد م��اه ۱۳۹۶  )۷.4درصد(، 0.۲ 
واحد درصد افزایش یافته است.  همچنین شاخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در این ماه 
به رقم ۳0۳.۱ رس��ید که نس��بت به ماه قبل ۱.۲درصد 
افزایش نشان می دهد. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۱۳.۵درصد افزایش نش��ان می ده��د و درصد تغییرات 
ای��ن گروه در ۱۲ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل ۱۱.0درصد است که نسبت به 
تورم ۱۲ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶  )۱0.4درصد(، 

0.۶ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی  
»خوراکی ها« در ماه مورد بررسی به عدد ۳0۱.۳ رسید 
که نس��بت به ماه قبل ۱.۲درصد افزایش نشان می دهد. 
ش��اخص گروه اصلی  »خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۱۳.۹ درص��د افزایش نش��ان می دهد و نرخ 
تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد اس��ت.  شاخص 
گ��روه عمده »کاالهای غیر خوراک��ی و خدمات« در تیر 
ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۹.۳ رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
۱.۳درصد افزایش داش��ته است. میزان افزایش شاخص 
گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل ۷.0 درصد بوده است و نرخ تورم 
۱۲ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل این گروه ۶.۲درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه 
منته��ی به خرداد م��اه ۱۳۹۶  )۶.۲ درص��د(، تغییری 
نداشته اس��ت. همچنین آمارها نشان می دهد در میان 
گروه های خوراکی ها، تورم نان و غالت معادل ۹.۳ درصد، 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل ۱4.۱ درصد، شیر، 
پنی��ر و تخم مرغ معادل ۶.۵ درصد، س��بزیجات معادل 
۱۸.۸درصد بوده اس��ت. تورم دخانیات نیز ۱0.۳ درصد 
برآورد ش��ده است.  براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران، 
 تورم پوش��اک و کفش ۵.۹ درصد، آب، برق و س��وخت 
۱۳.۱ درصد، بهداش��ت و درمان ۸.۹ درصد، حمل و نقل 
۵.4 درصد، آموزش ۱۱.4 درصد، هتل و رس��توران ۷.۸ 

درصد بوده است. 

براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران ت��ورم نقطه به 
نقطه روس��تایی در تیر ماه ۹.۷ درصد و تورم س��االنه 

۸.۵ درصد شده است. 
به گزارش »فرصت امروز«، شاخص کل  )بر مبنای 
۱00=۱۳۹0( در تیرم��اه س��ال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳.۱ را 
نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳درصد افزایش 
داش��ته است. شاخص کل نس��بت به ماه مشابه سال 
قب��ل  )تورم نقطه به نقطه(، ۹.۷ درصد افزایش یافته 
که نس��بت به ت��ورم نقطه به نقطه م��اه قبل  )۱0.۵ 
درص��د(، 0.۸ واحد درصد کاهش یافته اس��ت. درصد 
تغییرات شاخص کل در ۱۲ماه منتهی به تیرماه سال 
۱۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل  )نرخ تورم 
روستایی(، ۸.۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده 
ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶  )۸.۵ درصد(، 0.۳ واحد 

درصد افزایش داشته است. 
ش��اخص گروه عم��ده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات« در این ماه به رقم ۲۹۷.۱ رسید که نسبت به 
ماه قبل ۱.۸درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل ۱۳.۷درصد افزایش نشان می دهد 

و درصد تغیی��رات این گروه در ۱۲ماه منتهی به تیرماه 
۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱0.۹درصد است 
که نس��بت به ت��ورم دوازده ماهه منتهی ب��ه خرداد ماه 
۱۳۹۶  )۱0.۳درصد(، 0.۶ واحد درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. ش��اخص گروه اصلی  »خوراکی ها« در ماه مورد 
بررس��ی به عدد ۲۹4.0 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
۱.۸ درصد افزایش نش��ان می دهد. شاخص گروه اصلی  
»خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱4.0 درصد 
افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 

۱۱.0 درصد است. 
ش��اخص گ��روه عم��ده »کااله��ای غیر خوراکی و 
خدم��ات« در تیرم��اه ۱۳۹۶ به رقم ۲40.۲ رس��ید 
ک��ه 0.۹ درصد نس��بت به م��اه قبل افزایش نش��ان 
می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۶.۶ درصد بوده اس��ت و نرخ ت��ورم ۱۲ماه منتهی به 
تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این 
گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه 
منته��ی به خردادم��اه ۱۳۹۶  )۷.۱درص��د(، تغییری 

نداشته است. 

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا حتماً پاسخ الزم را خواهیم داد
رشد الک پشتی تورم در تیرماه

تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد شد

تورم روستایی ۸.۸ درصد شد

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

۸

برخی کسـب وکارهای اینترنتـی و نوین که بـه تعبیر وزیر 
ارتباطات آرام و بدون خونریزی رقیب کسب وکارهای سنتی 

شـده اند، در هفته هـای اخیر با مشـکالتی روبه رو 
شدند و فیلتر و مسدود شدن را تجربه کردند...

 کسب وکارهای اینترنتی هم
پلمب می شوند
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13۹6

»فرصت امروز« لغو سریالی مجامع بانک های کشور را بررسی می کند

بانک ها سر پیچ پرخطر 
نقشه راه بانک مرکزی

گروه پول و بانک: تهیه صورت های مالی بانک ها طبق استاندارد IFRS از اواخر سال ۹4 که بانک مرکزی آن 
را ابالغ کرد همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام پولی و مالی کشور بوده است. به ویژه، در زمان برگزاری 
مجامع بانک ها این موضوع به اوج خود می رسد. خبر لغو سریالی مجامع بانک ها در تیرماه ۹۶ که عمدتا به خاطر 
پیش ش��رط های بانک مرکزی بوده اس��ت تیتر اکثر رسانه های کشور شد، اما پرسش های بسیاری در اذهان مردم 

و کارشناسان شکل گرفته است. 

تیر خالص در مورد احتمال 
افزایش قیمت بنزین زده شد
7

4

7

مجوز گرانی خودرو ابالغ شد

جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا
راه هایی برای جلب اعتماد مشتریان به وب سایت
اپلیکیشن هایی برای حرفه ای های روابط عمومی

مدیران  10Xچه ویژگی هایی دارند؟ 
بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری در بانک ها

7 سوال اساسی قبل از شروع کسب و کارتان

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

کوکاکوال در مسیر
صعود مجدد

یادداشت

طی چن��د دهه اخی��ر یکی 
از مهم تری��ن موضوعات��ی ک��ه 
و  اقتص��ادی  بحران ه��ای  ب��ه 
اجتماع��ی در ای��ران دامن زده 
فق��دان اعتم��اد می��ان دولت 
ب��ا  و بخش خصوص��ی اس��ت. 
عمیق تر ش��دن این باور غلط، 
بخش خصوص��ی ه��م اعتم��اد 
خود به نهاد دولت را از دس��ت 
داده  است و دقیقا امروز در مرز 

دوطرفه  بی اعتم��ادی 
قرار گرفته ایم. برای...

سیدحامد واحدی
 عضو هیأت رئیسه

اتاق تهران

2

 بحران بی اعتمادی
در اقتصاد ایران

لجس��تیک  هزینه ه��ای 
کااله��ای صادراتی در کش��ور 
به وی��ژه در بن��ادر در قیاس با 
هزینه بنادر برخی کش��ورهای 
منطقه ب��ه مرات��ب باالتر بوده 
و رقابت��ی نیس��ت، در چنی��ن 
از  نمی توانی��م  م��ا  ش��رایطی 
صادرکنن��دگان خ��ود انتظ��ار 

باشیم،  داشته  معجزه 
چراکه برای انجام ...

محمود بازاری
 مدیرکل سازمان

توسعه تجارت ایران

3

از صادرکننده انتظار معجزه 
نداشته باشید



چهارش��نبه  روز  جلس��ه  در 
هی��أت دولت، الیح��ه اصالح و 
مدیریت  قان��ون  دائمی ش��دن 
تصویب  ب��ه  خدمات کش��وری 
رس��ید و بر این اس��اس، هیأت 
دولت به ریاس��ت رئیس جمهور 
ضمن تصوی��ب اصالحات قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری به 
دائمی شدن این قانون رأی داد. 
اما در حاشیه جلسه روز گذشته 
کابینه  اعض��ای  دول��ت،  هیأت 
یازدهم به س��نت همیش��گی با 
حضور در جم��ع خبرنگاران به 

سواالت رسانه ها پاسخ دادند. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از عدم 
حض��ورش در کابین��ه دوازدهم 
خب��ر داد و بیژن زنگن��ه، وزیر 
نف��ت نیز از عدم س��همیه بندی 
بنزی��ن س��خن گف��ت و اعالم 
ک��رد ک��ه فع��اًل طرح��ی برای 
س��همیه بندی بنزین در دستور 
نیس��ت. همچنی��ن حمید  کار 
چیت چی��ان از آمادگ��ی وزارت 
نیرو ب��رای مواجهه ب��ا افزایش 
دما در هفته آتی سخن گفت و 
محم��ود واعظی، وزیر ارتباطات 
از رایزن��ی با او درباره ریاس��ت 
رئیس جمه��ور صحبت  دفت��ر 
کرد. رئی��س کل بانک مرکزی 
نیز از تعیین تکلیف س��ه تعاونی 
غیرمج��از خب��ر داد و گفت که 
به غی��ر  از تعاونی ه��ای منحله 
ادغام��ی در کاس��پین، به زودی 
خب��ر تعیین تکلیف س��ه تعاونی 
غیرمجاز دیگر را اعالم می کنیم 
و با این وجود دیگر هیچ مؤسسه 

غیرمجازی نخواهیم داشت. 
پارلمانی رئیس جمهور  معاون 
نی��ز در حاش��یه جلس��ه هیأت 
دول��ت ب��ه موض��وع تفکی��ک 
وزارتخانه ها اش��اره و اعالم کرد 
از آنجا که مجلس تا روز تحلیف 
جلسه ای ندارد، به نظر می رسد 
رئیس جمهور وزرای پیشنهادی 
را با توجه به س��اختار کنونی به 

مجلس معرفی می کند. 

در کابینه دوازدهم وزیر 
نخواهم بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در حاشیه جلسه هیأت دولت 
از ع��دم حض��ورش در کابینه 
دوازدهم خبر داد و گفت: اگر 
منظ��ور از حض��ور در کابینه، 
ب��ودن در وزارتخانه اس��ت که 
ان ش��اءاهلل وزیر نخواهیم بود، 
چراک��ه درخواس��ت مان ای��ن 
است که کارها قدری سبک تر 

شود. 
محمدرضا نعم��ت زاده درباره 
مهم تری��ن اقدامی که در وزارت 
صنعت به انجام رس��یده، گفت: 
فکر می کنم برگرداندن امید به 
س��رمایه گذاران، صنعت کاران و 
اقدامی  مهم تری��ن  معدن کاران 
بوده که انجام ش��ده، چراکه در 
هشت سال دولت گذشته بیشتر 
سرمایه ها به سمت ساخت وساز 
رف��ت و بخش تولید کمتر مورد 

توجه قرار گرفت. 
با بی��ان اینکه  وزیر صنع��ت 
نس��بت ب��ه واردات خودروهای 
خارج��ی مخالفت های��ی داریم، 
افزود: ما در چهار ماه گذش��ته 
تولی��د  افزای��ش  20درص��د 
داش��تیم  را  داخلی  خودروهای 
و این نش��ان می ده��د که وضع 
مردم بهتر ش��ده و می خواهند 
خ��ودرو بخرند و خوش��بختانه 
ما ه��م در ف��روش خودروهای 
داخلی مش��کلی نداری��م، اما از 
آن طرف تقاضای��ی وجود دارد 
افزایش  که خودروهای خارجی 
یاب��د که م��ا در دول��ت طرحی 
را پیش��نهاد دادی��م ک��ه ق��رار 
اس��ت تصویب ش��ود تا واردات 
خودروهای خارجی تعدیل پیدا 

کند. 

سه تعاونی غیر مجاز به زودی 
تعیین تکلیف می شود

رئیس کل بان��ک مرکزی نیز 
در حاشیه جلس��ه هیأت دولت 
درب��اره وضعی��ت تعاونی ه��ای 
غیرمج��از گف��ت: ب��ه  غی��ر  از 
ادغام��ی  منحل��ه  تعاونی ه��ای 
در کاسپین، س��ه تعاونی دیگر 

داری��م که غیرمجاز هس��تند و 
آنها  تعیین تکلیف  خبر  به زودی 
را اعالم می کنیم و با این وجود 
دیگر هیچ مؤسس��ه غیرمجازی 

نخواهیم داشت. 
ولی اهلل س��یف با بیان اینکه 
برخی موسس��اتی ک��ه امروز 
مشکالتی ایجاد کرده اند دارای 
سابقه  20ساله هستند، افزود: 
زمانی  ک��ه باید از فعالیت های 
آنها جلوگیری می شد تا اجازه 
ندهند چنین رشد چشمگیری 
داشته باش��ند، اقدام به موقعی 
انجام نشد و یکی از بحث هایی 
که ما االن داریم این است که 
در  که  بیندیش��یم  تدابی��ری 
چنین  ب��روز  احتمال  آین��ده 
پیدا  کاه��ش  مصیبت های��ی 

کند. 
اش��اره  با  همچنی��ن  س��یف 
به اینک��ه حذف صف��ر از واحد 
پول��ی، نیازمن��د ی��ک وضعیت 
باثب��ات طوالنی مدت در اقتصاد 
کشور اس��ت، ادامه داد: یکی از 
بانک  نقش ه��ای  اساس��ی ترین 
مرک��زی در اقتصاد، دیده بانی و 
پیش بینی هر نوع ش��وک است 
که می تواند نوس��ان در اقتصاد 

ایجاد کند. 
س��یف در پاس��خ به س��والی 
درب��اره اظهارات وزی��ر صنعت 
بانکی  درب��اره می��ل سیس��تم 
ایران به واردات بیشتر و به تبع 
آن، منفی ش��دن ت��راز تجاری 
ایران نیز گف��ت: ارتباط کاهش 
صادرات به سیاس��ت های پولی 
و بانکی همیشه در همه جوامع 
وجود دارد، اما باید اولویت ها را 

مشخص کرد. 

طرحی برای سهمیه بندی 
بنزین نداریم

وزی��ر نف��ت نیز در حاش��یه 
جلس��ه هی��أت دول��ت اع��الم 
ک��رد ک��ه فع��اًل طرح��ی برای 

سهمیه بندی بنزین نداریم. 
بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران 
درب��اره احتم��ال افزایش قیمت 
بنزی��ن در دول��ت آین��ده گفت: 
ای��ن را بای��د از دول��ت دوازدهم 

پرس��ید، ولی فع��اًل طرحی برای 
سهمیه بندی بنزین نداریم و باید 

آن را تأمین کنیم. 

آمادگی وزارت نیرو برای 
مواجهه با افزایش دما در 

هفته آتی
همچنین وزیر نیرو از آمادگی 
ای��ن وزارتخانه ب��رای مقابله با 
جری��ان افزایش دم��ای هوا در 
هفت��ه آت��ی خب��ر داد و گفت: 
آن طور که پیش بینی س��ازمان 
هواشناسی نش��ان می دهد، این 
هفت��ه و هفته آین��ده احتمال 
افزایش دما وج��ود دارد و تمام 
نیروگاه های ما آماده هس��تند و 
ما  عملیاتی  ظرفیت ه��ای  تمام 
آماده است تا بتوانند آب و برق 

را تأمین کنند. 
پاس��خ  در  حمید چیت چیان 
به س��والی درباره عملکردش در 
دول��ت یازدهم گف��ت: یکی از 
بهترین شاخص های اندازه گیری 
عملکرد آب و برق این است که 
امسال با این دمای کم سابقه – 
که هر 40 سال اتفاق می افتد – 
و افزایش مصرف در آب و برق، 

کشور دچار مشکل نشد. 
او اف��زود: صنع��ت آب و برق 
فقط وزارت نیرو نیست؛ مالکیت 
و مدیری��ت بی��ش از نیم��ی از 
نیروگاه های کشور توسط بخش  
خصوصی انجام می ش��ود و یک 
مجموعه بزرگی از بخش دولتی 
و خصوص��ی کار می کنند تا آب 

و برق کشور تأمین شود. 
چیت چیان سدسازی، احداث 
تصفیه خانه، توس��عه شبکه های 
جمع آوری فاضالب، آب رس��انی 
ب��ه روس��تاها و... را از جمل��ه 
اقدام��ات صنع��ت آب و برق در 
دول��ت یازده��م عن��وان کرد و 
گفت: در سال 1395 نزدیک به 
3 هزار روس��تا آبرسانی شد که 
این می��زان از کل عملکرد 10 

سال اخیر بیشتر بوده است. 

وزیر ارتباطات دولت 
دوازدهم نخواهم بود

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 

اطالعات نیز در جمع خبرنگاران 
گفت: در کابینه دولت دوازدهم 
حضور خواهم داش��ت، اما وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
نخواه��م بود و درب��اره موضوع 
ریاس��ت دفت��ر رئیس جمهور با 
من صحبت هایی شده، اما اجازه 
دهی��د رئیس جمه��وری در این 

زمینه تصمیم گیری کند. 
محم��ود واعظی در حاش��یه 
جلسه هیأت دولت افزود: با من 
ب��رای حض��ور در کابینه دولت 
اما  دوازدهم صحبت هایی شده، 
شخص رئیس جمهوری مشخص 
خواهد کرد که در چه جایگاهی 

به خدمت ادامه دهم. 

رئیس جمهور بعد از تحلیف 
دو هفته وقت دارد کابینه را 

معرفی کند
پارلمانی  مع��اون  همچنی��ن 
جلسه  حاشیه  در  رئیس جمهور 
دیروز هیأت دولت گفت: مراسم 
تحلیف که برگزار ش��ود رئیس 
جمه��وری دو هفت��ه وقت دارد 
ت��ا اس��امی وزرا را ب��ه مجلس 

پیشنهاد کند. 
اش��اره  با  امیری  حس��ینعلی 
ب��ه برگ��زاری مراس��م تحلیف 
مراس��م  افزود:  رئیس جمهوری 
تحلی��ف در هم��ان موعدی که 
مجلس اعالم ک��رده بود برگزار 
می ش��ود و مقام��ات داخل��ی و 
آن  در  نظ��ام  ش��خصیت های 
حضور پی��دا می کنند و تعدادی 
از س��ران و مقامات کش��ورهای 
آمادگی  اع��الم  ه��م  خارج��ی 
کرده ان��د ک��ه در این مراس��م 

شرکت کنند. 
امیری با اش��اره ب��ه موضوع 
تأکی��د  وزارتخانه ه��ا  تفکی��ک 
کرد: الیح��ه ای در ای��ن زمینه 
ب��ه مجل��س ارائ��ه ش��د و در 
کمیس��یون های مجل��س مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت و با توجه 
به اینک��ه مجلس تا روز تحلیف 
جلس��ه ای ندارد به نظر می رسد 
آقای روحانی وزرای پیشنهادی 
را با توجه به ساختار موجود به 

مجلس معرفی می کند. 

از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز تا گمانه زنی درباره حضور در کابینه دوازدهم

اعضای کابینه یازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟ 

برنامه ریزی  دفت��ر  مدی��رکل 
و اقتصاد مس��کن گف��ت که در 
۸0درص��د  نمی توانی��م  ای��ران 
قیم��ت خان��ه را ب��ه متقاضیان 
تس��هیالت بدهیم.  علی چگنی 
در گفت وگ��و با تس��نیم با بیان 
اینک��ه وزارت راه در حوزه بازار 
رهن، تسهیالت رهنی و صندوق 
پس انداز یکم ه��م به نرخ و هم 
به دوره بازپرداخت توجه داشته 
اس��ت، افزود: باید برنامه کاهش 
نرخ تورم ادامه یابد تا با برقراری 
ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود 
بانکی امکان کاهش داشته باشد، 

در آن صورت کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت مسکن نیز امکان پذیر 
می ش��ود. مس��لما کاه��ش نرخ 
سود تس��هیالت موجب تسهیل 
بازپرداخت اقساط می شود.  وی 
با بی��ان اینکه در کن��ار کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت، می توان 
م��دت بازپرداخ��ت را افزای��ش 
داد، اف��زود: اگر با همین نرخ ها، 
مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، 
مصرف کنن��ده در مجم��وع باید 
پول بیش��تری بپردازد، بنابراین 
مطلوب تر است شرایط اقتصادی 
و محی��ط اقتص��اد کالن  )ثبات 

اقتصادی( به نحوی برقرار شود 
که به طور طبیعی امکان کاهش 
نرخ سود تس��هیالت فراهم آید.  
کاه��ش  معتق��دم  اف��زود:  وی 
نرخ س��ود و افزایش طول دوره 
بازپرداخ��ت، ش��رایطی را ایجاد 
می کند که متقاض��ی با توانایی 
بیش��تری بتوان��د از تس��هیالت 
بانکی برای تأمین مس��کن خود 
استفاده کند. ش��اید در صورت 
ایج��اد چنین ش��رایطی بتوانیم 
سقف میزان تسهیالت را افزایش 
دهیم، به گونه ای که اقس��اط در 
ت��وان خانواره��ا باش��د.  چگنی 

گف��ت: در م��ورد کاه��ش دوره 
انتظار، باید توانمندی الزم برای 
تأمین منابع در سیس��تم بانکی 
برقرار ش��ود، درغیر این  صورت 
برنامه های  ممکن است مش��ابه 
کوتاه مدت دیگر بانک مجبور به 
استقراض از بانک مرکزی شود. 
مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و 
اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه 
بعضی مدی��ران و صاحب نظران، 
می گویند در برخی از کش��ورها، 
۸0درص��د قیم��ت خان��ه را وام 
می دهن��د، در پاس��خ ب��ه اینکه 
»چ��را در ای��ران نمی توانیم در 

این حد تسهیالت به متقاضیان 
بدهیم«، گفت: ای��ن امر به این 
دلیل است که قدرت بازپرداخت 
آن باید در جامعه وجود داش��ته 
باشد. براساس ش��واهد در حال 
حاضر مردم توانای��ی تقبل این 
س��قف از افزایش تس��هیالت را 
ندارند. اگر بتوانیم تس��هیالت را 
افزای��ش دهیم به تعداد کمتری 
تس��هیالت تعلق خواهد گرفت، 
بنابراین پاس��خ این س��وال این 
اس��ت که ما باید ت��الش کنیم 
تا بانک ها در تس��هیالت دهی به 

متقاضیان توانمندتر شوند. 

حداکثر وام برای خرید خانه در ایران چقدر است؟ 

مسکن

گمرک

خدمات اینترنتی گمرک ایران را 
بشناسید

گمرک جمهوری اسالمی ایران به سرویس گیرندگان 
خود، چه خدماتی را الکترونیکی ارائه می دهد؟ س��والی 
ک��ه پس از الکترونیکی ش��دن امور گمرک��ی، هر فعال 
اقتصادی، تاجر یا بازرگانی را وسوس��ه می کند تا از این 
خدمات مطلع شود. گزارش  »فرصت امروز« از فهرست 

خدمات اینترنتی گمرک ایران را در ادامه می خوانید. 
واردات الکترونیک�ی: در حال حاضر واردکنندگان 
می توانند از محل دفتر کار خود کاالی خود را به گمرک 
اظهار کنند. هم اکنون لینک ورود به سامانه الکترونیکی 
گمرک در سایت گمرک ایران قرار دارد و با ورود به این 
س��امانه امکان اظهار از هر جا و ب��ه تمامی گمرکات از 
طریق اینترنت فراهم شده است. دریافت خدمات واردات 
الکترونیک��ی از طریق س��ایت گمرک ای��ران به آدرس 
www. irica. ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی 

امکان پذیر است. 
ص��ادرات الکترونیک��ی: ب��ا راه اندازی س��امانه جامع 
الکترونیکی گمرک هر صادرکننده می تواند در هر زمان 
از ش��بانه روز و از دفتر کارش فرم اظهارنامه صادراتی را 
پ��ر کند. صادرکننده نیازی به حض��ور در محل گمرک 
ندارد و تشریفات گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی 

این سازمان انجام می شود. 
ترانزیت الکترونیکی: در سامانه جامع امور گمرکی 
اظهار در رویه ترانزیت از طریق اینترنت و در هر لحظه ای 
امکان پذیر ش��ده اس��ت. س��امانه جامع گمرکی به طور 
هوشمند کنترل های الزم را در اظهارنامه و تعیین مسیر 
آنها عهده دار اس��ت. این سامانه که در دل سامانه جامع 
گمرکی جای گرفته، تزانزیت را رصد کرده و مانیتورینگ 

محموله های ورودی و خروجی را انجام می دهد. 
کارشناس�ی مجازی: در س��امانه جام��ع گمرکی با 
راه اندازی کارشناس��ی متمرکز در گمرک، بعد از اینکه 
خدمت گیرن��دگان اظهارنام��ه خود را ارائ��ه کردند، کار 
کارشناس��ی بدون ارتباط مس��تقیم میان کارش��ناس و 
ارباب رج��وع و به صورت الکترونیکی در کوتاه ترین زمان 

انجام می شود. 
پنجره واحد مجازی: س��امانه جامع گمرکی ارتباط 
الکترونیکی میان22 س��ازمان همجوار را فراهم کرده و 
آنها می توانند به آس��انی و در هر لحظه از طریق بس��تر 
یکپارچ��ه تبادل اطالعات، مجوزه��ای الزم را به صورت 
الکترونیک با گمرک مبادله کنند. بانک مرکزی، سازمان 
امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی ایران، 
س��ازمان غذا و دارو، س��ازمان توس��عه تجارت، محیط 
زیس��ت، س��ازمان حفظ نباتات و س��ازمان دامپزشکی 
ازجمله س��ازمان هایی هس��تند که از این طریق تبادل 

اطالعات می کنند. 
س��امانه آنالین ارزش کاال: تج��ار می توانند به صورت 
آنالی��ن از ارزش کاالها با خبر ش��وند و بدانند که ارزش 
گمرک��ی برای کاالهای مختلف چقدر اس��ت. راه اندازی 
س��امانه جامع الکترونیکی، ارائه لحظ��ه ای ارزش کاال را 
نیز امکان پذیر کرده است. سامانه آنالین ارزش به آدرس 
epl. irica. ir/TscViewPage در دس��ترس همگان 

است. 
پروانه الکترونیکی: براس��اس روندی که در گمرک 
پیش از الکترونیکی شدن اعمال می شد، واردکننده پیش 
از آنکه محموله خود را از گمرک خارج کند می بایست، 
برگ س��بز گمرکی تهیه می کرد. با اجرای سامانه جامع 
گمرکی، پروانه  )برگ س��بز( به شکل الکترونیکی صادر 
 epl. می شود. پروانه های الکترونیکی در آدرس اینترنتی

irica. ir/ecl در دسترس است. 
کیف پول الکترونیکی: سامانه جامع گمرکی با کیف 
پول الکترونیکی متصل به کارت های هوشمند شرایطی 
را ب��رای کاربرانش فراه��م کرده که س��امانه به صورت 
هوش��مند از کیف پول الکترونیک آنها برداشت می کند. 
مراجعی��ن باید مبالغی را بابت حقوق و عوارض گمرکی، 
توزین و. . . پرداخت کنند و این کار از طریق کیف پول 

الکترونیکی و به صورت هوشمند انجام می شود. 
سامانه پیشخوان الکترونیک: با الکترونیکی شدن 
گمرک فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات تجار و 
بازرگانان به دیگر فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند این 
سازمان افزوده شد. چنانچه صاحبان کاال در هر لحظه و 
در هر مرحله از کار اعتراض یا شکایتی دارند، می توانند 
از طریق آدرس اینترنت��ی club. irica. co آن را ثبت 
کنند تا رس��یدگی های الزم در کوتاه ترین فرصت انجام 

شود. 
آم�ار برخط تج�ارت خارجی: گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا اعتقاد ب��ه قانون دسترس��ی آزاد به 
اطالعات، امکان دسترس��ی عمومی ب��ه آمار و اطالعات 
در حوزه تجارت خارج��ی را به صورت روزانه در پنجره 
واح��د تجارت فرام��رزی فراهم کرده اس��ت. آمار روزانه 
http: // تجارت خارجی کش��ور را می توانی��د در آدرس

merchant. irica. ir/daily ببینید. 
اس�تعالم الکترونیکی گوش�ی های تلفن همراه: 
استعالم ش��ماره سریال گوش��ی های تلفن همراه جهت 
تش��خیص گوش��ی های قاچاق از غیرقاچ��اق به صورت 
الکترونیک��ی فراه��م ش��ده و از طریق س��امانه پیامکی 
3000۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعالم شماره سریال 
گوش��ی های تلفن همراه وارداتی که در س��ایت رسمی 
گمرک ایران به نشانی www. irica. ir قرار داده شده، 

امکان پذیر است. 
مکاتبات الکترونیکی: گمرک ایران در راستای خدمات 
الکترونیک��ی خود امکان ثبت و پیگی��ری مکاتبات را از 
طریق پورتال این س��ازمان برای رفاه خدمات گیرندگان 

فراهم کرده است. 

یادداشت

بحران بی اعتمادی در اقتصاد ایران

طی چند دهه اخیر یک��ی از مهم ترین موضوعاتی که 
ب��ه بحران های اقتصادی و اجتماع��ی در ایران دامن زده 
فق��دان اعتماد می��ان دولت و بخش خصوصی اس��ت. با 
عمیق تر ش��دن این باور غلط، بخش خصوصی هم اعتماد 
خود به نهاد دولت را از دست داده  است و دقیقا امروز در 
مرز بی اعتمادی دوطرفه قرار گرفته ایم. برای بی اعتمادی 
دولت به بخش  خصوصی دلیل مشخص و قابل بیانی ارائه 
نشده ولی گزاره دوم به سبب بی اعتنایی دولت ها به اسناد 
باالدستی مانند اصل 44 قانونی اساسی، سندچشم انداز، 
استراتژی توس��عه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه 
اقتصادی مقاومتی که همگ��ی تأکید بر واگذاری امور به 
بخش  خصوص��ی دارند، به وجود آمده  اس��ت.  محصول 
چنین منظوم��ه ای ایجاد رکود در اقتص��اد، افزایش نرخ 
بیکاری و فضای نامساعد کسب وکار است که می تواند در 
صورت تداوم هر سرمایه گذار میهن دوست و عالقه مندی 
را از ادام��ه کار بازدارد. افس��وس اینک��ه دقیقا در همین 
دوره زمانی اقتصاد ایران به شدت به سرمایه های خارجی 
نیازمند است و باید با تمام توان مسیر ورود این سرمایه ها 
را تس��هیل و فراهم کند.  بح��ران بی اعتمادی در اقتصاد 
ایران به معنای دقیق کلمه »فرصت س��وز« است، چراکه 
همزمان با شکل گرفتن بحران اعتماد دوطرفه در اقتصاد 
ای��ران، رقبای منطقه ای و جهانی ما بازارهای هدف ایران 
مانن��د ع��راق را در اختی��ار گرفتند و این ام��کان هم به 
س��ادگی از صاحبان کس��ب وکار ایرانی دریغ شد. به این 
ناکامی می توان موارد دیگری هم افزود و لیست بلندباالیی 

تدارک دید. 
به همین جه��ت موضوع اعتماد عموم��ی در ایران، 
بحثی کالن و عمیق اس��ت که امروز به ش��دت نیاز به 

واکاوی، مسئله شناسی و ارائه راه حل دارد. 
چهار عام��ل موجب کاهش اعتم��اد میان دو بخش 
ش��ده است که می توان به ترتیب اهمیت آنها را چنین 

فهرست بندی کرد: 
-  بی نیازی دولت ب��ه بخش  خصوصی به جهت اتکا 

به درآمدهای نفتی 
- بی ثبات��ی و پیچیدگ��ی مقررات و قوانی��ن زائد و 

دست وپاگیر
-  فساد اداری و وجود رانت های گسترده در اقتصاد 

ایران 
-  تغییرات و نوس��انات متغیرهای کالن اقتصادی و 

پیش بینی ناپذیری روندها 
تجربیات جهانی نش��ان می دهند که کش��ورها اغلب 
با تمرکز روی دو راه حل توانس��ته اند رابطه بین بخش 
 خصوصی و دولت را بهبود بخشند؛ ایجاد نهاد گفت وگو 
می��ان دو بخ��ش و تدوین چارچوبی ک��ه منافع ملی و 

توسعه را تعریف می کند. 
ام��ا به هرح��ال ام��روز اقتص��اد ایران به ش��دت به 
بازس��ازی اعتماد نیاز دارد. البته نباید فراموش کرد که 
سیاست های اجتماعی از جنس دستورات بوروکراتیک 
نیس��ت، بلکه محصول اراده  جمعی اس��ت که از خالل 
گفت وگ��وی جمعی ش��کل می گیرد. ب��ه همین دلیل 
نخس��تین قدم در مسیر تغییر شرایط موجود دستیابی 
به فهم مشترک از موضوعاتی مانند توسعه، پیشرفت و 

خصوصی سازی است. 
امید اس��ت بخش  خصوصی کشور و هم دولت دست 
به بازنگری در برخی سیاس��ت های رفتاری خود بزنند 
و مقدمات برای توس��عه هرچه بیش��تر اقتصاد ایران را 
فراهم آورند. به طور حتم پیشرفت اقتصاد این سرزمین 
بدون وحدت هر دو گروه ممکن نیست. البته باید توجه 
داش��ت که یکی از مهم ترین فاکتورهایی که اعتماد در 
ایران را از بین برده است، بی توجهی مدیران اقتصادی 
ایران به برنامه ها و قواعد کارشناسی است.  چنین است 
که هیچ گاه برنامه های توس��عه ای و برنامه های تکمیلی 
مانند اقتص��اد مقاومتی که به دق��ت، نیازهای اقتصاد 
کش��ور را شناس��ایی کرده بودند ولی متأسفانه فرصت 
اجرا پیدا نکردند. در چنین ش��رایطی نمی توان امیدوار 
به بازگش��ت اعتماد عمومی ب��ود، چراکه اصوالً اعتماد 
از باال به پایین س��رازیر می شود. به همین جهت شاید 
بت��وان عنوان داش��ت که یکی از اقدام��ات دولت برای 
بازس��ازی فضای اعتماد می تواند اجرایی سازی برنامه ها 
باشد. این کار در معنای نشان دادن حسن نیت است. 

 

آماده باش وزارت نیرو با افزایش دما 
در هفته آینده

وزارت نی��رو اع��الم کرد که با افزای��ش دما در هفته 
آینده، تمامی ش��رکت های صنعت آب و برق کشور در 
حالت آماده باش کامل خواهند بود.  به گزارش »فرصت 
ام��روز«، دفت��ر مدیریت بح��ران و پدافن��د غیرعامل 
وزارت نی��رو اع��الم کرد: ب��ا توجه ب��ه پیش بینی های 
س��ازمان هواشناس��ی کش��ور مبنی بر افزای��ش دما از 
روز ش��نبه ۷ م��رداد تا سه ش��نبه 10 مردادماه جاری، 
تمامی ش��رکت های صنعت آب و برق کشور در حالت 
آماده ب��اش کامل خواهند بود.  براس��اس این گزارش، 
پیش بینی می ش��ود در هفته آینده همزمان با افزایش 
دم��ای هوا، مصرف برق نیز افزایش پیدا کند، به همین 
خاط��ر وزارت نی��رو ضمن اع��الم آماده ب��اش به کلیه 
ش��رکت های توزیع و انتقال برق در سراس��ر کشور، از 
مردم درخواست کرد نهایت همکاری را با این شرکت ها 

جهت کاهش مصرف برق به عمل آورند. 
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فرصت امروز: مراسم مبادله 
مالی طرح  تامی��ن  قراردادهای 
برقی س��ازی راه آه��ن ته��ران- 
مشهد در باشگاه بانک صنعت و 
معدن برگزار شد. در این مراسم 
معاون بانک مرکزی ایران اعالم 
ک��رد: مبادله نخس��تین قرارداد 
بلندمدت با چی��ن پس از وقفه 
تحریم برای برقی سازی راه آهن 
تهران- مشهد، یک موفقیت در 
زمینه ایجاد رفاه مردم محسوب 
می ش��ود. به گ��زارش »فرصت 
کامی��اب  غالمعل��ی  ام��روز«، 
اضاف��ه کرد: طرح برقی س��ازی 
راه آه��ن تهران - مش��هد، اثری 
محس��وس بر کیفی��ت خدمات 
راه آه��ن و رف��اه م��ردم خواهد 
داش��ت. به گفت��ه کامیاب، این 
اراده رهبران  ق��رارداد حاص��ل 
دو کشور برای توسعه همکاری 
در زمینه های مختلف اس��ت و 
در واق��ع تهران- پک��ن همواره 
به عن��وان ش��رکای راهبردی به 
ش��مار می رون��د. مع��اون ارزی 
قراردادهای  ایران  بانک مرکزی 
تامی��ن مالی طرح برقی س��ازی 
راه آهن تهران- مشهد را حاصل 
دو  دیپلماتی��ک  فعالیت ه��ای 
کشور دانس��ت که بستر اجرای 

این قرارداد را فراهم کرد.
 

پکن از شرکای تجاری اصلی 
تهران است

قائم مق��ام  مراس��م  ای��ن  در 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور 
بین المل��ل نیز ضم��ن بااهمیت 
خواندن قراردادهای تامین مالی 
پروژه برقی سازی راه آهن تهران 
- مش��هد گف��ت: ش��رکت های 
چین��ی در ایران اعتب��ار خوبی 
دارند و پک��ن در دوران تحریم 
با ته��ران همکاری های خود را 
فخریه کاش��ان  بخش��ید.  تداوم 
تاکی��د ک��رد: ای��ران و چی��ن 
عالوه ب��ر دوران تحریم، بعد از 
اجرایی ش��دن توافق برجام نیز 
به هم��کاری با یکدیگ��ر ادامه 
دادند و در واقع پکن از شرکای 
تجاری اصلی با تهران محسوب 
می ش��ود. وی اف��زود: راه آه��ن 
تهران – مش��هد پرترافیک ترین 
راه آهن مس��افری کشور و یکی 
از معدود خطوط دوخطه اس��ت 
که با طول 926 کیلومتر از شهر 
تهران آغاز می شود و با گذشتن 
از گرمس��ار، س��منان، دامغان، 
ش��اهرود و نیش��ابور به مشهد 
می رس��د. فخریه کاش��ان اضافه 

کرد: ق��رارداد مزبور برای جهان 
این پیام را دارد که توافق برجام 
موف��ق بوده و ای��ران و چین در 
وضعیت پس از برجام، همکاری 

گسترده ای را آغاز کردند. 

سرآغازی بر همکاری 
گسترده چین و ایران

در مراسم مبادله قراردادهای 
تامی��ن مالی طرح برقی س��ازی 
مش��هد،  ته��ران-  راه آه��ن 
مدیرعام��ل راه آهن ایران گفت: 
ایران و چی��ن اکنون در اجرای 
طرح های ریلی با یکدیگر همگام 
شده اند. سعید محمدزاده افزود: 
ته��ران-  سریع الس��یر  قط��ار 
ق��م- اصفه��ان همراه ب��ا طرح 
برقی س��ازی راه آه��ن ته��ران- 
مش��هد به منزله دو طرح بزرگ 
همکاری ته��ران- پکن در این 
راه آهن  مدیرعامل  است.  بخش 
امی��دواری ک��رد اجرای  اب��راز 
همکاری  س��رآغاز  قرارداد،  این 
گسترده بین چین و ایران باشد. 

احیای جاده کهن ابریشم
در این مراسم سفیر جمهوری 
خل��ق چی��ن در ته��ران گفت: 
ق��رارداد برقی س��ازی راه آه��ن 

تهران- مش��هد ب��ه مفهوم یک 
گام رو ب��ه جل��و در هم��کاری 
مس��یر  در  و  پک��ن  ته��ران- 
احی��ای ج��اده که��ن ابریش��م 
اس��ت. وی افزود: دو کش��ور در 
کن��ار قرارداده��ای مختلف که 
پارس��ال امض��ا کردن��د، درباره 
طرح برقی سازی راه آهن تهران- 
مشهد نیز به توافق رسیدند. وی 
یادآوری ک��رد: ایران و چین در 
سال های گذشته افزون بر حفظ 
روابط تج��اری و اقتصادی، آن 
را تداوم بخش��یدند و روس��ای 
جمهوری دو کشور نیز در دیدار 
سال های 2014 و 2016 که به 
ترتی��ب در پکن و تهران صورت 
گرفت، گس��ترش همکاری ها را 
خواستار شدند. وی اضافه کرد: 
جمهوری خلق چین مایل است 
اقتصادی  توسعه همکاری  برای 
و مال��ی، کمک ه��ای خود را در 
اختیار ایران ق��رار دهد و طرح 
راه آه��ن ته��ران- مش��هد را با 

موفقیت به پایان برساند.
 

تبدیل شدن به یکی از 10 
خط پرترافیک ریلی جهان

براس��اس برآوردهای به عمل 
آمده راه آهن تهران - مشهد در 

س��ال 1410 باید جوابگوی 30 
تا 35 میلیون نفر مس��افر باشد 
و ترافی��ک باری 10 میلیون تن 
در سال را پاسخ دهد و در واقع 
ب��ه یکی از 10 خ��ط پرترافیک 
تبدی��ل خواهد  ریل��ی جه��ان 
تامین  ارزش قراردادهای  ش��د. 
مالی پروژه برقی س��ازی راه آهن 
ته��ران - مش��هد 1.7 میلیارد 
دالر اعالم ش��ده که سهم طرف 
و  دالر  میلی��ون   200 ایران��ی 
بقیه توس��ط اگزیم بانک چین 
تامین می شود. دوره اجرای این 
پروژه 48 ماه پیش بینی ش��ده 
و برآورد می ش��ود ساالنه 25 تا 
35 میلی��ون نفر را جابه جا کند. 
برقی س��ازی خط آهن تهران - 
مش��هد عمر س��فر را 50درصد 
نسبت به شرایط کنونی کاهش 
و به شش ساعت خواهد رساند. 
اصالح مس��یر، افزایش سرعت، 
همراه ب��ا ضریب ایمن��ی باال و 
از  زیس��ت محیطی  مالحظ��ات 
مزایای اجرای این قرارداد است. 
عالوه بر این س��هم طرف ایرانی 
در اج��رای ق��رارداد 60درص��د 
پیش بینی شده که از توانمندی  
و امکانات داخل��ی برای اجرای 

آن استفاده خواهد شد. 

در آیین مبادله قراردادهای تامین مالی طرح برقی سازی راه آهن تهران- مشهد مطرح شد 

تحکیم روابط ایران و چین همگام با اجرای پروژه های عمرانی

پس از برجام، به ویژه از س��ال 
گذشته ش��اهد اعزام هیات های 
از  مختلف،  کش��ورهای  تجاری 
جمله آلمان به ته��ران بوده ایم 
ک��ه روابط دوجانب��ه نزدیکی را 
با اتاق ته��ران، به عن��وان خانه 
فعاالن بخ��ش خصوصی برقرار 
کرده ان��د. در ای��ن هفت��ه نی��ز 
میزگ��ردی تخصص��ی با حضور 
و   RIBE ش��رکت  مدی��ران 
فع��االن و مدیران ریل��ی ایران 
در دفت��ر اقتصاد و صنعت ایالت 
باواریای آلمان برگزار شد که در 
راه آهن  برقی س��ازی  درباره  آن 
ایران بح��ث ش��د و طرفین به 
پرداختند.  نظ��رات خ��ود  ارائه 
ب��ا ورود ب��ه عص��ر تکنولوژی، 
نیاز کش��ورهای مختلف دنیا به  
یکدیگر بیشتر شده است. انساِن 
عصر جدی��د با حجم وس��یعی 
از ان��واع نیازه��ا روبه رو اس��ت 
به  برطرف کردن ش��ان  برای  که 
تعامل با سایر کشورها نیاز دارد. 
براس��اس  مختلف،  کش��ورهای 
ن��وع توانمندی خود در صنعتی 
خ��اص، در تج��ارت بین المللی 
ب��ه ایف��ای نق��ش می پردازند و 
به این ترتی��ب چرخه اقتصادی 
خود و جامع��ه جهانی را که به 
تعبیر مک لوهان )جامعه شناس 
ارتباطات( با این حجم وس��یع 
روابط تجاری، تبدیل به دهکده 
جهان��ی ش��ده، می گردانند. در 
کش��ور ما هم به عن��وان عضوی 
از این جامع��ه، پیش از به امضا 
توافق هسته ای موسوم  رسیدن 

ب��ه برج��ام، روابط تج��اری در 
س��طح بین المل��ل به کندی و با 
سختی زیادی صورت می گرفت، 
اما با امضای توافق هس��ته ای و 
بازگشت ایران به جامعه جهانی 
توانمندی ه��ای  از  به��ره وری 
و  توس��عه یافته تر  کش��ورهای 
شرکت های مطرح آنها در حوزه 
فناوری و سرمایه گذاری، بیشتر 
ش��د. اخیرا در راس��تای ایجاد 
رواب��ط تجاری، دفت��ر اقتصاد و 
صنع��ت ایالت باواری��ای آلمان 
در ایران، تالش بس��یاری کرده 
تا مب��ادالت فناوری و اقتصادی 
بین ای��ران و آلمان را تس��هیل 
کند. قط��ب صنع��ت آلمان در 
دوران مذاک��رات هس��ته ای که 
امیدها برای ش��کل گیری توافق 
افزایش یافته بود، روابط خود را 
با بخش خصوصی ایران کلید زد 
و همچنان نیز در پی گسترده تر 

کردن این مراودات است. 
تسهیل مبادالت فناوری و 
اقتصادی بین ایران و آلمان

میزگ��ردی  هفت��ه،  ای��ن 
تخصصی ب��ا کمک دفتر اقتصاد 
و صنعت ایالت باواریای آلمان و 
هماهنگی محمد ساطعی، مدیر 
بخ��ش ریلی این دفتر در تهران 
با حضور فعاالن و مدیران ریلی 
 RIBE ایران و مدیران شرکت
برگ��زار ش��د. محمد س��اطعی 
درب��اره اهمیت این نشس��ت به 
خبرنگار »تین نیوز« گفت: پس 
از تواف��ق هس��ته ای، اس��تفاده 
از توانمندی ه��ای ش��رکت های 

و  فن��اوری  ح��وزه  در  مط��رح 
مناسبی  فرصت  سرمایه گذاری، 
را برای جبران عقب ماندگی های 
کشور ما ایجاد کرد که بر همین 
اساس نیز دفتر اقتصاد و صنعت 
ایالت باواریای آلم��ان در ایران 
تالش بسیاری داشته تا مبادالت 
فناوری و اقتصادی بین ایران و 
آلمان را تسهیل کند. ما از سال 
گذشته ش��اهِد اعزام هیات های 
تج��اری آلمان به تهران بوده ایم 
ک��ه روابط دوجانب��ه نزدیکی را 
با اتاق ته��ران، به عن��وان خانه 
فعاالن بخ��ش خصوصی برقرار 
کرده ان��د. س��اطعی اضافه کرد: 
ب��ا  دوجانب��ه  رفت وآمده��ای 
افتت��اح میز اتحادی��ه صنعت و 
اقتص��اد ایال��ت باواری��ا در اتاق 
تهران بیش��تر خواهد ش��د و ما 
چش��م انداز مثبتی را برای رشد 
و توس��عه روابط بین المللی پس 
از برج��ام می بینی��م. در ای��ن 
نشس��ت، پیوند سپهری، رئیس 
دفت��ر اقتصاد و صنع��ت باواریا 
در ته��ران به عن��وان س��خنران 
دیگر این نشس��ت گف��ت: این 
دفتر، دفتر دول��ت ایالت باواریا 
در ایران اس��ت که حدود هشت 
ماه پیش توسط وزیران اقتصاد 
آلمان و ایران افتتاح شد. ایالت 
باواریا حدود 30درصد از اقتصاد 
کش��ور آلمان را در اختیار دارد. 
هدف از ایجاد این دفتر، ارتقای 
س��طح تجارت بین دو کش��ور 
اس��ت و م��ا نی��ز عالقه مندیم 
ش��رکت های ایرانی و آلمانی را 

ب��ا یکدیگر مرتبط کنی��م. ما با 
تالش های بسیار، موفق شده ایم 
طی چند ماه گذش��ته همکاری 
اقتصادی باواری��ا در ایران را به 
رش��دی 94درصدی برس��انیم. 
س��پهری اضافه کرد: این جلسه 
ک��ه مدیرعام��ل و مدیر فروش 
شرکت RIBE نیز در آن حضور 
داش��تند، ب��رای مرتف��ع کردن 
نیازه��ای متخصص��ان و فعاالن 
ریلی ایران در ارتباط با شرکت 
RIBE که در زمینه برقی سازی 
قطاره��ا در صنع��ت ریلی فعال 
است برگزار شد. همچنین قصد 
داریم بررسی کنیم این شرکت 
پروژه هایی  انجام چه  توانمندی 

را در ایران دارد. 

پیشینه شرکت RIBE و 
ایالت باواریا

ش��رکت RIBE ایالت باواریا 
در سال 1911 میالدی تاسیس 
و در زمینه برقی کردن راه آهن، 
مدیری��ت سیس��تم، ایمن��ی و 
مت��رو ب��ا بی��ش از 1300 نیرو 
در سراس��ر جهان فعال است و 
در کش��ورهای اروپایی، آمریکا، 
چین و مال��زی دفتر دارد. بیش 
از 20درص��د از خط��وط ریلی 
آلمان نیز از فناوری این شرکت 
استفاده می کنند. باواریا در قلب 
اروپا قرار دارد و وجه مش��خصه 
آن، نس��بت به دیگر ایالت های 
اقتص��اد،  پویای��ی  اطراف��ش 
ق��درت ن��وآوری و رقابت باالی 
بین الملل��ی اس��ت. جمه��وری 

ایران نیز یک شریک  اس��المی 
و  قدرتمن��د  اس��ت  اقتص��ادی 
هم اکنون میزان صادرات باواریا 
به ایران نزدیک به 300 میلیون 
یورو اس��ت که ام��کان افزایش 
س��طح مراودات، برای سال های 
آینده نیز فراهم است. ایران در 
س��ال های 2015 و 2016، دو 
هیأت تجاری متشکل از اعضای 
اتاق ته��ران به آلمان اعزام کرد 
که مالق��ات و مذاکرات مفیدی 
بین مقامات و ش��رکت های دو 
ماحصل  پذیرفت.  طرف صورت 
انجام شده  رس��می  مالقات های 
و تفاهم نامه ه��ای منعقدش��ده، 
افتت��اح دفت��ر اتاق ته��ران در 
اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا 
در س��ال گذش��ته و نیز متقابال 
اتحادی��ه صنعت  دفتر  افتت��اح 
و اقتص��اد باواریا در س��اختمان 
اتاق ته��ران در این س��فر بوده 
اس��ت تا از ای��ن طریق خدمات 
مناسبی را به شرکت ها و فعاالن 
اقتص��ادی عضو اتاق تهران ارائه 
دهند. ط��ی این م��دت، حجم 
مبادالت، ساالنه به طور متوسط 
2.4 میلی��ارد ی��ورو بوده و پس 
 از آن نی��ز ب��ه دنب��ال برقراری 
ارتباطات بیشتر از طریق تبادل 
هیات های تج��اری، از ژانویه تا 
نوامب��ر 2016 میالدی صادرات 
بنگاه ه��ای ایالت باواریا به ایران 
33 درص��د افزایش پی��دا کرده 
اس��ت که این میزان رش��د، در 
بیش��ترین حالت خود از 2011 

میالدی تاکنون بوده است. 

با حضور متخصصان آلمانی و ایرانی برگزار شد 

میزگرد تخصصی برقی سازی راه آهن ایران 

حمل و نقل ریلی

خبر

در کمیته حمل و نقل بین المللی راه آهن مطرح 
شد 

ایجاد کریدور اقتصادی برای توسعه 
ترانزیت

فرصت امروز: کمیته حمل و نقل بین المللی ش��رکت 
راه آهن به بررسی راهکارهای مناسب جهت دستیابی به 
س��هم ترانزیت در منطقه و تجارت بین المللی پرداخت. 
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز«، حس��ین عاش��وری، عضو 
هیات مدی��ره راه آهن در کمیت��ه حمل و نقل بین المللی 
با اش��اره به برنامه راه آهن در خصوص رش��د و توس��عه 
حمل و نق��ل بین المللی که از س��وی اعضای هیات مدیره 
پیشنهاد شده است، گفت: تعیین استراتژی های توسعه ای 
در خصوص ترانزیت، صادرات و واردات ریلی، بررس��ی و 
شناسایی مش��کالت و ارائه راهکارهای الزم برای اصالح 
فرآیندها از جمله برنامه ها و سیاست های شرکت راه آهن 
اس��ت. وی افزود: نظارت بر اج��رای برنامه های مصوب و 
ارائ��ه گزارش ماهان��ه، برنامه ریزی و اس��تفاده از تمامی 
ظرفیت های انسانی و زیربنایی در جهت توسعه ترانزیت، 
ص��ادرات و واردات، بازنگری در تعرفه ه��ا و قراردادهای 
حمل، پیگیری جلسات مرزی و حسابرسی با راه آهن های 
همسایه و منطقه، برنامه ریزی به منظور فعالیت راه آهن 
در نهادها، اجالس های بین المللی و نمایش��گاه ها از دیگر 
برنامه های پیشنهادی از سوی اعضای هیات مدیره برای 
توس��عه ترانزیت به شمار می آید. عاش��وری عنوان کرد: 
تدوین نظام تش��ویق برای توسعه حمل و نقل بین المللی 
ب��رای ادارات کل نواحی و س��تادی و اخذ مصوبات الزم 
از جمله وظایفی اس��ت که در ابالغ هیات مدیره راه آهن 
منظور ش��ده و ما انتظار داریم ح��وزه بازرگانی داخلی و 
بین المللی و مدیران نواحی نظرهای خود را ارائه دهند تا 
به تصویب برسند. وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی 
از بخش ج��اده ای و ریل��ی مطالبه افزای��ش ترانزیت را 
خواهان اس��ت، گفت: بخ��ش جاده ای و ریلی در س��ال 
12میلیون تن بار ترانزیت می کند که رقم و هدف اصلی 
وزارت راه و شهرس��ازی 50 میلیون تن بار است. وی به 
تعامل با کشورهای منطقه در بخش ترانزیت و گسترش 
همکاری های ریلی اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه با 
کشورهای قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان 
و کشور چین به موافقت هایی رس��یده ایم که امیدواریم 
با گس��ترش ترانزیت و همکاری های مداوم، شاهد رشد 
ترانزیت و سهم جابه جایی های بین المللی در کشور باشیم. 

نگاه خود را به راه آهن روسیه به عنوان یک 
مسیر جدید ریلی تغییر دهیم

نوراله بیرانوند، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل 
نیز در این جلس��ه با ارائه گزارشی از روند تجارت جهانی 
طبق آمار سازمان WTO، گفت: امروز دنیا تجارت خود 
را در قالب س��ازمان جهانی بین المللی اداره می کند و در 
این سازمان برای هر کشور نقشی تعیین  شده است. وی 
تصری��ح کرد: ما در بین کش��ورهای عضو تجارت جهانی 
عضو ناظر هستیم و متاسفانه در بخش تجارت با مشکالتی 
مواجه ایم. وی با اش��اره به برخی آمار ارائه ش��ده از سوی 
س��ازمان تجارت جهان��ی گفت: 10 کش��ور اول تجارت 
جهانی رقمی بالغ  ب��ر 51درصد تجارت کل دنیا را انجام 
می دهند و مابقی کشورها 41درصد. وی بیان کرد: با توجه 
به سرعت باالی تجارت جهانی، کشورها در زنجیره تامین 
بین المللی قرار گرفته اند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داش��ت: ایران پل ارتباطی بین شرق و غرب و 
شمال و جنوب است که باید کریدور اقتصادی دقیقی در 
کشور ایجاد کنیم. معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل 
راه آهن تاکید کرد: در حال حاضر مذاکراتی را با کشورهای 
همسایه از جمله ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان 
به منظور گس��ترش همکاری ها انجام داده ایم که هر کدام 
از آنها نوید خوبی برای افزایش سهم ترانزیت در کشور و 

تجارت بین المللی به شمار می آیند. 

سامانه ای دائمی برای رصد کردن ترانزیت دنیا 
ایجاد شود

ابراهیم محمدی، معاون بهره برداری و سیر و حرکت 
راه آهن در این جلس��ه با بی��ان اینکه ترانزیت و افزایش 
سهم ریلی نیازمند ایجاد سازمان جداگانه ای است، گفت: 
برای دستیابی به سهم مورد نظر وزارت راه و شهرسازی 
در بحث ترانزیت ریلی در کش��ور باید پایانه های مرزی 
توس��عه داده شده و ش��کل گیری ترانزیت به طور خاص 
توسط یک سازمان مطرح شود. وی بیان کرد: نشست ها 
و مذاکرات مختلفی با راه آهن های کش��ورهای همسایه 
طی 2 تا 3 سال اخیر در راستای گسترش همکاری های 
بین الملل��ی ب��رای تج��ارت و ترانزی��ت داش��ته ایم و 
خوش��بختانه به توافق های مطلوبی هم دست یافته ایم. 
محم��دی بیان کرد: ترانزیت و تعیین قیمت ترانزیت از 
موضوعات اصلی جلس��ات بوده و طی پنج ماه گذشته 
کشورهای قزاقستان، ترکمنس��تان و ازبکستان تمایل 
خود را برای توسعه همکاری ها در بخش ترانزیت نشان 
داده و ب��رای همکاری های ریلی اعالم آمادگی کرده اند. 
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن با اعالم اینکه 
امروز حجم تجارت جهانی بس��یار افزایش یافته اس��ت، 
خاطرنشان کرد: توسعه ترانزیت از مبادی مرزی کشور، 
توسعه قطارهای ترانزیتی، توسعه نرم افزارها و همچنین 
توس��عه س��اختار س��ازمانی در ارتقای س��هم ترانزیت 
تاثیرگذار اس��ت. وی بر ایجاد سامانه ای به منظور رصد 
کردن ترانزیت دنیا به صورت دائم تاکید کرد و گفت: نگاه 
راه آهن کشور و مدیران آن در نواحی و ادارات کل باید به 
موضوع ترانزیت بسیار جدی باشد و چنانچه بتوانیم بارها 
را به سمت کشورهای همسایه هدایت کنیم به جایگاه 

موردنظر در منطقه خواهیم رسید. 
 

یادداشت

بازار

از صادرکننده انتظار معجزه نداشته 
باشید

هزینه های لجستیک کاالهای صادراتی در کشور به ویژه 
در بنادر در قیاس با هزینه بنادر برخی کشورهای منطقه 
به مراتب باالتر بوده و رقابتی نیس��ت، در چنین شرایطی 
ما نمی توانیم از صادرکنندگان خود انتظار معجزه داش��ته 
باش��یم، چراکه ب��رای انجام صادرات طب��ق هدف گذاری 
انجام شده الزم است شرایط مناسب فراهم شده و خدمات 
رقابتی ب��ه صادرکنندگان ارائه ش��ود. افزای��ش صادرات 
از سیاس��ت های کالن دولت به ش��مار می رود که ما این 
موض��وع را با جدیت دنبال می کنیم، اما در این میان باید 
توجه داشت که نقش دس��تگاه های مرتبط در این حوزه 
بسیار مهم اس��ت و بدون انجام همکاری های الزم اهداف 
پیش بینی شده در این عرصه محقق نخواهد شد. اگر قرار 
اس��ت صادرات ما شرایطی رو به بهبود داشته باشد و قبل 
از آن تولید و اش��تغال کشور رونق پیدا کند، باید وحدت 
فرماندهی در صادرات به خوبی عمل شود تا به عنوان مثال 
کیفیت محصول ایرانی به هن��گام صادرات کیفیتی قابل 
تایید بوده و کاال با بس��ته بندی خوب و وسیله حمل و نقل 
مناسب جابه جا شود. این موضوع و ضرورت در حال حاضر 
به خوبی انجام نمی شود. برای افزایش صادرات الزم است در 
کنار حفظ بازارهای فعلی بحث گسترش مقاصد صادراتی 
نی��ز مورد توجه قرار گیرد، بر همین اس��اس باید اقدامات 
صورت گرفته در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده 
باش��د و اجازه داده نش��ود فعالیت نادرست برخی تجار و 
شرکت های غیر حرفه ای باعث آس��یب دیدن برند ایرانی 
شود. مشوق هایی نیز برای صادرات پیش بینی شده و ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای امسال رشد 25درصدی 
در زمینه صادرات را تکلیف کرده اس��ت که البته در حوزه 
محصوالت کشاورزی تحقق این هدف بستگی به شرایط 
خاصی چون ش��رایط اقلیمی داش��ته و باید دید در فصل 
برداش��ت محصوالت مهم صادراتی ش��رایط کشور به چه 
ش��کل خواهد بود. به طور کلی در حوزه صادرات از سوی 
دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی الزاماتی در نظر 
گرفته شده اس��ت بر این اساس باید دستگاه ها در تامین 
بودجه صادراتی و پش��تیبانی های الزم در زمینه خدمات 
صادرات، دقت  نظر کافی داش��ته و توجه داشته باشند که 
حوزه های مختلف کش��ور از جمله تولید و اشتغال بدون 
توجه به بخش ص��ادرات هیچ گاه ش��اهد تحول چندانی 
نخواهن��د ب��ود، چراکه ص��ادرات را می ت��وان رونق بخش 
اصلی تولید و اشتغال کش��ور به شمار آورد. اگر برای این 
بخش بودجه حمایتی وجود نداشته باشد، دیگر نمی توان 
ظرفیت های ایران را به کش��ورها و ش��رکت های مختلف 
دنیا معرفی کرد. بر همین اس��اس الزم است حمایت های 
کافی در این زمینه صورت بگیرد. در برخی موارد از جمله 
حمل و نقل بن��دری هزینه های صادرات ب��ه مراتب باالتر 
از کش��ورهای همسایه اس��ت. ما باید بتوانیم هزینه های 
تمام شده تولید و صادرات را که به صادر کنندگان تحمیل 
می ش��ود کنترل کنیم تا صادرکنندگان ما انگیزه فعالیت 
صادرات را از دس��ت ندهند. در ش��رایط فعلی با توجه به 
سودهایی که به تسهیالت بانکی تعلق می گیرد، نمی توان 
صادرات را با ه��دف ارتقای رقابت پذیری آنها تامین مالی 
کرد، در حالی که رقبای ما وام هایی با سود کمتر از 5درصد 
دریاف��ت می کنن��د صادرکننده فعال و توانمن��د ما برای 
وام ه��ای بانکی مجبور به پرداخ��ت بهره های باالی بانکی 
اس��ت که در عمل در موارد متعدد س��ود یادش��ده از این 
رقم هم فراتر می رود. در صدور کاالها باید شرایط رقابتی 
وجود داشته باشد و اگر خدمات به صادرکنندگان در داخل 
کشور در شرایط رقابتی قرار نگرفته و کیفیت آنها افزایش 
پیدا نکند و در عین حال بوروکراسی وقت گیر اداری برخی 
دستگاه های اجرایی همچنان حاکم باشد، صادرات از آنچه 
هست س��خت تر شده و در نهایت دس��تیابی به اهداف از 

پیش تعیین شده امری غیرممکن خواهد شد. 
منبع: ایسنا

در گزارش هفتگی بانک مرکزی عنوان شد 
افزایش قیمت ۵ گروه کاالیی 

فرصت ام�روز: بان��ک مرکزی جزیی��ات گزارش 
تغییرات قیمتی کاالهای اساسی را منتشر کرد که بر 
این اس��اس، نرخ لبنیات، تخم مرغ، چای، روغن نباتی 
و گوش��ت مرغ نس��بت به هفته قبل از آن، افزایش را 
نش��ان می دهد. به گزارش »فرصت امروز«، براس��اس 
این گزارش، نرخ پنج گروه کاالیی نسبت به هفته قبل 
افزایش را نش��ان می دهد؛ بر این اساس، نرخ لبنیات، 
تخم مرغ، چای، روغن نباتی و گوش��ت مرغ نس��بت به 
هفته قبل از آن، افزایش را نش��ان می دهد. همچنین 
قیمت خرده فروش��ی برنج، حبوب��ات، میوه های تازه، 
س��بزی های تازه و گوش��ت قرمز کاهش و قند و شکر 
ثبات را تجربه می کند. در عین حال، متوس��ط قیمت 
خرده فروشی لبنیات 7.7درصد، تخم مرغ 31.5 درصد، 
برنج 6.6 درصد، حبوب��ات 20.7درصد، میوه های تازه 
7.4درصد، س��بزی های تازه 40.8درصد، گوشت قرمز 
21.2درصد، گوشت مرغ 5.9درصد، چای 23.5درصد 
و روغن نبات��ی 8.7درص��د در هفته منتهی به س��ی ام 
تیرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال گذشته 
افزایش داشته اند. همچنین قیمت خرده فروشی قند و 
شکر در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه سال 

قبل از آن 2.2درصد کاهش داشته است. 

محمود بازاری
مدیرکل سازمان توسعه تجارت ایران



گروه پول و بان�ک: تهیه صورت های 
 IFRS مال��ی بانک ها طب��ق اس��تاندارد
از اواخر س��ال 94 که بان��ک مرکزی آن 
را اب��اغ کرد همواره یک��ی از موضوعات 
چالش برانگی��ز نظام پولی و مالی کش��ور 
بوده اس��ت. به وی��ژه در زم��ان برگزاری 
مجام��ع بانک ه��ا ای��ن موضوع ب��ه اوج 
خود می رس��د. خبر لغو س��ریالی مجامع 
بانک ها در تیرماه 96 که عمدتا به خاطر 
پیش ش��رط های بانک مرکزی بوده است 
تیت��ر اکثر رس��انه های کش��ور ش��د، اما 
پرس��ش های بس��یاری در اذهان مردم و 

کارشناسان شکل گرفته است. 
بان��ک مرک��زی پیوس��تن ب��ه نظ��ام 
گزارشگری مالی بین المللی را برای ایجاد 
بستر مناس��ب تعامات جهانی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر می داند و بر همین اس��اس 
اجرای��ی ش��دن اس��تاندارد IFRS را در 
جه��ت شفاف س��ازی گزارش ه��ای مالی 
بانک ه��ا مورد تاکید قرار داده اس��ت. در 
همی��ن زمینه رئی��س کل بانک مرکزی 
گفته است »مطالعات دقیق و کارشناسی 
با همکاری خبرگان حرفه و دانش��گاه از 
س��ال 1393 در بانک مرکزی آغاز ش��د 
ک��ه از جمله نتایج آن تدوین نقش��ه راه 
حرکت برنامه ریزی شده به سمت اجرای 
کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی 
IFRS صنعت بانکداری در پژوهش��کده 
پولی و بانکی بانک مرکزی بوده اس��ت«. 
حال پرسش این است که بعد از دو سال 
چرا همچن��ان بانک ها در ای��ن زمینه با 
مش��کل مواجه هس��تند؟ اگر ب��ه دلیل 
دیر اباغ شدن بخش��نامه بانک مرکزی 
در اواخر س��ال 94 بپذیری��م که بانک ها 
آمادگی الزم را ب��رای مجامع در تیر 95 
نداشتند، چرا در تیر 96 همچنان مشکل 
باقی است؟ آیا مشکات مذکور به معنای 
این نیست که مقدمات الزم فراهم نشده 
و نقشه راه به خوبی تدوین نشده است؟ 
همچنین این خبرگان حرفه دانش��گاه 
چ��ه کس��انی بوده ان��د؟ آی��ا از بانک ها 
ه��م خبرگانی در این بررس��ی ها حضور 
داش��ته اند؟ اگر حضور داش��ته اند چگونه 
است که همه آنها نسبت به عدم آمادگی 
اذع��ان دارند و معتقدند زیرس��اخت های 
ضروری فراهم نیست؟ خبرگان دانشگاه 
چه کسانی بوده اند؟ تا جایی که اطاعات 

واصله نش��ان می دهد ب��ه غیر  از یک نفر 
افراد دیگری حضور نداش��ته اند. چرا این 
خب��رگان در صحنه حاضر نمی ش��وند و 
ضرورت چنین کاری را ارائه نمی دهند؟! 

ناهماهنگی نهادهای مالی و پولی
ع��اوه ب��ر ای��ن ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در بخش��نامه ای بانک ه��ا را ملزم 
به ارائه صورت های مالی خود طبق روال 
گذش��ته کرده است. بدون اینکه به قصد 
و هدف ب��ورس در این زمین��ه بپردازیم 
پرسش اینجاس��ت که چرا دو نهاد پولی 
و مالی در کش��ور که ب��ه نوعی هر کدام 
زیرمجموعه ای از وزارت اقتصاد و دارایی 
به حس��اب می آین��د، بای��د اینچنین با 
یکدیگ��ر ناهماهن��گ عمل کنن��د و به 
زورآزمای��ی بپردازند؟ آیا این ناهماهنگی 
ج��ز ضربه به ثب��ات بازار پول��ی و بانکی 
کشور نتیجه دیگری دارد؟ بانک ها با این 
اختاف نظرات چه باید بکنند؟ آیا حرکت 
به س��مت تغییرات اساس��ی این چنینی 
نباید توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت 

شود؟ 
هیچ کارش��ناس بیطرف و مستقلی با 
ش��فاف ش��دن گزارش های مالی بانک ها 

مخالف نیس��ت و کس��ی نمی تواند لزوم 
تعامل بانک های ایران با جهان را نیز نفی 
کند، اما برخی کارشناسان معتقدند همه 
بانک های دنیا طبق این اس��تاندارد عمل 
نمی کنن��د و با جهان نی��ز تعامل دارند. 
هنوز کش��ورهای مهمی در جهان مانند 
آمری��کا و ژاپ��ن نظام گزارش��گری مالی 

بین المللی را عمل نکرده اند. 
 ضم��ن اینکه نظ��ام بانکی ای��ران که 
براساس قانون بانکداری بدون ربا فعالیت 
می کند، در جهان منحصر به فرد است و 
ماحظات خاص خ��ود را دارد و تطبیق 
آن ب��ا اس��تانداردهای جهانی مش��کل و 
ب��ه زمان و مطالعات بیش��تری نیاز دارد. 
هرچند بانک مرکزی برخی ماحظات را 
در اب��اغ اس��تانداردهای مربوطه در نظر 
گرفته اس��ت اما آیا واقعا این اس��تاندارد 

مورد تایید همه کارشناسان، مسئوالن و 
مدیران نظام پولی و بانکی کش��ور است؟ 
بنابراین پرس��ش دیگر آن اس��ت که آیا 
واقعا فشار کنونی بجا و در زمان درستی 
در حال انجام اس��ت؟ آی��ا نباید مقدمات 
و مطالعات بیش��تری ص��ورت بگیرد؟ آیا 
راه حل میان��ه ای در این خصوص وجود 
ندارد که هم بتوان گزارش ها را شفاف تر 
کرد و با جهان تعامل داشت و هم شرایط 
بانکداری ای��ران را به صورت بومی در آن 

لحاظ کرد؟
 

بانک مرکزی و سازمان حسابرسی
از  م��وادی  طب��ق  مرک��زی  بان��ک 
قانون پولی و بانک��ی، اختیاراتی برای 
اق��ام  تعیی��ن نح��وه حس��ابداری و 
حساب های بانک ها دارا است. از طرفی 
س��ازمان حسابرسی کش��ور هم طبق 
مق��ررات قانونی خود مس��ئول تدوین 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
اس��ت. با توجه به اختیارات س��ازمان 
حسابرس��ی کشور که ش��امل موضوع 
تدوی��ن حسابرس��ی هم می ش��ود و با 
عنایت به اینکه بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران فاق��د اختیار مصرح در 
حوزه حسابرس��ی است، آیا همکاری و 
هماهنگی ای��ن دو نهاد مهم نظارتی و 
تعامل آنها با یکدیگر نباید مورد عنایت 
روس��ای این دو نهاد قرار گیرد و البته 
از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
انتظار م��ی رود که با قاطعیت وارد این 
صحنه مهم کارشناس��ی شوند و اجازه 
ندهن��د به دلیل اصرار قابل تامل بانک 
مرک��زی، نم��اد بانک های کش��ور در 
بورس بی��ش از این متوقف و غیرفعال 

باشد. 
راس��تی ض��رر و زی��ان مردم )ش��امل 
س��پرده گذاران و س��هامداران بانک ها( را 

چه کسی باید پاسخگو باشد؟! 

»فرصت امروز« لغو سریالی مجامع بانک های کشور را بررسی می کند

بانک ها سر پیچ پرخطر نقشه راه بانک مرکزی موبایل بانک رفاه ویژه اندروید 
به روز رسانی شد

موبایل بانک رفاه ویژه سیستم عامل اندروید، به روزرسانی 
ش��د.  به گ��زارش روابط عموم��ی بانک رفاه، در نس��خه 
)Top-Up(  جدید امکاناتی نظیرخرید ش��ارژ مستقیم 

 سیم کارت های اعتباری رایتل، فیلتر کردن صورت حساب 
براس��اس نوع، تع��داد و تاریخ تراکنش ه��ا، بهبود برخی 
ویژگی های اعام شده از سوی کاربران به همراه راهنمای 
کاربری برای ارائه به مش��تریان اضافه ش��ده است. نسخه 
www. جدید موبایل بانک روی پورتال بانک به نش��انی
refah-bank.ir قرار دارد.  گفتنی است امکانات فوق در 

هر دو حالت ساده و استاندارد ایجاد شده است. 

تأمین مالی پروژه های اشتغال زا در 
دستور کار بانک سامان

بانک سامان با بهره گیری از الگوی بانک جهانی و بانک 
توسعه اسامی، تأمین مالی پروژه های صنعتی و توسعه ای 
را در دس��تورکار خود ق��رار داد.  به گزارش روابط عمومی 
بانک س��امان، دکتر حس��ین نقی پور منصور، رئیس اداره 
تأمین مال��ی و مدیریت طرح ها با اع��ام این خبر گفت: 
مدل اجرایی پرداخت تس��هیات بان��ک جهانی، مبتنی 
ب��ر توانمندس��ازی متقاضی دریافت تس��هیات از طریق 
همراهی و مش��ارکت بانک در تم��ام مراحل اجرای پروژه 
اس��ت.  منصور با اشاره به مشکل صنایع در دریافت منابع 
مالی از بانک ها گفت: یکی از دالیل ایجاد معوقات سنگین 
در نظام بانکی، مشکل مدیریت منابع مالی است که مانع 
استفاده مناسب از منابع مالی موجود می شود.  وی گفت: 
نبود زیرساخت های علمی و حرفه ای در واحدهای نظارت 
بر حس��ن اجرای پروژه ها و پرداخت تس��هیات، س��بب 
ش��ده اس��ت منابع مالی از بانک ها خارج شود، طرح ها به 
سرانجام نرسند و منابع بانک در پروژه های نیمه تمام قفل 
ش��وند.  منصور تصریح کرد: تأمین مالی پروژه ها در قالب 
جدیدی که در دستورکار بانک قرار گرفته، زمینه ساز ایجاد 
شرایط مناسب برای دریافت کنندگان تسهیات و مدیریت 
مناس��ب بر طرح ها با هماهنگی کامل بانک سامان است.  
منصور خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل های یادشده، 
منابع مالی باید در راستای اهداف طرح و مطابق با قرارداد 
تسهیات، هزینه شود و به صورت دوره ای هر سه ماه یک 
بار، گزارش های الزم ازجمله گزارش پیش��رفت فیزیکی، 
مالی، تدارکات و قراردادها، زیس��ت محیطی و اجتماعی را 
با استناد به شرح خدمات مدیریت طرح استاندارد که مورد 
تأیید بانک است ارائه کند و ادامه مشارکت بانک، منوط به 
مثبت بودن این گزارش ها است.  رئیس اداره تأمین مالی 
و مدیریت طرح های بانک س��امان گفت: پرداخت از محل 
تسهیات به سه شیوه پرداخت مستقیم به تأمین کنندگان، 
پیمان��کاران، عرضه کنندگان کاال و خدم��ات یا پرداخت 
غیرمستقیم )حس��اب ویژه طرح( به صورت تنخواه پروژه 
یا گش��ایش اعتباری اس��نادی داخلی و خارجی براساس 
 دس��تورالعمل پرداخت بان��ک به درخواس��ت متقاضیان 

تأمین شونده مالی بانک پرداخت می شود. 
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خبرنــامه

صدور ضمانت نامه های اگزیم بانک 
ایران دو برابر شد

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ای��ران از برقراری 
رواب��ط کارگزاری اگزیم بانک ایران با ۷۰ بانک اروپایی 
در ۲4 کش��ور این قاره خب��ر داد.  به گزارش  »فرصت 
امروز« از بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح آبادی با 
اشاره به اینکه میزان رشد ضمانت نامه های صادره توسط 
این بانک در س��ال 95 به میزان دو برابر س��ال قبل از 
آن رسیده، گفت: طی سال 94 میزان ضمانت نامه های 
صادره توس��ط بانک 45۰ فقره بود که این رقم در سال 
گذشته به ۸۰3 فقره رسید.  به گفته صالح آبادی، تعداد 
ضمانت نامه های ارزی نیز که در سال 94 به میزان ۲۲ 
ضمانت نامه بود با رش��د بی��ش از 1۰۰ درصدی به 46 
مورد در سال گذشته افزایش یافت. طی سال 94 معادل 
6 میلیون دالر ضمانت نامه های ارزی صادر شده بود که 
این رقم سال گذشته 54۲ درصد رشد را تجربه کرد و 

به 3۸.5۰ میلیون دالر رسید.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۸۰۰دالر آمریکا

4.54۸یورو اروپا

4.933پوند انگلیس

1.۰4۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۰۰.۰۰۰مثقال طا

115.45۰هر گرم طای 1۸ عیار

1.1۷۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲1۲.۰۰۰سکه طرح جدید

6۲۲.5۰۰نیم سکه

36۸.5۰۰ربع سکه

۲45.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه بورس 
اوراق بهادار تهران شاخص کل ۳۲۷.۵ واحد 
رش��د کرد و به رقم ۸۱ هزار و ۵۰۹ واحدی 
رس��ید. در معامالت روز چهارشنبه شرکت 
مل��ی صنایع مس ایران، فوالد خوزس��تان و 
فوالد مبارکه خوزس��تان به ترتیب با ۱۰۹، 
۱۰۰ و ۹۸ واحد تأثیر مثبت بیشترین نقش 
افزاینده را روی نماگر بازار س��هام داشتند و 
در طرف مقابل مخابرات ایران، ایران خودرو، 
سرمایه گذاری پتروشیمی تأمین با ۶۳، ۴۶ و 
۴۴ واحد تأثیر منفی بیشترین نقش کاهنده 

را بر شاخص کل داشتند. 
فروش حقوقی ها هم مانع رشد 

فلزی ها نشد
در آخری��ن روز معامالتی هفته و در گروه 
فلزات اساس��ی ش��اهد روند افزایشی بودیم، 
به طوری که نمادهایی در این گروه بیشترین 
تأثیر مثبت را روی دماسنج بازار سهام اعمال 
کردند. همچنی��ن در نماد ملی صنایع مس 
ایران که بیش��ترین نقش افزاین��ده را روی 
دماس��نج بازار سهام اعمال کرد، فشار عرضه 
حقوقی ها مش��هود بود، به طوری که بیش از 
۹۹درصد از فروش ها مربوط به این گروه بود. 
حقوقی ه��ا در این نماد بیش از ۱۳۶میلیون 

سهم را عرضه کردند و حقیقی ها ۹۱میلیون 
و ۳۱۹ هزار سهم را جمع آوری کردند. سهم 
خرید حقوقی ها در این نماد بیش از ۳۳درصد 
بود. در عین حال قندی ها روند رو به کاهش 
در قیم��ت پایانی را تجرب��ه کردند، هرچند  
نمادهای��ی همچ��ون قن��د ثابت خراس��ان، 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با روند 
افزایشی مواجه شدند، اما در مورد قند ثابت 

خراسان این رقم چشمگیر نبود. 
تشکیل صف خرید مجدد در نماد 

به پرداخت ملت
در معامالت روز چهارشنبه، بازار سهام در 
حالی ش��اهد حجم گرفتن معامالت س��هام 
در برخی تک سهم های شوینده و خودرویی 
بود که با اقبال خریداران اغلب حقیقی برای 
جمع  آوری س��هام در گروه فلزات اساس��ی، 
ب��ورس تهران ب��ا معامالتی پرحج��م به کار 
خود پای��ان داد. همچنین در نماد معامالتی 
به پرداخت ملت پس از گذشت ۷ روز از عرضه 
اولیه این س��هم در بورس تهران معامله گران 
در حالی شاهد واگذاری صف خرید میلیونی 
بودند که این سهم در پایان معامالت با صف 
خرید مجدد ۲ میلیون س��همی مواجه و به 
کار خود پایان داد. روز چهارشنبه بازار سهام 
ب��ازاری به نس��بت پرحجم بود ک��ه به مدد 
گروه فلزات اساسی شاهد اقبال معامله گران 

به س��هم های بازار اول تاالر شیشه ای بود. بر 
این اس��اس ارزش معامالت بورس تهران به 
رقم ۳۴۲ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم 
ناشی از دس��ت به دست شدن بیش از یک 
میلیارد س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی 

۹۸ هزار و ۷۶۸ نوبت دادوستد بود. 
عقب نشینی شاخص کل فرابورس

س��هامداران در آخرین روز معامالتی این 
هفته فراب��ورس ایران تع��داد ۱۱۶ میلیون 
ورق��ه بهادار را در بی��ش از ۲۳هزار دفعه به 
ارزش یک ه��زار و ۷۴ میلی��ارد ریال معامله 
کردن��د. در جری��ان بازار روز چهارش��نبه ۴ 
مردادماه ش��اخص کل فرابورس نیز کمتر از 
یک واح��د  )۰. ۹ واحد( عقب نش��ینی کرد 
و در پل��ه ۹۲۰ واح��دی ایس��تاد. به ترتیب 
نماده��ای  »زاگرس«، »بمپن��ا« و »فزرین« 
ت��ا نزدیک ب��ه یک واح��د تأثی��ر مثبت بر 
آیفکس به جا گذاشتند. در مقابل نمادهای  
»س��مگا«،  »بکهنوج« و  »وهور« نیز تا ۰.۵ 
واحد تأثیر منفی بر این نماگر داش��تند. در 
مجموع دو بازار اول و دوم سهامداران نزدیک 
به ۵۲میلیون سهم را به ارزش ۲۱۹میلیارد 
ری��ال دس��ت به دس��ت کردند. ب��ه ترتیب 
دو نماد »غش��هداب« و »بمپنا« بیش��ترین 
حج��م و ارزش معامالت��ی را در این دو بازار 
در اختیار گرفتن��د. در جریان معامالت روز 

چهارشنبه همچنین نماد معامالتی شرکت 
اقتصادی و خودکفایی آزادگان، سیمان مجد 
خواف، شرکت داروس��ازی تولید دارو، زرین 
معدن آسیا و حق تقدم نماد مذکور، شرکت 
لوازم خانگی پارس و پتروش��یمی امیرکبیر 
بازگشایی شدند. معامالت در تابلوهای بازار 
پای��ه نیز با دادوس��تد ۶۰ میلیون س��هم به 
ارزش ۱۲۲میلیارد ریال پیگیری ش��د. نماد 
کارخانج��ات مخابرات ای��ران و کارخانجات 
تولیدی پالستیران به ترتیب بیشترین حجم 
و ارزش معامالتی را در این بازار تجربه کردند. 
نگاهی به دادوس��تدهای انجام شده در بازار 
اوراق با درآمد ثابت نیز نش��ان می دهد ۶۲۹ 
هزار ورقه به ارزش ۶۲۶ میلیارد ریال در این 
بازار م��ورد مبادله قرار گرفت��ه که در میان 
نمادها اس��ناد خزانه اسالمی مرحله یازدهم 
در صدر ایستاده است. در همین حال تابلوی 
اوراق تسهیالت مسکن میزبان معامله بیش 
از ۹۵ ه��زار ورقه ب��ه ارزش ۷۳میلیارد ریال 
قرار گرفت. قیمت تس��ه ها در دامنه ۷۵۳ تا 
۷۷۲ ه��زار ریالی قرار داش��ت. صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله نیز شاهد معامله 
۳میلی��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش ۳۳میلیارد 
ریال بود. صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین 
پارسیان بیشترین حجم و ارزش معامالتی را 

در میان ETFها در اختیار گرفت. 

شاخص کل نیمه کانال 81 هزار واحد را هم رد کرد

لیدری گروه فلزات اساسی در بورس تهران

در نخس��تین ماه تابس��تان امسال ۱۰ 
ک��د س��هامدار خارجی جدی��د در بورس 
صادر ش��د. به گزارش تسنیم، مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )س��مات( از صدور ۱۰ کد 
سهامدار خارجی جدید در ماه گذشته خبر 
داد و گف��ت: از این تعداد چهار س��هامدار 
حقیقی از کش��ورهای امارات و افغانستان 
با پشت سر گذاش��تن مراحل قانونی، کد 

معامالتی فعالی��ت خود را دریافت کردند. 
محمدرض��ا محس��نی اف��زود: همچنین 
ش��ش س��رمایه گذار حقوقی خارجی در 
این مدت از کشورهای گرجستان، ترکیه 
و ارمنس��تان و ام��ارات  )ه��ر ک��دام دو 
ش��رکت( کد سهامداری خود را از شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی دریافت کردند تا 
تع��داد س��رمایه گذاران حقوق��ی خارجی 
فعال در بازار س��رمایه ایران به عدد ۲۰۹ 

برسد. گفتنی است نخستین کد سهامدار 
خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 
۷۳ یک ش��رکت آلمان��ی دریافت کرد و 
تاکنون ۸۷۸ کد سهامدار خارجی در این 
بازار صادر ش��ده است. همچنین در حال 
حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، 
اسپانیا، روس��یه، آلمان، سوییس، سوئد، 
لهستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، 
چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای 

جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، 
یونان، اندونزی، مالدیو، لهس��تان، کانادا، 
جزای��ر کیمن، هنگ کنگ، قط��ر، عراق، 
پاکس��تان، س��وریه، لوکزامبورگ، کویت، 
نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، 
ارمنس��تان، جزای��ر ویرجی��ن، نیجریه و 
افغانستان فعال هستند که در این فهرست 
نام ۳۴ س��رمایه گذار ایرانی مقیم خارج از 

کشور نیز دیده می شود. 

 رئیس مرک��ز نظارت بر امنی��ت اطالعات 
بازار س��رمایه  )مکنا( گفت: یکی از مهم ترین 
موضوعاتی ک��ه در طول برگزاری نمایش��گاه 
الکامپ از س��وی بازدیدکنندگان مطرح شد، 
رشد حمالت باج افزارها به رایانه های شخصی 
و اداری اس��ت که مش��کالتی را برای کاربران 
ایجاد کرده است. احمد سحرخیز، رئیس مرکز 
نظارت ب��ر امنیت اطالعات بازار س��رمایه در 
گفت وگو با سنا، با اشاره به توجه سازمان های 
دولت��ی و خصوصی به حض��ور مرکز نظارت 

بر امنیت اطالع��ات بازار س��رمایه )مکنا( در 
نمایش��گاه الکامپ گفت: تقاضا های متعددی 
مبن��ی بر ارائه خدمات مش��اوره از مرکز مکنا 
و همکاری با س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در حوزه امنیت اطالعات در طول نمایش��گاه 
دریاف��ت کردی��م. وی ادامه داد: بس��یاری از 
فعاالن حوزه فناوری اطالعات فعالیت های این 
مرکز را گامی مؤثر در جهت حفظ منافع خود 
و مش��تریان ارزیابی کردند. س��حرخیز افزود: 
طبق گزارش  های متع��دد بازدیدکنندگان از 

غرفه مکنا در نمایش��گاه الکامپ، حمالت باج  
افزارها منجر به از دست رفتن امکان دسترسی 
به فایل ها و اطالعات، مختل شدن کسب و کار 
و کاهش اعتبار تجاری آنها ش��ده اس��ت. وی 
ادامه داد: بدون ش��ک توجه به نکات امنیتی 
در ح��وزه س��ایبر می تواند جل��وی این قبیل 
حمالت را س��د کند. س��حرخیز تصریح کرد: 
دس��تورالعمل  های نحوه پیش��گیری و مقابله 
با باج افزار ها توس��ط مرکز نظ��ارت بر امنیت 
اطالعات بازار سرمایه تدوین شده و در اختیار 

شرکت های بازار سرمایه قرار گرفته است اما در 
حال حاضر، موضوع باج  افزار ها به حوزه خاصی 
محدود نمی شود و تهدیدی برای همه استفاده 
 کنندگان از اینترنت است. به گفته رئیس مکنا، 
استفاده از سامانه های مناسب امنیت اطالعات 
توسط مس��ئوالن فناوری اطالعات شرکت ها، 
به روز رس��انی آنتی  ویروس و نصب وصله  های 
امنیتی سیس��تم  عامل از سوی همه کاربران 
و پشتیبان گیری از فایل  ها از جمله مهم  ترین 

اقدامات مؤثر در مقابله با باج  افزارها است. 

بورس، دماس��نج و آیینه تمام نمای 
اقتصاد کش��ور محس��وب می شود. در 
صورتی که اقتصاد کشور از رکود خارج 
شود می توان انتظار داشت بازار بورس 
کشور نیز با تحول اساسی روبه رو  شود. 
یکی از دالیل رشد شاخص کل بورس 
در روزهای گذش��ته خوش بینی هایی 
اس��ت که درباره آینده اقتصاد کش��ور 
وج��ود دارد، آن ه��م به دلی��ل اینکه 
پیش بینی می ش��ود حوزه مس��کن از 
رکود خارج شود، صنایع وابسته نیز با 

رشد روبه رو می شوند که بدیهی است 
می توان��د تبعات مثبتی برای بورس به 
همراه داشته باش��د. برگزاری مجامع 

عمومی ش��رکت های بورسی در مدت 
اخیر و پیش بینی هایی که در خصوص 
س��ود سهام ش��رکت ها در سال آینده 

مطرح اس��ت از دالیل مؤث��ر دیگر در 
روند صعودی شاخص کل بورس است. 
به طور طبیعی ش��اخص کل بورس 
تحت تأثیر اخبار مبنی بر کاهش نرخ 
سود بانکی قرار می گیرد.موضوع متاثر 
بودن ارزش سهام شرکت ها از کاهش 
نرخ سود بانکی و همچنین نرخ تنزیل 

از جمله موارد مهم دیگر است.
 بای��د توج��ه داش��ت تقوی��ت بازار 
س��رمایه و ایجاد ش��رایطی برای سوق 
نقدینگی به س��مت این ب��ازار مانع از 
رونق ب��ازار س��وداگران در حوزه های 

مختلف اقتصادی می شود. 
منبع: خانه ملت

1۰ سرمایه گذار خارجی تیرماه به بورس آمدند

مراقب حمالت باج افزاری باشید

تأثیر اخبار کاهش نرخ سود بانکی بر نوسانات بورس

خبر

عرضه قیر، عایق رطوبتی و لوب کات 
در تاالر صادراتی

در آخرین روز معامالتی هفته، تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی شاهد عرضه ۹۲ هزار و ۴۷ تن انواع مواد 
ش��یمیایی، قیر، گوگرد وکیوم باتوم بود. تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه ۴ مرداد ماه، میزبان 
عرض��ه ۲۸ ه��زار و ۷۹۹ تن انواع قی��ر، عایق رطوبتی 
و ل��وب کات ب��ود. همچنین ۴ هزار ت��ن گندم دوروم، 
۱۰۰ تن جو دامی، یک هزار و ۳۲۵ تن ش��کر س��فید، 
۲۰۰ ت��ن ذرت دانه ای، ۳۰۰ ت��ن روغن خام، ۳۰هزار 
قطعه جوجه یک روزه گوش��تی و ۴۹۵ مرغ منجمد نیز 
در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه شد. افزون بر این 
۸۱۲ تن جو دامی طی این روز در قالب قیمت تضمینی 
به فروش رس��ید. یک هزار تن کنس��انتره فسفات، ۵۵ 
تن ضایعات فلزی، ۲۰۰ تن سولفات آمونیوم و ۱۰ تن 
تراورس چوبی فرسوده نیز در بازار فرعی بورس کاالی 

ایران عرضه شد. 

ثبت ارزش معامالتی 775 میلیارد 
ریال در بازار فیزیکی

در جری��ان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 
کاالهای آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل 
۴۰۶ و حالل ۴۱۰ پاالیش نفت اصفهان، برش سه کربنه 
و بیشتر ش��رکت پلیمر آریاساسول، متانول پتروشیمی 
ش��یراز، ریفورمیت پتروش��یمی بوعلی و نیتروژن مایع 
پتروش��یمی فج��ر در رینگ داخلی عرضه ش��دند. کل 
معام��الت صورت گرفته معادل ۶ ه��زار و ۴۴۱ تن و به 
ارزش بی��ش از ۸۳ میلی��ارد و ۸۵۱ میلی��ون ریال بود. 
همچنین طی سه روز ابتدایی ماه جاری در بازار فیزیکی 
بورس ان��رژی قریب به ۵۷هزار تن ان��واع فرآورده های 
هیدروکربوری معامله شده اس��ت بدین ترتیب ارزشی 
بالغ بر ۷۷۵ میلیارد ریال به ثبت رس��ید. گفتنی است 
از ای��ن مقدار، قریب به ۲۷ هزار ت��ن معامله در رینگ 
داخلی به ارزش ۳۳۸ میلیارد ریال و ۳۰ هزار تن معامله 
در رینگ بین الملل به ارزش ۴۴۴ میلیارد ریال صورت 
گرفته ک��ه از حیث ارزش ۴۳درصد معامالت در رینگ 

داخلی و ۵۷درصد در رینگ بین الملل بوده است. 

رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس 
به بازار سرمایه تغییر کرد

شرکت بندرگاهی ابوظبی، توسعه دهنده اصلی بنادر 
و منطقه صنعتی ابوظبی، قصد دارد س��هام خود را به 
صورت عرضه اولیه در بازار امارات پذیره نویسی کند. به 
نظر می رس��د این شرکت تالش دارد تا با فروش سهام 
خود در حدود یک بیلیون دالر تأمین س��رمایه کند. بر 
این اساس، ش��رکت ابوظبی پورتز )شرکت بندرگاهی 
ابوظبی( هنوز تصمیمات نهایی برای این عرضه را اخذ 
نکرده و ممکن اس��ت حتی از عرضه اولیه نیز پشیمان 
ش��ود. در ماه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ و 
دولتی در کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس به دلیل افت 
قیمت نفت، برای تأمین مالی به بازارهای س��هام خود 
روی آورده اند. شرکت نفت ملی ابوظبی نیز برای عرضه 
اولی��ه بخ��ش پمپ بنزین ه��ای خود در ح��ال تعیین 
مشاور اس��ت. به نظر می رس��د عرضه اولیه این بخش 
از ش��رکت ملی نفت ابوظبی در حدود ۱۴ بیلیون دالر 
تأمین مالی را به همراه داش��ته باش��د. از سوی دیگر، 
ش��رکت آلومینیوم امارات گلوبال نیز برای تأمین مالی 
در حدود ۳ بیلیون دالری، به دنبال فروش سهام خود 
در بازار امارات اس��ت. عرضه اولیه این ش��رکت همراه 
با بزرگ تری��ن عرضه اولیه تاریخ که به ش��رکت نفتی 
آرامکو مربوط می شود، می تواند اقتصاد جهان عرب را با 
تغییری بنیادین همراه کند. به نظر می رسد این عرضه 
اولیه ها، س��هم عرضه اولیه جهان ع��رب را در جهان با 
تغییرات هنگفتی همراه کند. هر چند کشورهای عربی 
تا به حال س��هم بس��یار کوچکی را در عرضه اولیه در 
جهان داش��تند و ترجیح می دادند که شرکت ها دولتی 
بمانند تا س��هامی عام. شرکت ها در خاورمیانه و آفریقا 
در ۱۲ ماه اخیر ۲.۹ بیلیون دالر عرضه اولیه داش��تند 
که در مقایسه با ۲۰۴ بیلیون دالر عرضه اولیه در جهان 
در همین مدت، نش��ان از س��هم کوچک این منطقه از 
عرضه اولیه است. براساس این گزارش، بندرگاه ابوظبی 
که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد دارای ۱۱ بندر است که 

ساالنه میزبان ۲۵ هزار کشتی باری و تفریحی است.

رشد 34 درصدی در سود هر سهم 
»امید«

ش��رکت تأمین س��رمایه امید در دوره ۱۲ماهه مبلغ 
ی��ک ه��زار و ۵۳۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال س��ود 
خالص کس��ب کرد و به هر سهم مبلغ ۳۸۳ ریال سود 
اختصاص داد که نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته 
مع��ادل ۳۴درص��د افزایش داش��ته اس��ت. همچنین، 
»امید« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ یک هزار 
و ۵۲۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال اعالم کرده اس��ت. 
یادآور می شود این شرکت در دوره مشابه در سال ۹۴، 
مبلغ ۹۰۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال س��ود خالص و 

۲۸۵ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. 

نگاه

دریچه

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
گ��روه صنعتی پاکش��و در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که پتروشیمی 
گرف��ت. ق��رار  گ��روه  ای��ن  دوم  جای��گاه  در  فن��اوران 

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱۵.۶۵۶۲۵.۵۴پاکشو

۱۷.۸۸۸۱۳.۰۹شفن

۴.۸۷۳۱۱.۰۸خلنت

۴.۴۸۱۹.۷۷فاما

۱.۸۴۶۷.۸۹فوالژ

۲.۱۲۶۷.۸۶ستران

۳.۸۵۱۷.۶۳فخوز

 بیشترین درصد کاهش
فروس��یلیس ایران صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. پالسکوکار در رده دوم این گروه ایستاد. کشت 
و صنعت چین چین هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۲(۳.۲۱۰فروس
)۴.۸۹(۱.۰۳۰پالسک
)۴.۸۸(۷.۳۰۲غچین

)۴.۷۲(۲.۳۶۳خمحور

)۴.۶۸(۳.۸۲۶حتاید

)۴.۵۵(۵.۰۰۹تکشا

)۴.۵۳(۲.۲۹۶خمحرکه

پرمعامله ترین سهم
ملی صنایع مس ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. به پرداخت ملت ه��م در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

۱۳۷.۳۸۰ ۱۸۱۶فملي

۸۷.۸۰۸ ۱۶۸۱فوالد
۴۹.۳۳۳ ۲۲۵۶۰پرداخت
۲۸.۹۴۷ ۱۱۷۰سشرق
۲۷.۹۴۵ ۹۲۱خپارس
۲۷.۰۰۲ ۵۶۳شپلي
۲۵.۴۰۱ ۳۸۵۱فخوز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خ��ود اختصاص داد. ملی صنای��ع مس ایران رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. گروه صنعتی پاکش��و هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱.۱۱۲.۹۷۸ ۲۲۵۶۰پرداخت
۲۴۹.۴۸۲ ۱۸۱۶فملي
۱۶۷.۰۶۴ ۱۵۶۵۶پاکشو
۱۴۷.۶۴۹ ۱۶۸۱فوالد
۹۷.۸۰۹ ۳۸۵۱فخوز
۴۰.۹۳۹ ۲۵۸۲خودرو
۳۳.۸۶۲ ۱۱۷۰سشرق

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان 
در ای��ن گروه دوم ش��د و ملی صنایع مس ای��ران در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲۲۵۶۰۳۴۵۴۴پرداخت
۱۶۸۱۳۵۴۷فوالد
۱۸۱۶۳۰۵۹فملی
۱۱۷۰۲۱۵۶سشرق
۲۵۸۲۱۸۲۷خودرو
۹۲۱۱۷۹۴خپارس
۳۸۵۱۱۷۴۵فخوز

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته داروسازی 
زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. س��ایپا شیشه در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵۱۱۱۱۰۲۲ددام
۱۹۹۳۹۹۶کساپا

۲۳۶۳۵۹۱خمحور
۹۳۹۴۷۰خکمک
۱۱۸۱۳۹۴خریخت
۴۸۷۳۳۴۸خلنت
۱۷۳۹۳۴۸قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۶۲۲.۰۳وخارزم
۴۶۰۰۲.۱۸کگاز

۱۳۱۵۲.۴۴واعتبار
۱۰۹۳۳.۲۷پردیس
۱۷۶۹۳.۴۱وبانک
۱۰۶۶۳.۵۵ورنا
۱۶۸۳۳.۷۳ما

نماگر بازار سهام

محمد حسن نژاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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برخی کس��ب وکارهای اینترنتی 
و نوین ک��ه به تعبیر وزیر ارتباطات 
رقی��ب  خونری��زی  ب��دون  و  آرام 
کس��ب وکارهای س��نتی ش��ده اند 
در هفته ه��ای اخی��ر با مش��کالتی 
روب��ه رو ش��دند و فیلتر و مس��دود 
ش��دن را تجربه کردند، آنچنان که 
کسب وکارهای سنتی پلمب شدن 
را تجربه می کنند. این اتفاقی است 
که کس��ب وکارهای واقع��ی بارها و 
بارها با آن درگیرند؛ روزانه چندین و 
چند واحد صنفی، مغازه و فروشگاه 
بزرگ و کوچک در سراسر کشور به 
دالیل مختل��ف اعم از ارائه خدمات 
نامناسب، غیربهداشتی، گرانفروشی 
و سایر تخلفات مرسوم دیگر پلمب 
می ش��وند که گاه خبر برخی از آنها 
در رسانه ها منعکس می شود، اما در 
هیچ یک از این موارد شاهد واکنش 
مقامات بعضاً دولتی و اعتراض آنها 

به این اقدامات نیستیم. 
 

حمایت بی چون و چرای دولت
ام��ا گوی��ا ای��ن روال در فض��ای 
مج��ازی کمی متفاوت اس��ت. این 
روزها برخی رس��انه ها و مس��ئوالن 
عموما دولتی بی آنکه اصال در جریان 
کم و کیف علت پلمب یا همان فیلتر 
برخی س��ایت ها و کس��ب وکارهای 
اینترنتی باش��ند، بالفاصل��ه آن را 
مقابله با فناوری و اشتغال دانسته و 

به مخالفت با آن می پردازند. 
واقعیت اما این است که برخی از 
این کس��ب وکارهای جدید حاال به 
اندازه ای رش��د کرده اند که اقدامات 
آنه��ا می تواند ب��ازار ح��وزه کاری، 
رقابتی و حتی جامعه را تحت تأثیر 

خود قرار دهد. 
نشانه های این تأثیرگذاری را بارها 
با رون��ق گرفتن این کس��ب وکارها 
در ماه ها و س��ال های گذشته شاهد 
بوده ایم. م��وارد متعددی از اعتراض 

کسب وکارهای سنتی از یک طرف، 
تهدی��د برخی مش��اغل ب��ه دلیل 
فعالیت ه��ای خ��ارج از چارچ��وب 
صنفی این کس��ب وکارها و مسائلی 
همچون تخلفات، منشا سرمایه های 
اولیه، فرارهای مالیاتی، پولش��ویی، 
دامپین��گ و... م��واردی اس��ت که 

نمی توان نادیده گرفت. 
آنچنان که بارها مطرح شده و حاال 
علی عسکری رئیس سابق سازمان 
مالیاتی می گوید که موضوع قاچاق 
و فرار مالیاتی در این کس��ب وکارها 
جدی است. او می گوید: فعالیت های 
اقتصادی مج��ازی در کش��ور باید 
س��ازمان دهی و رس��می  باشد، زیرا 
گردش مالی باالیی خواهند داشت، 
بدون آنکه مالیات بدهند. این مقام 
مس��ئول اف��زود: حت��ی کاالیی را 
ک��ه  خریدوفروش می کنند باید در 
چارچوب قانون باشد، زیرا بسیاری 
از کاالهای سایت های مجازی ظن 
قاچاق دارند، بنابراین وزارت صنعت 

باید برنامه ای برای اینها داشته باشد. 

یک بام و دو هوای بازار
ب��ا این حال ماه ها اس��ت دولت 
با جدیت موضوع کس��ب وکارهای 
اینترنتی را با رویکردی حمایتی در 
دستور کار قرار داده و بارها جلساتی 
با همین موضوع برگزار کرده است. 
جلساتی که در برخی از آنها چهار 
وزیر کابینه مستقیما پای درددل 
اینترنتی  کسب وکارهای  صاحبان 
نشس��تند. در همان زمان هم لزوم 
مراجعه مدیران سایت ها به دادگاه 
برای پیگیری شکایات مطرح شده 
به آنه��ا از جمله م��واردی بود که 
از س��وی فعاالن ای��ن بخش مورد 
انتقاد قرار گرفت. دیدگاه دولت در 
این مورد این اس��ت که فیلترینگ 
یعن��ی مرگ یک س��ایت و ما اگر 
یک سایت را تنها دو سه روز فیلتر 
کنیم آن س��ایت ضربه فنی شده و 
ظاهرا با همین استدالل روی این 

موضوع بسیار حساسند. 
گرچ��ه نگاه حمایت��ی دولت به 
این کس��ب وکارها دیدگاهی قابل 
احترام اس��ت و ب��ه واقع رونق این 
کس��ب وکارها ه��م از آن جه��ت 
که آماره��ای اش��تغال را جابه جا 
می کن��د اقتضای دنیای جدید هم 
هست و در تسهیل امور مؤثرند اما 
قانونمند شدن این کسب وکارها نیز 
خواسته ای است که نه تنها رقبای 
س��نتی آنها مطرح می کنند که از 
نگاه  نهادهای نظارتی نیز ضروری 
است. وضعیت مبهم مرجع صدور 
مالیات  نپرداختن  مجوز صنف��ی، 
توسط بس��یاری از کسب وکارهای 
اینترنت��ی، عدم ال��زام اینترنتی ها 
ب��رای قوانین بیم��ه و کار مواردی 
اس��ت که چندان ب��ا رویکردهای 
حمایتی یک سویه دولت همخوانی 
ندارد و بسیاری از منتقدان معتقد 
بودند که اجرای کامل قانون درباره 
کسب وکارهای س��نتی و از سوی 

دیگر تس��امح با کس��ب وکارهای 
اینترنتی سیاس��ت یک ب��ام و دو 
هوایی اس��ت که قواع��د رقابت در 

بازار را بر هم می زند. 
هرچن��د در س��وی دیگ��ر این 
ن��گاه حمایت��ی و تس��هیلگر این 
بود ک��ه ب��رای راه افت��ادن موتور 
کس��ب وکارهای اینترنتی باید آنها 
را آزاد گذاشته و حتی با برداشتن 
قوانین دس��ت و پاگی��ر و پیچیده 
آنها را به س��مت جلو سوق داد تا 
به رتبه های جهانی نزدیک بشویم. 

 
پلمب هم یکی از قواعد بازار 

است
در مجموع به نظر می رس��د اگر 
کس��ب وکارهای اینترنتی خواهان 
ورود به بازار هس��تند که هستند 
و اگر در این بازار موجودیتی قابل 
توجه دارند باید تمامی  قواعد بازی 
را بپذیرند. کار ک��ردن در فضایی 
بدون قوانین و مقررات مش��خص 
و عدم نظ��ارت کافی آفت هایی به 
دنبال دارد که تا به حال نمونه های 
بس��یاری از آن تجربه شده است. 
یک��ی از همین قواعد ب��ازار توقف 
فعالی��ت یک واحد صنفی متخلف 
اس��ت که در بازار س��نتی مرسوم 
بوده و در بس��یاری موارد بازدارنده 
بروز تخلفات است. نمونه ها ی اخیر 
که درباره برخورد با کسب وکارهای 
اینترنت��ی ب��ه آنها اش��اره ش��د و 
نمونه ه��ای دیگ��ری ک��ه دور از 
ذهن نیس��ت ک��ه در آینده پیش 
بیای��د، گوی��ای این امر اس��ت که 
کسب وکارهای اینترنتی مخالفانی 
از جن��س فناوری س��تیزی ندارند 
بلک��ه آنه��ا هم بخش��ی از چرخه 
اقتصاد و اصناف کشور شده اند که 
مقرراتی بر آنها مترتب است و گاه 
نیز مش��مول پلمب یا همان فیلتر 

می شوند. 

نس��خه جدی��د اپلیکیش��ن »هم��راه 
کارت« با امکانات تازه رونمایی ش��د که 
می ت��وان مهم ترین آنه��ا را امکان انتقال 
وجه از مبدا بانک ه��ای مختلف به همه 

کارت های عضو شتاب دانست. 
دارندگان اپلیکیشن »همراه کارت« با 
استفاده از نسخه جدید می توانند از مبدا 
بانک های آینده، ملی، کشاورزی، انصار، 
پست بانک و سرمایه به کلیه کارت های 
بانکی عضو ش��تاب عملیات انتقال وجه 
را انج��ام دهن��د. بدین ترتی��ب بیش از 
۶۷ میلی��ون کارت عضو ش��تاب اکنون 
می توانند در شبکه »همراه کارت« ثبت 

شوند. 

یک��ی دیگ��ر از امکان��ات این نس��خه 
جدید، امکان ورود به قس��مت تنظیمات 
اپلیکیش��ن با استفاده از اثرانگشت است 
که ضمن افزایش ایمنی، س��رعت در کار 
را بس��یار ارتقا می ده��د. تجربه کاربری 

ب��االی ای��ن اپلیکیش��ن و ع��دم نیاز به 
مراجعه به ش��عبه برای اس��تفاده از آن، 
از اصلی ترین مزیت های رقابتی  »همراه 

کارت« است. 
تراکنش های انتقال وجه انجام ش��ده 

در اپلیکش��ین  »هم��راه کارت« پس از 
ارائه نسخه جدید به زودی به ۲۵ میلیون 

تراکنش خواهد رسید. 
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا 
به زودی نسخه دیگری از »همراه کارت« 
ارائه خواهد ک��رد که خدمات کیف پول 
الکترونیکی به آن اضافه شده و به گونه ای 
خواهد بود که با ش��رایط جدید پرداخت 

الکترونیکی کشور سازگار باشد. 
 »هم��راه کارت«، جدیدترین محصول 
خدمات بانکداری الکترونیکی است که از 
آن می توان در گوشی های تلفن همراه و 
تبلت های هوشمند با سیستم عامل های 

Android و iOS استفاده کرد. 

کسبوکارهایاینترنتیهمپلمبمیشوند
خبر

 
افتتاح همزمان دولت الکترونیک و 

همراه در هفته آینده
وزی��ر ارتباطات با اش��اره به تصمیم اتخاذ ش��ده برای 
افتت��اح همزمان دولت الکترونیک و همراه در هفته آینده، 
گف��ت که وقتی در دنیا حرف از دولت الکترونیک به میان 
می آی��د منظور فقط خدمات قوه مجریه نیس��ت و باید به 
این باور برس��یم که این کار متعلق به کل حاکمیت است 
و با باور آن ش��اهد بلوغ، رش��د و توس��عه و منفعت مردم 
خواهیم ب��ود. به گزارش ایس��نا، بعد از اع��الم افتتاح فاز 
نخس��ت دولت الکترونیک و دولت هم��راه در هفته آینده 
از س��وی وزیر ارتباطات، روز گذشته )سه شنبه( جلسه ای 
به منظور هماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور برای 
ارائه خدمات الکترونیک در قالب دولت الکترونیک و همراه 
با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
نمایندگان دس��تگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه 
محمود واعظی با تأکید بر اینکه دولت الکترونیک و همراه 
مربوط به یک یا چند وزارتخانه نیس��ت و همه دستگاه ها 
در آن ش��ریک هس��تند، گفت: اگر هر کدام از دستگاه ها 
و سازمان ها روی دولت الکترونیک نباشد یا فعال نباشند، 
بخش��ی مردم از خدمات محروم می شوند. وی افزود: ابتدا 
می خواستیم که دولت الکترونیک را به صورت مجزا افتتاح 
کنیم و با تأخیر چند ماهه دولت همراه نیز تکمیل و افتتاح 
ش��ود، اما از آنجاکه ام��روز با تغییر ش��یوه زندگی، مردم 
می خواهن��د بدون مراجعه به مکان و زمان مش��خصی در 
هر جایی امور خود را انجام دهند، تصمیم گرفتیم با انجام 
کارها و هماهنگی های فشرده و شبانه روزی تا هفته آینده 
زیرس��اخت دولت همراه را نیز به افتتاح برسانیم چراکه به 
نفع مردم اس��ت که ارائه خدمات در بستر قابل دسترسی 
تلفن همراه در سراس��ر کش��ور نیز باشد. وزیر ارتباطات با 
اشاره به اینکه با ایجاد زیرساخت هایی که در دولت یازدهم 
انجام گرفته بعد از چند ماه خدمات کامل تر و پیشرفته تری 
در بس��تر دولت الکترونیک و همراه ارائه می شود، تصریح 
کرد: افتتاح دولت الکترونیک آخر خط نیست بلکه شروعی 

برای تکمیل یک کار بزرگ و بازآفرین دولت است. 
 

 Source3 ادغام شرکت 
با فیس بوک

فیس بوک، استارتاپ سورس۳ را خریداری کرد. تمرکز 
ای��ن اس��تارتاپ در مدیریت مالکیت معن��وی و مبارزه با 
محتواهای سرقتی است. این استارتاپ که در سال ۲۰۱۴ 
و با تمرکز بر تولید محتواهای سه بعدی شروع به کار کرد، 
زمینه هایی برای حق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا 
فراهم کرده است. بنیانگذار این استارتاپ از ادغام شرکت 
خود با فیس بوک ابراز خوش��حالی کرده اس��ت. ش��رکت 
سورس۳ پس از ادغام با فیس بوک، دیگر مانند یک شرکت 
مس��تقل به فعالیت خود ادامه نمی دهد. مارک زاکربرگ، 
مدیرعام��ل فیس بوک می گوی��د: »ما به دنب��ال راه هایی 
هس��تیم تا اکوسیس��تم محتوای ویدئویی را ارتقا دهیم و 
می خواهیم با تولید محت��وای ویدئویی، مردم، فیس بوک 
را محل��ی برای دی��دن ویدئوهای جال��ب و مرتبط ببیند. 
درست مانند ویدئوهایی که دوستان شان در فیس بوک قرار 
می دهند.« سال گذشته فیس بوک به منظور حفظ محتوای 
ویدئویی اقداماتی انج��ام داده بود که از جمله می توان به 
طرح مدیریت حقوق اش��اره کرد. این طرح مجموعه ای از 
ادمین ه��ا و ابزارهای گ��ردش کار را در اختیار دارد که به 
ناش��ران و سازندگان محتوای ویدئویی کمک می کند تا از 

محتوای ویدئوها در فیس بوک محافظت کنند. 

کاربران گلکسی S8 پالس پول 
بیشتری برای خرید درون برنامه ای 

می پردازند
 همیشه اپل درآمد بیشتری از بازی های موبایلی داشته 
اس��ت. در واقع کاربران iOS به نسبت اندرویدی ها رغبت 
بیش��تری به خرید درون برنامه ای دارند، به همین خاطر 
 iOS تم��ام بازی های جدید در ابتدا برای سیس��تم عامل
تولید می ش��وند. به نظر می رس��د این روند در حال تغییر 
است؛ به تازگی خبری منتشر شده که اعالم می کند گوگل 
و سامسونگ در حال پیشی گرفتن از اپل هستند. داده های 
موجود در این گزارش از ۱.۴ میلیون کاربر آمریکایی در ماه 
ژوئن سال جاری به دست آمده است. بنا بر گزارش موجود، 
درآمد روزانه از کاربران گوشی های پیکسل، پیکسل ایکس 
ال، گلکس��ی اس 8 و گلکس��ی اس 8 پالس برابر با رقمی 

است که دارندگان آیفون ها تولید کرده اند. 
تصویری از قلم استایلوس گلکسی نوت 8 منتشر شد

اخیرا رندرهای زیادی از گلکس��ی نوت 8 سامس��ونگ 
 S Pen منتشر شده است اما تاکنون در این رندرها، قلم
رؤیت نشده بود که به عنوان اصلی ترین قابلیت فبلت های 
سری گلکس��ی نوت شناخته می شود. اکنون با تصویری 
 از Slashleaks روب��ه رو ش��ده ایم که احتماالً همان قلم

 S Pen گلکس��ی نوت 8 اس��ت. تصاویر جدید کیفیت 
باالیی ندارند، پس نمی دانیم قلم استایلوس گلکسی نوت 
8 چه تفاوتی با مدل های قبلی س��ری نوت دارد. به نظر 
می رس��د سامس��ونگ تغییرات زیادی در S Pen فبلت 
جدید خود ایجاد نخواهد کرد. ظاهراً سامس��ونگ تمرکز 
خود را روی ارتقای نرم افزار گلکس��ی نوت 8 گذاش��ته تا 
عملکرد قلم S Pen را بهبود دهد. هنوز خبری از امکانات 
جدید این فبلت در دس��ت نیس��ت و باید منتظر اطالع 
رسمی سامسونگ بمانیم، چرا که کره ای ها اعالم کرده اند 

نوت 8 در روز ۲۳ آگوست رونمایی خواهد شد. 
ubergizmo :منبع
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دولت دوازدهم در بخش اینترنت 
اشیا جدی تر ورود کند

مدیر یک شرکت فعال در بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت که دغدغه ها و نگرانی های جدی درباره 
اینترنت اش��یا وجود دارد که بای��د دولت دوازدهم در 

این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. 
 ش��هاب جوانم��ردی گفت: هنوز حرکت منس��جم 
و متش��کلی در زمینه اینترنت اش��یا در کش��ور دیده 

نمی شود. 
جوانمردی ادامه داد: اکنون به دلیل نبود زیرساخت 
منس��جم در کش��ور این خطر احس��اس می شود که 
اطالع��ات و داده های��ی ک��ه در اینترنت اش��یا ایجاد 
می ش��ود به خارج از کش��ور منتقل شود و باید به این 
دغدغه بیش��تر توجه کرد. وی موضوع اینترنت اشیا را 
از لحاظ پدافند غیرعامل به دلیل انتقال برخی داده ها 
دارای خطرات��ی توصیف کرد که حرکت ش��رکت های 

داخلی به این سمت را کند می کند. 
اگر مجموعه کش��ور ب��ه این نتیجه برس��د که باید 
اینترنت اش��یا مورد توجه واقع ش��ود و اقدام ها برای 
امنی��ت آن افزای��ش یابد بخش خصوصی هم بیش��تر 
ب��ه این س��مت خواه��د رفت. ب��ه گفت��ه وی، دنیای 
فناوری با س��رعت باالی تغییر منتظر تصمیم های ما 
نمی مان��د؛ بنابرای��ن ورود جدی تر ب��ه بخش حفاظت 
از داده های داخلی در اینترنت اش��یا ضروری اس��ت. 
وی ب��ه راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات اش��اره کرد و 
گفت: تولید محتوای جدی تر و عرضه بیشتر محتوا در 
ش��بکه ملی اطالعات ضمن افزایش میزان استفاده از 
پهنای باند اینترنت داخل، مصرف مردم را به س��مت 
داخ��ل افزایش می دهد. به گفت��ه وی، هرچه مصرف 
مردم در زیرس��اخت ش��بکه ملی اطالعات به س��مت 
داخ��ل افزای��ش یابد درج��ه اطمین��ان و امنیت این 
ش��بکه افزایش می یابد. مدیر این شرکت عرضه کننده 
خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد: همه 
محصول ه��ای تولیدی این مجموعه امن، قابل اعتماد، 
س��ریع، بی دردس��ر، کم هزینه و س��بب کاهش هزینه 
دسترسی برای مردم است. توسعه واگذاری تلفن ثابت 
همس��و با پروانه ارتباطات ثابتی که رگوالتوری به این 

شرکت داده، از دیگر برنامه های این شرکت است. 

سرمایه گذاری 13.5 میلیارد دالری 
OLED ال جی در تولید پنل های

پی��ش از ای��ن خب��ر هم��کاری ال ج��ی و اپل در 
راس��تای تأمین نمایشگرهای مورد نیاز کمپانی ساکن 
کوپرتینو منتش��ر ش��د. حال خبر می رسد که شرکت 
ک��ره ای، مبلغی مع��ادل ۱۳.۵ میلی��ارد دالر را برای 
 OLED س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید پنل ه��ای
خود کنار گذاش��ته اس��ت. براس��اس گزارش ها، رقم 
مورد بحث برای پش��تیبانی از  »LG Display« در 
طول سه سال آینده و برای رقابت با اصلی ترین رقیب 
بازار یعنی سامس��ونگ در نظر گرفته شده است. البته 
ال ج��ی در ح��ال حاضر نیز بزرگ تری��ن تولید کننده 
پنل ه��ای OLED ب��زرگ و متوس��ط در دنیاس��ت 
ام��ا کمپانی مذکور می خواهد س��هم خ��ود را از بازار 
نمایش��گرهای موبایل نیز افزایش دهد و بدین منظور، 
ب��ه تقاضای اپ��ل برای تأمی��ن نمایش��گر آیفون های 
بعدی چش��م دوخته اس��ت. طبق آمار موجود، ال جی 
دیس��پلی ۴.۵ میلیارد دالر را به تأس��یس خط تولید 
تازه ای برای پنل های انعطاف پذیر )مورد اس��تفاده در 
خودروه��ا و تلفن های همراه( اختص��اص داده و ۲.۵ 
میلی��ارد دالر دیگ��ر را نیز برای حف��ظ موقعیت خود 
در بازار، صرف احداث کارخانه جدیدی برای س��اخت 
پنل ه��ای OLED ب��زرگ خواهد ک��رد. الزم به ذکر 
اس��ت که طبق ق��رارداد کنون��ی اپل با سامس��ونگ، 
ش��رکت کره ای طی دو س��ال آینده 9۲میلیون واحد 
نمایش��گر OLED را ب��رای کمپان��ی تولید کنن��ده 
 آیفون می س��ازد و پس از این مدت، در س��ال ۲۰۱9

 ال ج��ی جای��گاه سامس��ونگ را در تأمی��ن صفح��ه 
نمایش های مورد نیاز اپل از آن خود خواهد کرد.

 گوشی موتوروال موتو زد 2 
فورس ادیشن معرفی شد

کمپانی موتوروال از گوش��ی  هوشمند جدید موتو زد 
۲ فورس ادیشن رسما رونمایی کرد. 

گوش��ی  هوشمند موتوروال موتو زد ۲ فورس ادیشن 
همانند نس��ل قبلی خود به مشخصات فنی سطح باال 
مجهز شده است. این دستگاه روزگذشته رسما معرفی 
ش��د و حاال می توانیم نگاه��ی نزدیک تر به ویژگی ها و 
قابلیت های آن داشته باشیم. پیش از شروع بد نیست 
اش��اره کنیم که گوش��ی هوش��مند موتو زد ۲ فورس 
ادیش��ن همانند مدل قبلی اش یعنی گوشی هوشمند 
موتو زد ۲ فورس، از بدنه ای آلومینیومی بهره می برد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که مدل قبلی موت��و زد ۲ فورس 

ادیشن در ژوئن سال گذشته رونمایی شد. 
گوشی  هوشمند موتو زد ۲ فورس جدید موتوروال از 
یک سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر بهره می برد و 
در بخش پش��تی آن شاهد حضور پین های مخصوص 
گوشی های ماژوالر سری موتو زد موتوروال هستیم که 
با اس��تفاده از آنها می توانید از تعدادی ماژول جداگانه 
که برای این س��ری از محصوالت تولید ش��ده اس��ت، 

بهره ببرید. 

فنــاوری خالق

اپل واچ 3 را شرکت کوانتا کامپیوتر تولید خواهد کرد

نسخه جدید اپلیکیشن »همراه کارت« عرضه شد

6۷ میلیون کارت با همراه کارت
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 باره��ا ای��ن جمل��ه را ش��نیده ایم که 
صنعت خودرو س��ازی ما سابقه ای بیشتر 
از کره دارد، اما ما کجا و آنها کجا؟ از آن 
تأسف بارتر اینکه خودروسازان ما می روند 
ت��ا به ی��ک نمایندگ��ی مج��از صاحبان 
صنعت خودروس��ازی چینی و فرانسوی 

بدل شوند! 
 ام��ا گ��ره کار کجاس��ت؟ چ��را با این 
هم��ه قرارداده��ای تحقیقاتی مش��ترک 
ب��ا دانش��گاه ها، هزینه های زی��اد و ده ها 
و صدها ه��زار نیروی انس��انی هنوز هم 
نتوانس��ته ایم ی��ک پلتف��رم صد درص��د 
ایرانی بس��ازیم ی��ا یک موت��ور ایرانی را 
حداقل در نمایش ظاهری هم که ش��ده 
رونمایی کنیم؟ آیا کس��ی هس��ت که از 
خودروسازان درباره هزینه های تحقیقاتی 
۲۰ س��ال اخیر بپرسد و دس��تاوردهای 
صدها و هزاران میلیارد تومانی  )با قیمت 

روز( را برای مردم توجیه کند؟ 
چرا باید بعد از ۴۷ سال صنعت خودرو 
در کشور همچنان در فضای انحصاری با 
قیمت هایی که شورای رقابت در هاله ای 
از ابه��ام ب��ه مردم اب��اغ می کن��د، این 
چنی��ن خوار و خفیف ش��ود که امروز به 

مونتاژکاری برای خودروس��ازان چینی و 
فرانسوی بدل شویم؟ 

پاسخ را بی شک باید در حوزه مدیریت 
و ضری��ب نفوذ دولت در س��ال های اخیر 
دانس��ت و صندلی ه��ای مدیریتی که به 
جای اس��تقرار قواع��د اقتص��اد خرد در 
بنگاه های خ��ود به تصمیمات سیاس��ی 
تن می دهند و اه��رم برکناری، آنها را به 
ه��ر تصمیم��ی وادار می کنند اال تصمیم 

اقتصادی! 
کافی اس��ت س��ری به دفات��ر اعضای 
هیأت مدی��ره بزنی��د ت��ا متوج��ه چنین 
توضیح��ات واضحی ش��وید و با چش��م 
خ��ود ببینید که از صب��ح تا غروب دفاتر 
مدیرعام��ل و هیأت مدیره زی��ر نظر چه 
افرادی قرار دارند و چه کس��انی در دفتر 
هیأت مدیره های آنها رفت و آمد می کنند! 
ب��ه نقل از مش��رق، بی تع��ارف صنعت 
روی��ه ای  چنی��ن  ب��ا  ام��روز  خ��ودرو 
چش��م اندازی بهتر از عمق بخشی بیشتر 
مونت��اژ خودروه��ای خارج��ی و گران تر 
فروخت��ن آنه��ا ب��ه م��ردم ن��دارد زیرا 
خودروس��ازان ب��ا یک مثلث مش��کل دار 
مواجه هستند که یک ضلع آن اراده های 

سیاسی و درخواس��ت  های سیاسی، یک 
ضل��ع آن س��هامداران خ��رد و حقوق��ی 
ب��ا نفوذ و ضلع س��وم آن بدنه س��نگین، 
نی��روی مازاد و هزینه تراش��ی های خارج 
از قواع��د اقتصاد خرد اس��ت ک��ه منابع 
را ب��ر باد می ده��د.  با ای��ن اوصاف و به 
اذعان کارشناس��ان این صنعت حتی اگر 
مدیران خودروس��ازی رنو و تویوتا هم در 
این سیستم به کار گرفته شوند آیا غیر  از 

این قواعد را لحاظ می کنند؟ 
از ن��گاه اقتص��اد خ��رد یک بن��گاه با 
هزینه های��ی مانند هزینه ان��رژی، هزینه 
نیروی انس��انی و هزینه تامین مواد اولیه 
و تجهی��زات کارخانه ای مواجه اس��ت اما 
وقتی هزینه های دیگری مانند هزینه های 
تصمیمات سیاس��ی، هزینه های تحمیل 
مازاد نیروی انسانی و فروش مواد اولیه و 
قطعات را به دالیل مختلف باال می بریم، 
در فض��ای انحصاری چاره ای جز تحمیل 
گرانی به مصرف کننده، حذف هزینه های 
تحقیق و توسعه و نادیده گرفتن نوسازی 
ماش��ین آالت و تکنول��وژی و… نداریم. 
چنی��ن معادله س��اده ای در اقتصاد خرد 
ب��رای بنگاه های خودرو س��ازی به خوبی 

چشم انداز آینده بنگاه و صنعت انحصاری 
را ترسیم می کند، به خصوص که خواسته 
باش��یم طرح های توس��عه ای را بر مبنای 
تصمیمات سیاسی در سایر کشورها یا در 

درون مرزها به اجرا درآوریم! 
به عبارت دیگر توسعه خودرو سازی در 
این س��ال ها نه براساس منطق اقتصادی 
که براس��اس فش��ارهای سیاسی و منافع 
پنه��ان آن رخ داده و نتیج��ه آن ایج��اد 
س��وله های متع��دد در مناط��ق مختلف 
و حت��ی کش��ورهای مختل��ف ب��وده که 
سرمایه ها را در قالب زمین، سوله و آهن 
و آج��ر بند ک��رده و اکنون یا به فضاهای 
خال��ی بدل ش��ده اند ی��ا این س��وله ها و 
خط��وط تولی��د ناق��ص و ناکارآمد، خود 
ب��ه عاملی ب��رای افزای��ش هزینه ها بدل 

شده اند. 
عل��ی علیل��و، نماینده مجل��س درباره 
این هزینه ه��ا چندی پیش از حمل و نقل 
اتاق های خودرو خب��ر داده بود که صرفا 
برای نصب آینه و شیشه به منطقه شمال 
کش��ور برده می ش��دند و دوباره سوار بر 
خودرو های سنگین به تهران عودت داده 

می شدند...! 

 یک فعال صنعت قطعه س��ازی کشور 
با اش��اره به خروج خودروه��ای قدیمی 
از چرخ��ه تولی��د اعام ک��رد که: خروج 
خودروهای قدیمی از چرخه تولید عاوه 
بر زیان رس��انی به قطعه س��ازان منجر به 
هدررف��ت ث��روت ملی می ش��ود چرا که 
بخش زیادی از ای��ن خودروها همچنان 
می توانند استانداردهای محیط زیست را 

پاس کنند. 
علی اکبر جوان روح در گفت وگو با خبر 
خودرو افزود: در صورتی که خودروهای 

قدیم��ی ب��ا تکنولوژی های نوی��ن تولید 
ش��وند و تغییراتی در ساختار و طراحی 
آنه��ا ص��ورت گی��رد، از ضرر رس��انی به 
قطعه س��ازان و آسیب رس��انی به سرمایه 

ملی جلوگیری خواهد شد. 
وی در ادامه با اش��اره به داخلی سازی 
قطعات خودروهای قدیمی تصریح کرد: 
در حال حاضر 8۰ تا 9۰درصد از قطعات 
خودروه��ای قدیم��ی در داخ��ل تولید 
می شود که با خروج آنها از چرخه تولید 
قطعه س��ازان متحمل زیان های بسیاری 

خواهند شد، بنابراین بهتر است به جای 
خروج این خودروه��ا از چرخه، اقدام به 

به روز رسانی تجهیزات تولید آنها شود. 
این فعال صنعت قطعه سازی با انتقاد از 
خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید 
بیان کرد: خ��روج خودروهای قدیمی از 
چرخه تولی��د، اقدامی غیر کارشناس��انه 
اس��ت و مس��ئوالن قبل از اعمال چنین 
تصمیماتی باید به طور دقیق آن را مورد 

بررسی قرار دهند. 
ج��وان روح در پای��ان اذعان داش��ت: 

قطعه س��ازی  و  خودروس��ازی  صنع��ت 
نیازمن��د به روز رس��انی و حف��ظ پویایی 
مداوم اس��ت، ول��ی متاس��فانه در حال 
حاض��ر اقدامی در این راس��تا از س��وی 
ای��ن تولیدکنندگان ص��ورت نگرفته و با 
توجه به این مس��ئله می ت��وان به جای 
خ��روج خودروه��ای قدیم��ی از چرخه 
تولید، سیاس��تی در جهت حفظ سرمایه 
ملی و تغییر در س��اختار تولید و طراحی 
ای��ن خودروه��ا در پی��ش گرف��ت تا به 

قطعه سازان نیز ضرری وارد نشود. 

خودروی ایرانی یا نمایندگی مجاز خودروهای چینی و فرانسوی
اخبار

تضمینی در اجرای استراتژی های 
خودروسازی نیست

خودروس��ازی ای��ران در حال��ی طی این س��ال ها چند 
اس��تراتژی و سند توسعه را به خود دیده و در حال حاضر 
تاش ها برای تدوین یک اس��تراتژی دیگ��ر نیز برای این 
صنع��ت ادامه دارد که به نظر می رس��د با وج��ود مدیران 
دولتی )در خودروس��ازی(، تضمینی ب��رای اجرای تمام و 
کمال آنها وجود ندارد. منظور از اس��تراتژی، برنامه ریزی ها 
و راهبردهایی اس��ت که از سوی مجموعه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای توس��عه صنعت خ��ودرو در یک بازه 
زمانی مش��خص تدوین می ش��ود. در این استراتژی ها به 
مس��ائل مختلفی از جمله تیراژ و صادرات خودرو، س��طح 
کیفی، مصرف سوخت، آالیندگی و حتی نوع مشارکت های 
خارجی پرداخته می ش��ود و طب��ق آن، مجموعه صنعت 
خ��ودرو ملزم به اجرای مفاد مربوط��ه خواهد بود. هرچند 
شور و شوق ابتدایی تدوین کنندگان این استراتژی ها، نوید 
اتفاقات مثبتی را در صنعت خودروی کش��ور داده و گمان 
می رود این صنعت به سر منزل مقصود رهنمون خواهد شد، 
با این حال گذر زمان از جدیت ها برای اجرای استراتژی های 
موردنظر می کاهد. به عبارت بهتر، تجربه چند ساله و چند 
باره نشان داده عما تضمینی برای اجرای استراتژی ها در 
خودروسازی کشور )چه در سطح کان و چه در جزییات( 
وجود ندارد و این دست استراتژی ها یا اصا به اهداف خود 
نمی رسند یا معموال ویرایش شده و تغییر و تحوالت زیادی 
در آنها لحاظ می ش��ود. در این ش��رایط پرسش اینجاست 
که چرا استراتژی ها در خودروسازی کشور بی نتیجه مانده 
و ضمانتی برای اجرای آنها وج��ود ندارد؟ آیا ایراد از مدل 
استراتژی ها است یا آنها که باید در نقش مجریان آن حاضر 
شوند، مقصرند؟ مرور تجربه های قبلی، پاسخ روشنی به این 
پرسش ها می دهد، چه آنکه همواره تغییر وزرا و جا به جایی 
مدیران در خودروس��ازی و همچنی��ن دخالت های پیدا و 
پنهان نمایندگان مجلس شورای اسامی، بزرگ ترین موانع 

بر سر راه اجرای استراتژی های صنعت خودرو بوده اند. 
 

مدیرعامل گروه صنعتی »ایران خودرو« عنوان کرد:
 تولید پژو 301 از اواخر امسال آغاز 

می شود 
هاش��م یکه زارع از تولید 65۰ هزار دستگاه خودرو توسط 
شرکت ایران خودرو طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد 
که امس��ال تاش داریم این تعداد را چند درصدی افزایش 
دهی��م. به گزارش ایس��نا، وی با بیان اینکه ای��ران خودرو 
امسال چند محصول جدید به بازار ارائه خواهد کرد، گفت: 
ش��هریورماه امس��ال خودروی ۲۰۰8 را به ب��ازار می دهیم 
و تحویل »دنا پاس« هم امس��ال انجام می ش��ود. یکه زارع 
همچنین اعام کرد که: تا پایان امس��ال نیز تولید خودروی 
پژو 3۰1 آغاز می ش��ود. وی در ادامه با اشاره به شروع پروژه 
خودروس��ازی کرمانش��اه از یک س��ال و نیم پیش، گفت: 
خوشبختانه گروه صنعتی ایران خودرو با همت خود توانست 
ظرف م��دت 18ماه این پ��روژه را به بهره برداری برس��اند. 
یک��ه زارع افزود: هم اکنون این کارخانه در فاز نخس��ت خود 
و در یک شیفت 15 هزار دستگاه تولید دارد که با دوشیفته 
شدن این کارخانه، ظرفیت تولید آن به 3۰ هزار دستگاه در 
سال افزایش می یابد. وی افزود: این کارخانه تولیدکننده پژو 
پارس است و امیدواریم با توجه به فاز توسعه کارخانه و نیز 
مش��ارکت بخش خصوصی در قطعه سازی، این موارد بتواند 

گامی در جهت رفع بیکاری استان باشد. 

مجوز گرانی خودرو ابالغ شد
مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، 
روز گذشته از طرف شورای رقابت به شرکت های 

خودروساز داخلی اباغ شد. 
13 تیرم��اه بود که رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای 
رقابت با حضور در جمع خبرنگاران، اعام کرد که 
مجوز افزایش قیمت تعدادی از خودروهای پرتیراژ 
داخل��ی ک��ه به نوعی در ب��ازار خ��ودرو انحصاری 
هستند و رقیب جدی برای آنها وجود ندارد، صادر 

شده است.
 ح��ال امروز خبره��ا حاکی از آن هس��تند که 
این مصوبه روز گذش��ته از طرف شورای رقابت به 
خودروسازان داخلی و ش��رکت های ایران خودرو، 

سایپا و پارس خودرو اباغ شده است. 
ب��ه گزارش ای��ران جی��ب طی آخرین جلس��ه  
ش��ورای رقاب��ت ک��ه 1۲ تیرم��اه جهت بررس��ی 
درخواس��ت افزای��ش قیم��ت برخ��ی خودروهای 
داخلی برگزار ش��د، مجوز افزایش قیمت تعدادی 
از خودروه��ا مانند پراید، تیبا، س��مند، گروه پژو، 
تندر 9۰ و س��مند صادر شد. براساس این مصوبه، 
قیم��ت خودروهای پراید و تیبا حداکثر 1.5درصد 
و س��مند، پژو و تندر 9۰ دستی حداکثر 3درصد 
افزای��ش قیم��ت تجرب��ه خواهند ک��رد. در گروه 
محصوالت پارس خودرو، تندر 9۰ اتوماتیک مجوز 

افزایش 1.88درصدی کسب کرده است. 
پیش از ای��ن تقی زاده، معاون بازاریابی و فروش 
سایپا، اعام کرده بود که به محض دریافت رسمی 
اباغیه از طرف شورای رقابت، سایپا قیمت پراید، 
تیبا و تندر 9۰ را تا حداکثر ممکن افزایش خواهد 
داد. بدین ترتیب باید انتظار داشت از فردا، قیمت 
رسمی پراید و دیگر محصوالت سایپا که مشمول 
مجوز افزایش قیمت هستند، جهش قیمت داشته 
باش��ند. هنوز مس��ئوالن ایران  خودرو در رابطه با 
اجرای مصوبه اخیر شورای رقابت و درصد افزایش 

قیمت محصوالت شان اظهار نظری نکرده اند. 

اخبار

تیر خالص در مورد احتمال افزایش 
قیمت بنزین زده شد

از حدود 1۰ روز گذش��ته، چراغ هش��دار افزایش 
مصرف بنزین در کش��ور روشن و با روشن شدن آن 
شبهه احتمال گران شدن یا سهمیه بندی بنزین بین 
مردم ایجاد شد؛ شبهه ای که سخنگوی دولت و وزیر 
نفت با زدن تیر خاصی مبنی بر اینکه قیمت بنزین 
افزای��ش نخواهد یاف��ت، آن را به ط��ور کلی از بین 
بردند. به گزارش ایس��نا، حدود هش��ت روز قبل بود 
که نخستین هش��دار افزایش مصرف بنزین از سوی 
ش��اهرخ خسروانی، معاون ش��رکت پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران به گوش مردم رس��ید. وی 
در این مورد به ایس��نا، گفته ب��ود که مصرف بنزین 
در ایران به بیش از 83 میلیون لیتر رس��یده اس��ت 
و کاهش پی��دا نمی کند، اما با وج��ود اینکه مصرف 
بنزین در کش��ور به پیک خود رسیده است، مشکلی 
در تامی��ن بنزین وج��ود ن��دارد. پیش بینی افزایش 
مص��رف در ح��د 5درصد بود که در ح��ال حاضر به 
باالی 9درصد رس��یده اس��ت. چند روز بعد از اظهار 
نظر خس��روانی، منصور ریاحی، مدیرعامل ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی نی��ز در این مورد به 
ایسنا، گفت میزان مصرف بنزین در کشور از ابتدای 
س��ال 96 روند افزایشی داشته اس��ت؛ به طوری که 
میزان مصرف بنزین در تیرماه س��ال جاری نس��بت 
به تیرماه سال گذشته 9 تا 1۰ میلیون لیتر افزایش 
داش��ته اس��ت. میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای 

سال تاکنون 8.5درصد رشد داشته است. 
دالیل افزایش مصرف بنزین به روایت آمار

به گفته وی مهم ترین دلیل افزایش مصرف بنزین 
در کش��ور افزایش تولید خودرو اس��ت. در سال 9۴، 
966 هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال 95 
به یک میلیون و 3۴۰ هزار خودرو رسید. همزمان با 
افزایش تولید خودرو در کش��ور، تولید موتورسیکلت 
نیز در سال 95 نس��بت به سال 9۴، 63درصد رشد 
داش��ته است. از سوی دیگر خودروهای با عمر ۲۰ تا 
۲5 س��ال در کش��ور جمع آوری نمی شوند همچنین 
در س��ال جاری به دلیل تقویم زمانی مناسب شاهد 
افزایش تردد و مس��افرت بودی��م. افزایش 6درصدی 
رشد اقتصادی کش��ور و عدم تغییر قیمت بنزین در 
دو س��ال اخیر از دیگر دالیل افزایش مصرف بنزین 

در کشور محسوب می شود. 
شبهه افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین

ریاح��ی در جایی دیگر نیز اعام کرد دولت اکنون 
در قب��ال س��وخت، یارانه س��نگینی می پ��ردازد در 
صورتی که قیمت س��وخت بسیار باالتر از این نرخ ها 
اس��ت و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه 
نتوانی��م روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، 
دول��ت و مجلس بای��د مصوباتی درخص��وص تغییر 
قیمت یا س��همیه بندی داشته باش��ند و ما به عنوان 
مجری تنها اجراکننده سیاس��ت ها هستیم. از سوی 
دیگر داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، 
غیرواقعی بودن قیمت سوخت را از چالش های مهم 
بخش حمل و نقل کش��ور خواند و گفت: واقعی شدن 
بهای س��وخت، روند نوس��ازی ناوگان فرسوده را در 
کشور تسریع می کند. در حالی که برخی بر این باور 
بودند که عدم اجرای قانون سهمیه بندی بنزین دلیل 
افزایش قیمت این فرآورده اس��ت، کارشناسان اعام 
کردند که افزایش مصرف بنزین در کش��ور ارتباطی 
با حذف س��همیه بندی این س��وخت ندارد. افزایش 
مص��رف بنزین در روزهای اخیر ب��ه دو عامل اصلی 
افزایش سفرها در فصل تابستان و وجود خودروهای 
پرمصرف مربوط می ش��ود. به گفته کارشناسان یک 
جری��ان طبیع��ی در بخش عرض��ه و تقاضای بنزین 
وج��ود دارد. به طور معمول در تابس��تان هر س��ال 
با افزایش س��فر و مس��افرت با خودروی ش��خصی، 
مصرف بنزین در کشور با افزایش چشمگیری روبه رو 
می ش��ود و این تقاضا تا ش��هریورماه تداوم داشته و 
از مهرماه با کاهش س��فرهای برون ش��هری، مصرف 
بنزین نیز کاهش خواهد یافت.  کارشناس��ان مرتبط 
دانستن افزایش مصرف بنزین با حذف سهمیه بندی 
را اش��تباه بزرگی دانستند و اعام کردند: افرادی که 
بحث افزایش مصرف بنزین را با حذف سهمیه بندی 
مرتب��ط می دانن��د، ب��ه ط��ور عجوالن��ه ای مقول��ه 
س��همیه بندی را به مصرف نکردن ارتباط می دهند. 
ب��ه ط��ور کلی کارشناس��ان فص��ل تابس��تان و اوج 
گرفتن سفرهای تابستانی، افزایش ناوگان خودرویی 
کش��ور، بهبود نس��بی رفاه مردم، الگوی های مصرف 
س��وخت و استقبال کم مردم از CNG را مهم ترین 
دالی��ل افزایش مص��رف بنزین اع��ام کردند. با این 
حال ش��بهه احتمال افزایش قیمت یا سهمیه بندی 
بنزین همچنان در کشور وجود داشت که در نهایت 
محمدباق��ر نوبخت، س��خنگوی دول��ت و پس از آن 
بیژن زنگنه، وزیر نفت تیر خاص را در مورد قیمت 
و س��همیه بندی بنزین زدن��د و صراحتا اعام کردند 
دولت ب��رای محدود کردن مص��رف بنزین برنامه ای 
ن��دارد. در حال��ی که نوبخت اعام ک��رد دولت هیچ 
طرح و برنامه ای ب��رای محدود کردن مصرف بنزین 
از طریق سهمیه بندی یا افزایش قیمت ندارد، زنگنه 
روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت تاکید کرد 

که فعا طرحی برای سهمیه بندی بنزین نداریم. 
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت 
آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرس��ید اما 
فعا طرحی برای س��همیه بندی بنزین نداریم و باید 

تامین کنیم. 

تازه های خودرو

کنتیننتال، CUbE را برای آزمایش های خودران به فرانکفورت می برد.



س��هم اپل از بازار گوش��ی های هوشمند چینی در س��ه ماهه گذشته، کاهش 
یافته است، براساس یک تحلیل، این موضوع نشان دهنده کاهش تسلط ناگهانی 
آیفون ها در یک رویداد عمده اس��ت. طبق گزارش های شرکت تحلیلی مستقل  

Canalys، ن��ام تجاری محل��ی   Xiaomi رتبه 
چهارم را در گوش��ی های هوش��مند چین به خود 
اختصاص داده اس��ت و در این رتبه بندی برند اپل 
پنجمین گوش��ی برتر در چین است. گوشی های 
هوشمند سامس��ونگ نیز جزو 10 گوشی برتر در 
چین است. اگرچه تنها چهارنام تجاری برتر توسط 
اعالمیه Canalys رتبه بندی ش��ده است که این 

چهار نام تجاری عبارتند از: 
ه��وآوی: 23 میلی��ون؛ Oppo: 21میلی��ون؛ 

Vivo: 16 میلیون؛Xiaomi: 15 میلیون.
اپ��ل ارق��ام مرب��وط ب��ه ف��روش محص��والت 
منحصربه ف��رد در ه��ر منطقه را کنس��ل نخواهد 
کرد، اما در اوایل سال جاری، اپل گزارش جداگانه 

از Counterpoint Research  دریافت کرد که نش��ان می داد گوش��ی های 
هوشمند آیفون برند برتر گوشی در سال 2016 در چین نیست و از سال 2012 

این نخستین باری است که اپل جزو برند برتر به شمار نمی آید. 

Canalys تخمین زده اس��ت که برندی برتر بودن کلیدی برای موفقیت اپل 
است، زیرا پنج برند برتر، تقریبا 75درصد از 113 میلیون حمل و نقل در چین را 
انجام می دهند. چین منطقه ای است که اپل در سال های اخیر فروش 14درصد 
از محصوالت خود را در س��ه ماه گذشته در آنجا 
داشته است. مدیرعامل شرکت اپل، تیم کوک، با 
وجود رقابت ش��دید ارائه شده توسط اکوسیستم 
نرم افزار  WeChat ، که در دستگاه های اندروید 
یا آیفون کار می کند، خوش بینی درازمدت برای 
دوام داشتن اپل در بازار چین را ابراز کرده است. 
اپل به تازگی یک پس��ت جدید در شرکتش 
ایجاد ک��رده اس��ت، مدیرعاملی برای بررس��ی 
محص��والت چینی تا ب��ا اس��تفاده از یک مدیر 
 iPhone اجرایی ویژگی های گوش��ی هوشمند
و iPad را ک��ه ب��ه ب��ازار چی��ن ارائ��ه می کند 
توس��عه دهد. آیفون 8، نشانگر دهمین سالگرد 
 FactSet دستگاه های اپل اس��ت و طبق گفته
انتظار می رود فروش در چین بیشتر از 9.96 میلیارد دالر در ماه سپتامبر باشد، 

که از 8.79 میلیارد دالر در سه ماهه سال گذشته پیشی گرفته است. 
 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانش��اه گفت: نظام مالیاتی، نظام کسب و کار کشور 
را تهدید می کند که بس��یار نگران کننده اس��ت و باید به آن پرداخته شود. به 
گزارش امتداد نیوز، کیوان کاش��فی در جلس��ه شورای اداری استان کرمانشاه 

با رویک��رد اقتصاد مقاومتی اظهار داش��ت: باید 
 به س��مت یک همگرایی در کش��ور پیش برویم 
چرا که تجربه نشان داده هر زمان تمام ارکان نظام 
اعم از حاکمیت و دولت در کنار هم قرار گرفتند 
بسیاری از مش��کالت را حل کردند. رئیس اتاق 
بازرگانی استان کرمانشاه افزود: برجام نمونه عالی 
این قضیه بود و وقتی به وحدت رسیدیم و همه 
حمایت کردیم اتفاق بزرگی در کشور رخ داد. وی 
با اشاره به مشکالتی در بخش هنر و موسیقی در 
اوایل انقالب اظهار داشت: امروز بیش از 80درصد 
جوانان کشور از هنر موسیقی و سینمایی ایرانی 
استفاده می کنند که این به نوبه خود باعث افتخار 
اس��ت. کاشفی خاطر نش��ان کرد: در بحث تورم 

وقتی به این نتیجه رسیدیم که تورم ریشه در تمام برنامه های اقتصادی دارد و 
آنهارا خراب می کند به آن پرداختیم و آن را تا حدودی مهار کردیم. وی یادآور 
شد: در 4 سال آینده مسائل مختلفی را پیش رو داریم از جمله در بحث نظام 

بانکی که مش��کل عدیده داریم و باید حل شود و همچنین بحث یارانه ها که 
باید برچیده شود چرا که ادامه این کار امکان پذیر نیست. رئیس اتاق بازرگانی 
اس��تان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: در استان کرمانشاه بیم این وجود دارد 
که عدم توسعه یافتگی به یک سیاه چاله تبدیل 
ش��ود که اگر این بیم شکل بگیرد دیگر کسی 
نمی توان��د از آن رهایی پیدا کند. وی از معاون 
اول رئیس جمهور درخواست استراتژی جدید 
در چهار س��ال آینده برای اس��تان کرمانشاه را 
داشت و افزود: اگر سعی شود در این چهار سال 
هر س��ال 2درصد از بیکاری را پایین بیاوریم با 
برنامه ریزی وکوش��ش از طرف خود مسئوالن 
استان و در اختیار گذاشتن ابزار از طرف دولت 
این مهم دست یافتنی است. کاشفی در بخش 
دیگر از س��خنانش ابراز داش��ت: سه بخش در 
مباحث سیستم بانکی، مالیات و تامین اجتماعی 
بیشترین تهدید را برای کسب و کار استان در پی 
دارد. وی گفت: در بحث تامین اجتماعی تا حدودی مش��کالت حل شده، ولی 
نظام مالیاتی نظام کسب و کار کشور را تهدید می کند و این بسیار نگران کننده 

است که باید به آن پرداخته شود.  

طبق گزارشات، ماشین های الکتریکی تویوتا تا سال 2022 برای شارژ 
س��ریع تر از باتری های جامد اس��تفاده خواهند کرد. تویوتا از ماشین های 
دارای باتری الکتریکی عقب مانده اس��ت و همچنین ادعا می کند که آنها 

تنها برای س��فرهای کوتاه مناس��ب هستند. 
این شرکت توسط چین و قوانین خودرو های 
الکتریک��ی تحت فش��ار قرار گرفته اس��ت و 
متعهد به س��اختن تمام وسایل الکتریکی تا 
 Toyota Chunichi .س��ال 2022 اس��ت
Shimbun ی��ک روزنامه ژاپن��ی( از طریق 
رویت��رز )گزارش می دهد ک��ه جاه طلبی های 
الکتریکی ش��رکت افزایش می یابد. بنابراین، 
تویوت��ا باتری ه��ای جامد ب��رای خودروهای 
الکتریکی آینده خود را توسعه می دهد. طبق 
این گزارش، نخستین وسیله نقلیه دارای این 
فناوری، در اوایل س��ال 2022 به بازار عرضه 

خواهد شد. همچنین در اواخر سال گذشته، روزنامه ژاپنی Nikkei اعالم 
کرد که تویوتا نخس��تین ماش��ین الکتریکی با برد بلند را تا سال 2020 
تولید و به فروش خواهد رس��اند. تمامی ش��رکت های باتری سازی اکنون 

سرمایه گذاری های عمده ای را در جهت پیشرفت های لیتیوم یون و تحقیق 
در فناوری نسل بعدی به کار می گیرند. 

اگر گزارشات دقیق باشد، استفاده از سلول های جامد در باتری تویوتا، 
برای نخس��تین بار برای هر س��ازنده بزرگ 
جهانی امکان پذیر است. با توجه به گزارش 
باتری ه��ای   ،Chunichi Shimbun
حالت جامد تویوتا، محدوده  باالتری نسبت 
به باتری های لیتیوم ی��ون ارائه می دهند و 
مهم تر از همه، زمان شارژ فقط چند دقیقه 
طول می کشد. همانطور که از نام آن مشخص 
است، در باتری جامد از الکترولیت جامد به 
جای مایع استفاده می کنند. الکترولیت مایع 
در بسیاری از سلول های لیتیوم یون استفاده 
می شود. در نتیجه کارایی باتری جامد بیش 
از باتری هایی با س��لول لیتیوم یون اس��ت. 
مزیت باتری های حالت جامد این اس��ت که آنها کمتر مس��تعد ابتال به 

آتش سوزی هستند و تراکم انرژی آنها بسیار باالتر است. 
greencarreports /گروه ترجمه فرصت امروز

معاون مرکز ملی فضای مجازی از بررس��ی عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و 
تولید محتوا در فضای مجازی با هدف رفع موانع اشتغال کسب و کارهای این 
حوزه، خبر داد. به گزارش امتداد نیوز، امیر خوراکیان با اشاره به بررسی عوامل 

و موانع اش��تغال در حوزه محت��وا و خدمات در 
فضای مجازی ب��ه منظور بهره مندی از ظرفیت 
این حوزه برای ایجاد کسب وکار فضای مجازی 
گفت: با توج��ه به ظرفیت هایی ک��ه در حوزه 
اشتغال در فضای مجازی کشور وجود دارد، برای 
ایجاد کار، فعالیت و توسعه خدمات به خصوص 
در حوزه محتوا کارگروه تشکیل دادیم. 96 مانع 
فعالیت کس��ب و کارهای اینترنتی شناسایی شد 
وی گفت: با تش��کیل این کارگروه و هم اندیشی 
ب��ا فع��االن بخش خصوص��ی، فرهیخت��گان و 
صاحب نظران ای��ن حوزه، 96 عن��وان ازعوامل 
و موانع اش��تغال در حوزه محت��وا و خدمات در 
فضای مجازی را شناس��ایی کردیم. طبق مدل 

عمومی در اقتصاد کالن کشور و با در نظر گرفتن چهار بازار اصلی و مهم در 
اقتصاد، حوزه  »شفافیت قوانین« از مهم ترین مشکالتی است که در این 96 
عنوان وجود دارد. معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت 

ساماندهی در تعدد و زمان ارائه مجوزها برای تقویت اشتغال در حوزه فضای 
مجازی ادامه داد: تنظیم روابط با اپراتورها در حوزه های مختلف باید رسیدگی 

و برای رفع موانع آن تصمیم گیری شود. 
همچنی��ن در ارتباط ب��ا بازاریابی خارجی 
بخشی از مشکالت بررسی و احصا شده است. 
خوراکی��ان با بیان اینکه نوآوری و برنامه ریزی 
در این حوزه، مالکیت معنوی و مسائل مرتبط 
با بانکداری در فضای مجازی از جمله عواملی 
اس��ت که به آن پرداخته ش��ده اس��ت، افزود: 
درباره روابط میان صنفی و متولیان این حوزه 
نیز، اقدامات الزم صورت گرفته تا تقسیم کار 
دقیق ت��ری صورت گیرد تا عالوه بر ش��فافیت 
فعالیت ها در صورت نیاز قوانین و مقررات برای 
فعال س��ازی و ایجاد روابط بهینه دراین حوزه 
مصوب شود. وی تصریح کرد: مرکز ملی فضای 
مجازی کشور با اعتبار نقش قرارگاهی خود با 
اولویت بندی صورت گرفته، مشغول تدوین پیشنهادها در این حوزه است و در 
صورت نیاز به مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی در حوزه اشتغال، آمادگی 

الزم را برای ارائه این طرح در شورا دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه: اپل به عنوان گوشی برتر در چین در معرض خطر قرار دارد 

نظام مالیاتی کسب و کار کشور را تهدید می کند
ماشین الکتریکی تویوتا برای شارژ سریع تر از باتری های جامد 

استفاده می کند
معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد

96 مانع اشتغال کسب وکارهای اینترنتی شناسایی شد

برای من به عنوان کارآفرین زمان زیادی طول کش��ید تا متوجه ش��وم 
که انجام همزمان چندین کار به رش��د کس��ب و کار نمی انجامد، بنابراین 
اگر به عنوان کارآفرین تازه کار ش��روع به راه اندازی کسب و کار می کنید، با 
چیز های کوچک شروع کنید و از انجام دادن چند کار به صورت همزمان 
بپرهیزید. همچنین کارآفرینان تازه کار بهتر است بدانند که اگر با روش ها و 
عادات درست رشد کسب و کار آشنا باشند، می توانند درآمد بیشتری کسب 
کنند. در ادامه به پنج عادت صحیح برای کسب درآمد بیشتر می پردازیم. 

1- صرفه جویی کردن را بیاموزید 
 شاید خنده دار به نظر برسد که صرفه جویی یک نوع عادت است. بهتر 
اس��ت کارآفرینان به این عادت در اس��تراتژی کلی خود عمل کنند. برای 
مثال، اگر راهی برای کاهش هزینه های خود می دانید حتماً آن را امتحان 
کنید. هرچه س��رمایه بیش��تری پس انداز کنید، درآمد بیش��تری کسب 

خواهید کرد. 
2- مهم ترین معیار تجاری را دنبال کنید 

براس��اس تجربه ه��ای قبلی متوجه ش��ده ام که زمان های��ی که تالش 
می کردم تا چندین کار را همزمان انجام دهم، با شکست مواجه شدم. بهتر 

است به دنبال معیار اصلی کسب وکار خود باشید و تنها آن را دنبال کنید. 
بنابراین بهتر است همین امروز به دنبال کسب و کار خود باشید و یک معیار 
باالتر برای کسب و کارتان پیدا کنید و زمان خود را به آن اختصاص دهید. 

3- روزانه زمانی را به استراحت اختصاص دهید 
مغز ما طوری عمل می کند که ما را از انجام کار هایی که انرژی زیادی از 
ما می گیرد، باز می دارد. بنابراین در تالش است ما را در شرایطی قرار دهد 
که احساس امنیت و آرامش کنیم. پس بهتر است انرژی خود را برای کار 

خاصی صرف کنیم تا تمرکز بیشتری روی کار خود داشته باشیم. 
4- روزانه یکی از اسرار رقیبان تان را یاد بگیرید 

 ش��رکت ها توسط اسرار تجاری اداره می شوند. شاید نتوانید تمام اسرار 
رقیبان خود را بیاموزید. بنابراین تالش کنید تا برخی از اسرار اصلی آنها 
را بیابید و در کس��ب و کار خود به کار گیرید. پس س��عی کنید از اخبار و 

محصوالت شرکت های رقیب خود آگاهی داشته باشید. 
5- هنر معامله و گزینش را بیاموزید

این یکی از عادت های اساسی است که باعث رشد بیشتر کسب و کار در 
هر صنعتی می شود. مهارت داشتن در این موارد باعث می شود بتوانید در 

سرمایه، انرژی و وقت خود صرفه جویی داشته باشید. 
entrepreneur :گروه ترجمه فرصت امروز / منبع

س��ازمان ها و کس��ب و کارهای زی��ادی بودند و هس��تند که بابت 
اعتم��اد به اخب��ار جعلی و دروغین، به ضرر و زیان مالی بس��یاری 

دچار شده  اند. 
نش��ر اخبار دروغین موضوع تازه  ای نیست، اما با وجود آگاهی از 
چنی��ن اخباری و ب��ا وجود اینکه بارها و بارها گفته می ش��ود »هر 
چیزی که می ش��نویم، ب��اور نکنیم«، باز هم اخب��ار زیادی که در 
درس��تی آنها شک و تردید وجود دارد، توس��ط همگان پذیرفته و 
پخش خواهد ش��د. متأس��فانه این مس��ئله عموماً هزینه  های مالی 
بس��یاری در پ��ی خواهد داش��ت، چه ب��رای اش��خاص و چه برای 
کس��ب و کارها یا حت��ی آژانس  های دولتی که براس��اس اطالعات و 
حقایقی که به دست ش��ان می رس��د، تصمیم گیری به ظاهر منطقی 

می کنند. 
متأس��فانه همه ملت  ها و جوامع از منتشر شدن این دست خبرها 
و اطالعات نادرس��ت رنج خواهند برد و هیچ فرد یا سازمانی وجود 
ندارد که درستی و صحت آنها را بررسی کند. اگر ما یک کارآفرین 
موفق یا صاحب کس��ب و کار هس��تیم، باید کمی هوش��مندانه  تر و 

حساب  شده  تر عمل کنیم و هرگاه 
خبری به دس��ت مان می رسد، آن 
را از چن��د منب��ع بررس��ی کنیم 
و درب��اره صح��ت و س��قم خب��ر، 
اطالعات محکم  و قابل اس��تنادی 

جمع آوری کنیم. 

هک شدن آسوشیتد پرس
در س��ال 2013، ی��ک هفت��ه 
پ��س از بمب  گ��ذاری در ماراتون 
بوستون، حساب توییتر آسوشیتد 
پرس هک شد و پس از آن در یک 
توییت از آن حساب، اعالم شد که 
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 
در اثر انفجار بمبی در کاخ س��فید 

زخمی ش��ده اس��ت. با وجود اینکه آسوش��یتد پرس ش��رایط را به  
سرعت توضیح داد و این هک شدن را اعالم کرد، اما سرعت انتشار 
این خبر از سرعت اصالح آن بیشتر بود و همین موضوع باعث شد 
ارزش 500 سهام برتر در بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار 
ن��زدک  )NASDAQ(  تا 0.9 درصد کاه��ش پیدا کرده و 130 
میلی��ارد دالر ارزش س��هام در چند دقیقه ناپدید ش��ود. اما چطور 

چنین خبری چنین تأثیر سریعی داشت؟ 
کارگ��زاران بورس و س��هام از تجارت  های پر نوس��ان اس��تفاده 
می کنند، به خص��وص از الگوریتم  هایی که خریدوفروش براس��اس 
اطالعات موجود باش��د و به هیچ تعامل انس��انی نیاز نباش��د. این 
کارگ��زاران، اینترنت را برای اخبار ش��خم می زنند و براس��اس آنها 
رفتار خواهند کرد، بدون آنکه نظارتی وجود داش��ته باش��د و بدین 
ترتیب در کسری از ثانیه به خبر اولیه واکنش نشان دادند و نتیجه 

فاجعه  ای بیش نبود. 
صاحب��ان کس��ب و کار و کارآفرین��ان از این موض��وع چه چیزی 
خواهند آموخت؟ نخس��ت اینکه بازار س��هام آش��فته می ش��ود و 
حقیقتی که باید به خاطر س��پرده ش��ود، دنبال کردن عرضه اولیه 

س��هام اس��ت؛ به خصوص اگر س��رمایه اضطراری در اختیار نیست. 
ارزش سهام با اخبار داخلی و بین المللی واقعی یا دروغین می میرد 

و زنده می شود. 
و ام��ا درس مهم تری که می آموزیم این اس��ت که با وجود اینکه 
کامپیوتر ها بس��یار مؤث��ر و کارآمد هس��تند، می توانند با کمک به 

انتشار اخبار جعلی و دروغین به ایجاد مشکل دامن بزنند. 
برقراری تعادل بین کار الگوریتمی و تالش انسانی، کلید موفقیت 
هر کس��ب و کار است، به خصوص وقتی در ارتباط با دنیای بیرون از 

محل کار قرار می گیرد. 

)Pizzagate(   پیتزاگیت
در دس��امبر 2016، مردی در کالیفرنیای شمالی به پیتزافروشی 
کام��ت پینگ پون��گ )  Comet Ping Pong( رفت و ش��روع 
ب��ه تیراندازی ک��رد. او دلیل ای��ن کار را اجرای عدال��ت بر مبنای 
بررسی  های شخصی در مورد گزارش  های اعالم  شده از وجود حلقه 

کودک  آزاری در این رستوران اعالم کرد.
 البته اطالعات او براس��اس اخبار 
نادرس��تی ب��ود که چن��د روز قبل 
منتشر ش��ده بود. خوش��بختانه به 
کس��ی آس��یبی وارد نش��د و م��رد 
تیرانداز دستگیر ش��د. از این اتفاق 

چه درس هایی می توان گرفت؟
 1- س��رخود  درم��ورد موضوعی 

تحقیق و تفحص نکنیم.
 2- نتیج��ه تحقی��ق خ��ود را با 

اسلحه پیاده  سازی نکنیم! 
اما چه درس��ی ب��رای کارآفرینان 
وجود دارد؟ در مواجهه با خبرهای 
مش��کوک پی��ش از آنک��ه واکنش 
ش��دید نشان بدهیم، اول از درستی 
آن اطمینان حاصل پیدا کنیم. این 
درس به منابع انس��انی داخلی به خصوص در سیاست گذاری روابط 
و اتفاق  های بیرون س��ازمانی، مانند برخورد با رقبا نیز قابل تعمیم 
است. یک مثال تکان  دهنده دیگر، افتضاح خط هوایی یونایتد است 
که مدیر ارش��د خط س��ازمان قبل از آنکه به طور دقیق از موضوع 

آگاهی داشته باشد بیانیه صادر کرد. 
در مواردی که باید در جمع س��خنرانی کرد، بهتر اس��ت به جای 
گفت��ن حرفی که بعدا بابت آن تأس��ف بخوری��م، یک نفس عمیق 

بکشیم. 
به عن��وان ی��ک کارآفرین یا صاحب کس��ب و کار، م��ا نه تنها روی 
ش��رکت ها بلک��ه روی جامعه  ای ک��ه به آن خدم��ت می کنیم هم 
س��رمایه گذاری می کنی��م؛ چه این جامعه محدود به کش��ور و چه 

جهانی باشد. 
ب��ه همین علت، مهم اس��ت که تنها به مخاطبان برای دانس��تن 
نیازهای آنها توجه نکنیم، بلکه به اخبار نیز با سرعت واکنش نشان 
دهیم. اما این توجه به اخبار نباید به اندازه  ای باش��د که واکنش و 
پاسخ به آن غیر محتاطانه و عجوالنه صورت گیرد که در این صورت 

بعدا پشیمان خواهیم شد. 

مدتی اس��ت که کلمه اس��تارتاپ کاربرد فراوانی یافته است و هر روز یک 
استارتاپ جدید جهت رفع برخی نیازهای مردم ظهور می کند. این کلمه که 
در ایران به »ش��رکت نوپا« ترجمه شده است، یک کسب و کار جدید است که 

عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد. 
به گزارش رکنا، دو سالی است که این استارتاپ ها در ایران به دل خدمات 
مالی نفوذ کرده اند و در تالش هستند تا در آینده جایگزین بانک ها و موسسات 
مالی س��نتی و قدیمی ش��وند. در خارج از کش��ور به این استارتاپ های مالی 
 Financial(  مخفف کلمه )Fin tech(  فین تک گفته می ش��ود. فین تک
Technology(  یا فناوری های مالی است. طبق تعاریف، فین تک به مجموعه 
فعالیت ها و کسب و کارهایی گفته می شود که با استفاده از توان نرم افزاری نوین 
)که بیشتر مبتنی بر بستر وب بوده( به ارائه خدمات مالی در سطحی وسیع 
و فارغ از مرزهای جغرافیایی می  پردازند. به عبارتی فین تک ها به اپلیکیشن ها، 

پروسه ها، محصوالت یا مدل های کسب وکار در حوزه مالی گفته می شود. 
همان گونه که گفته ش��د این اس��تارتاپ های مالی حدود دو س��الی است 
ک��ه فعالیت خود را در ایران آغاز کرده ان��د و خدمات مالی مختلفی را نیز به 
کسب و کارهای اینترنتی ارائه می کنند. روز جمعه 16 تیرماه 1396، برخی از 
این فین تک ها با مشکل فیلترینگ مواجه شدند. زرین پال، پی پینگ، باهمتا 
و ایدی پی از جمله فین تک های هستند که در تاریخ مذکور فیلتر شدند. آن 
گونه که رسانه ها منتشر کردند، به نظر می رسد دادستانی به دلیل عدم وجود 
قوانین شفاف برای فعالیت این گونه استارتاپ ها از سوی بانک مرکزی تصمیم 

گرفته اس��ت تا دست به فیلترینگ جمعی این کسب و کارها بزند. شایان ذکر 
است خرداد ماه 96، دادستانی جلسه ای را با حضور بانک مرکزی جهت تعیین 
وضعیت این استارتاپ ها تشکیل داد که البته در آن جلسه نماینده ای از سمت 
کس��ب و کارهای مذکور حضور نداشت و در این نشست تصویب شد که بانک 

مرکزی در خصوص مجوز این استارتاپ ها اقدام کند. 
در اس��فندماه 95، ناصر حکیمی معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی در 
گفت وگو با فارس در خصوص فعالیت اس��تارتاپ ها در حوزه بانکی و دریافت 
مج��وز از بانک مرکزی، عنوان کرده بود که در ح��ال تدوین چارچوبی برای 
فعالیت های استارتاپ ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی 
به اخذ مجوز بانک مرکزی ندارند. وی افزوده بود: به عنوان مثال اگر استارتاپ  ها 
خلق پول، جذب س��پرده و خریدوف��روش ارز نکنند، می  توانند بدون دریافت 
مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند. حکیمی در پاسخ به سوالی که آیا بانک 
مرکزی نظارتی بر این استارتاپ ها دارد یا نه، گفته بود: تعداد این استارتاپ ها 
زیاد نیس��ت و ش��اید هم به نظارت بان��ک مرکزی نیازی نباش��د، زیرا اینها 

کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد. 
نظر متفاوت دادستانی و معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی در خصوص 
اخذ مجوز و نظارت این اس��تارتاپ ها، به خوبی نشان می دهد که علت عمده 
این فیلترینگ چه بوده اس��ت؛ فیلترینگی که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، 
دبیر عالی شورای مجازی باعث ایجاد اختالل در فعالیت 200 هزار کسب و کار 

اینترنتی شده است. 

کوکاک��وال در روز چهارش��نبه اعالم کرد که فروش نوش��ابه های کم و بدون 
کالری ش��رکت در طول سه ماهه دوم سال 2017رشد داشته اند و این شرکت 

همچنان به ارائه محصوالت با شکر کمتر در سطح جهان ادامه می دهد. 
جیم��ز کوینزی مدیرعامل جدی��د در بیانیه ای گفت: نتایج مالی س��ه ماهه 
دوم 2017 نش��ان از پیش��رفت مداوم کوکاکوال و حرکت در مسیر اولویت های 

استراتژیک ما دارد. 
وی افزود: کوکاکوال همچنان ش��اهد پیش��رفت در بازاره��ای نوظهور مانند 

برزیل و ونزوئال است. 
کوینزی تأکید کرده اس��ت که قصد دارد با ف��روش کوکا کوال در اندازه های 
کوچک ت��ر و نوش��ابه های ک��م کالری تر به دنب��ال گزینه های س��الم تری برای 

مصرف کنندگان باشد. 
درآمد خالص کوکاکوال در س��ه ماهه دوم سال 2017 به 1.37 میلیارد دالر 
کاهش یافته اس��ت. یعنی 32 سنت به ازای هر سهم که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل کاهش چشمگیری را نش��ان می دهد. در سه ماهه دوم 2016، این 
رق��م 3.45 میلیارد دالر یا 79 س��نت به ازای هر س��هم ب��ود. البته با توجه به 
س��ازماندهی مجدد ش��رکت، کوکاکوال قبال اعالم کرده بود که در سال جاری 
کاهش درآمد خواهد داشت. البته عملکرد شرکت بهتر از پیش بینی های انجام 

شده بوده و همین امر روی سهام کوکاکوال اثر مثبت داشته است. 
 

عادت های صحیح کسب درآمد بیشتر در کسب و کار های 
کوچک

چرا کارآفرینان باید از اخبار دروغ دوری کنند

فیلترینگ عامل اختالل 200هزار کسب و کار اینترنتی

 رشد فروش نوشابه های سالمتر شرکت
در طول سه ماهه دوم سال 2017

 کوکاکوال
در مسیر
صعود مجدد
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دریچه

گزارش

یادداشت

دادگاهی در آمریکا کمپانی اپل را به جرم نقض یکی از پتنت های دانش��گاه 
مدیس��ون ویسکانس��ین، به پرداخت 506 میلیون دالر جریم��ه کرد. قاضی 
منطقه ای مدیس��ون، آقای »ویلیام کانلی« این حکم را صادر کرده و در واقع 
مبلغ مورد نظر را نسبت به رأی قبلی هیأت ژوری، به بیش از دو برابر افزایش 

داده است. 
به گزارش دیجیاتو، پتنت مورد بحث که در سال 1998 میالدی توسط واحد 
ثبت اختراعات دانش��گاه ویسکانزین به ثبت رس��یده، در ارتباط با روش هایی 
برای بهینه س��ازی پردازنده های کامپیوتری بوده که براساس شکایت موجود، 
در چیپس��ت های A7 ،A8 و A8X اپل مورد اس��تفاده قرار گرفته است. این 
شکایت نخستین بار در اکتبر سال 2015 میالدی مطرح، و موجب محکومیت 

اپل از سوی هیأت ژوری به پرداخت 234 میلیون دالر شد. 

جریمه 506 میلیون دالری اپل

در نمایش��گاه هوایی »ماکس« که در نوع خود یکی از بزرگ ترین نمایش��گاه های 
هوایی و فضایی جهان به حساب می آید و هر دو سال یکبار در اواخر ماه آگوست در 
شهر »ژوکوفسکی« روس��یه برگزار می شود امسال شرکت های دانش بنیان ایرانی در 
این نمایشگاه حضور چشمگیری داشتند.  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و 
نوآوری، نمایش��گاه ماکس 2017 در تاریخ 18 جوالی آغاز به کار کرد. در نمایش��گاه 
امس��ال 770 شرکت از 32 کشور جهان حضور داشتند و 10 کشور در این نمایشگاه 
غرفه های ملی تشکیل دادند، مدت زمان برگزاری نمایشگاه شش روز بود که سه روز 
اول بازدیدکننده های تخصصی از نمایشگاه بازدید کردند و روز چهارم بازدیدکننده های 

نیمه تخصصی و دو روز آخر نمایشگاه نیز بازدید برای عموم آزاد بود. 

حضور فعال شرکت های دانش بنیان 
ایرانی در نمایشگاه بین المللی  روسیه

kcagu :نویسنده



حتما برای ش��ما هم پی��ش آمده که 
با ش��نیدن نام یک برند، بالفاصله شعار 
تبلیغات��ی آن را ب��ه خاط��ر آورده اید یا 
تی��زر تبلیغاتی آن در ذهن تان مثل یک 
فیلم به نمایش درآمده است. چه عاملی 
باعث می شود که یک شعار تبلیغاتی در 
یاده��ا بماند و حتی پس از س��ال ها نام 
یک برن��د را زنده نگه دارد؟ یک ش��عار 
تبلیغاتی خوب چ��ه ویژگی هایی دارد؟ 
بهترین ش��عارهای تبلیغاتی شرکت های 
بزرگ دنیا چه هستند و چه ویژگی هایی 
دارند؟ برای یافتن پاس��خ این س��وال ها 
س��ایت  توس��ط  ک��ه  را  مقال��ه   ای��ن 
»chetor« ارائه شده است دنبال کنید. 
انتخ��اب کردن ی��ک مت��ن تبلیغاتی 
مختصر و مفید، بس��یار س��خت اس��ت. 
اینک��ه بتوانید یک محتوای احساس��ی 
نس��بتا طوالنی را در چند کلمه خالصه 
کنید، کاری بسیار سخت و زمانگیر است 
که هر کسی از عهده آن بر نمی آید. این 
در واقع همان کاری است که شعارهای 
تبلیغاتی انجام می دهند؛ یک پیام کامل 

را در چند کلمه خالصه می کنند. 
برنده��ای مش��هور دنی��ا ش��عارهای 
تبلیغات��ی خاصی دارند که بعضی از آنها 
جذاب و به یادماندنی هس��تند. در واقع 
این برندها توانس��ته  اند این کار س��خت 
یعنی انتخاب شعار تبلیغاتی خوب را به 
درستی انجام بدهند. شرکت های بزرگ، 
گزاره ارزش خود را به کمک این شعارها 
تنها در یک جمله س��اده به مش��تریان 

منتقل می کنند. 
اگر به دنبال ایده ای برای ساخت شعار 
تبلیغات��ی خودت��ان می گردید، چه بهتر 
که از ش��رکت های بزرگ الگ��و بگیرید. 
به ش��عارهای تبلیغاتی این شرکت های 
مش��هور نگاهی بیندازی��د و از آنها برای 
س��اخت ش��عار اختصاصی برند خودتان 

الگو بگیرید. 
قب��ل از اینک��ه بهتری��ن ش��عارهای 
تبلیغاتی ش��رکت های معروف را ببینیم، 
بد نیست که بدانیم اصال شعار تبلیغاتی 
چیس��ت؟ چه چی��زی باعث می ش��ود 
یک ش��عار از سایر ش��عارهای تبلیغاتی 
متمایزتر باشد و بیشتر در ذهن مشتری 

بماند؟ 

شعار تبلیغاتی چیست؟ 
 با توجه به دانشنامه کسب و کار وب سایت

ش��عار   ،Entrepreneur.com  
تبلیغات��ی، ی��ک عبارت ی��ا مجموعه ای 
از کلمات اس��ت ک��ه در کن��ار هم قرار 
گرفته ان��د تا یک محصول یا ش��رکت را 

معرفی کنند. 
به عبارت دیگر، ش��عارهای تبلیغاتی، 
همان بیانیه های مأموریت هستند که در 
چند کلمه خالصه می شوند. شرکت ها به 

همان دلیلی که 
دارن��د،  لوگ��و 
ش��عار هم دارند 
دلی��ل  آن  و 
نیس��ت  چیزی 
تبلیغ��ات.  ج��ز 
لوگ��و، معرف��ی 
تصوی��ری ی��ک 
و  اس��ت  برن��د 
معرفی  ش��عار، 
کالم��ی. هر دو 
روش بیش��تر از 

نام یک ش��رکت یا محص��ول می توانند 
توجه مش��تری را جل��ب کنند. عالوه بر 
این، به خاطر سپردن و درک مفهوم آنها 

راحت تر است. 
هدف از انتخاب ش��عار چیست؟ هدف 
از شعار این است که پیام کلیدی شرکت 
را در ذهن مش��تری حک کند. به نحوی 
که اگر یک مشتری حتی همه تبلیغات 
یک شرکت را فراموش کند، بتواند شعار 

آن را به یاد بیاورد. 
یک شعار خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 
به نقل از HowStuffWorks، یک 
شعار تبلیغاتی خوب باید بیشتر یا همه 

ویژگی های زیر را داشته باشد. 

۱- به یادماندنی باشد
آی��ا ش��عاری ک��ه انتخ��اب کرده اید 
به س��رعت قابل تش��خیص اس��ت؟ آیا 
مش��تریان در عرض چن��د ثانیه منظور 
آن را ب��ه درس��تی دریاف��ت می کنند؟ 
یک ش��عار چندکلمه ای مختصر و گیرا 

در تبلیغات، ویدئوها، پوس��ترها و سایر 
بخش های مرتبط با ش��رکت و تبلیغات، 

نقش مؤثری ایفا می کند. 
۲- مزای�ای کلی�دی محص�ول و 

شرکت را در بر بگیرد
ش��عار تبلیغاتی ش��ما به ج��ای اینکه 
روی ویژگی ه��ا و خ��ود محصول تمرکز 
کن��د، باید ب��ر مزایا و فوای��د آن تمرکز 
داشته باش��د. یک شعار تبلیغاتی خوب، 
مزایای محصوالت و خدمات یک شرکت 
را به ط��ور واض��ح به مش��تریان معرفی 

می کند. 
را  برن�د   -۳

متمایز کند
ش��عار  در 
خود  تبلیغات��ی 
بای��د ب��ه وج��ه 
ی  ه��ا یز تما
محصوالت ت��ان 
به سایر  نس��بت 
اش��اره  م��وارد 
ک��دام  کنی��د. 
محصول  ویژگی 
و خدمات ش��ما 

را از سایر رقبا متمایز می کند؟ 
۴- احس�اس مثبتی درب�اره برند 

منتقل کند
بهترین شعارها، شعارهایی هستند که 
در آنها از کلمات مثب��ت و خوش بینانه 
اس��تفاده شده اس��ت. هرقدر یک شعار، 
کلمات مثبت و زیبا داشته باشد، بیشتر 
بر مشتری و مخاطب تأثیر می گذارد. در 
مقاب��ل، کلماتی که ب��ار منفی دارند، در 

تبلیغ یک برند تأثیر معکوس دارند. 

شعارهای تبلیغاتی برندهای مشهور 
دنیا

اکنون که ب��ا ویژگی های یک ش��عار 
خ��وب آش��نا ش��دیم، ب��ه مثال هایی از 
برندهای  تبلیغات��ی  بهترین ش��عارهای 
مش��هور و مه��م اش��اره می کنی��م. اگر 
 ش��ما هم موردی به نظرتان می رس��د، 
و  م��ورد ش��رکت ها  در  ب��ه خص��وص 
برندهای داخلی، خوشحال می شویم آن 

را در بخش نظرات مطرح کنید. 

۱- نایکی)Nike(: فقط انجامش بده! 
فهمیدن پیام و منظور ش��رکت نایکی 
از این ش��عار ساده و جذاب، کار سختی 
نیس��ت. این برند مشهور چیزی فراتر از 
پوش��اک و وسایل ورزش��ی است. نایکی 
در واق��ع ب��ا این ش��عار، یک ط��رز فکر 
جدید را مطرح کرده اس��ت. این شعار، 
ش��ما را تشویق می کند تا به این مطلب 
فکر کنید که برای سالم بودن و داشتن 
تناس��ب اندام، الزم نیس��ت ورزش��کار 
حرفه ای باشید یا در میدان های ورزشی 
حماسه بیافرینید. اگر می خواهید ورزش 
کنید، کافی است که آن را انجام بدهید، 
به هر شکل و روشی که برای تان مقدور 

است. 
البت��ه بعید اس��ت آژان��س تبلیغاتی 
ای��ن  ک��ه   Kennedy + Wieden
ش��عار را برای نایکی برگزیده  اس��ت، از 
ابتدا می دانس��ته که این شعار در نهایت 
منج��ر به تغیی��ر رویه در این ش��رکت 
می ش��ود. محصوالت نایکی پیش از این 
بیش��تر به دون��دگان مارات��ن اختصاص 
داشت؛ رش��ته ای که یکی از سخت ترین 
رش��ته  های ورزش��ی اس��ت اما کمپین 
تبلیغات��ی »فقط انجامش ب��ده!« دامنه 
فعالیت های این شرکت را گسترش داد. 
این مثال به خوبی نشان می دهد که یک 
ش��رکت باید زمان زیادی برای ارائه یک 
ش��عار صرف کند؛ ش��عاری که پیام های 
ش��رکت را ب��ه خوبی منعک��س می کند 
و ب��ا توجه به طی��ف مخاطبان یک برند 

طراحی شده است. 
چ�ون   :)L’Oréal(لورئ�ال  -۲

الیقش هستید
همه دوس��ت دارند که الیق باش��ند. 
کسانی که این شعار عالی را برای لورئال 
انتخاب کرده ان��د، به خوبی می دانند که 
زنان دوس��ت دارند زیبا، دوست داشتنی 
و الی��ق به نظر برس��ند. این ش��عار هم 
در واق��ع درباره محصوالت این ش��رکت 
نیس��ت بلکه درباره نتیجه نهایی اس��ت 
که استفاده از محصوالت این شرکت به 

دنبال دارد. 
 hubspot برگرفته از
referralcandy

جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا )بخش اول(
دیجیتال

راه هایی برای جلب اعتماد مشتریان 
به وب سایت

هنگامی که بحث جلب اعتماد مشتریان به میان می آید، 
دیگر این موضوع اهمیت چندانی ندارد که چقدر محتواهای 
ش��ما خالقانه اس��ت یا تا چه اندازه روش ه��ای تبلیغاتی 
ش��ما به روز اس��ت. آنچ��ه اهمیت دارد این اس��ت که اگر 
بازدیدکنندگان سایت شما احساس کنند سایت شما قابل 
اعتماد نیست، ممکن است برای همیشه آن را ترک کنند. 
این مس��ئله هنگامی که مشتریان به قصد خرید محصولی 
از یک وب س��ایت بازدید می کنند، از اهمیت بیشتری نیز 
برخوردار می شود. پس اگر می خواهید در عرصه رقابت در 
خریدوفروش اینترنتی پیروز شوید، باید به فکر جلب اعتماد 
مش��تریان باش��ید. در ادامه به نکات کلیدی در این زمینه 
که توسط سایت ibazaryabi اراده شده است می پردازیم. 
 از تصاوی�ر معتبر اس�تفاده کنی�د: تصاویر عمومی و 
متداول را همه جا می توان پیدا کرد. اگر چه استفاده درست، 
خالقانه و بجا از این تصاویر ایرادی ندارد اما بهتر است ظاهر 
وب سایت ش��ما به گونه ای به نظر برسد که گویی مختص به 
خود شما و تیم تان است. برای اینکه بتوانید اعتماد مشتریان را 
به وب سایت خود جلب کنید، بهتر است یک عکاس حرفه ای 
استخدام کنید تا از ش��رکت تان، کارمندان و محصوالت تان 
عکس بگیرد. انتشار این تصاویر کیفیت وب سایت شما را باال 
خواهد برد و اعتبار وب س��ایت شما را به رخ مخاطب خواهد 
کش��ید . در این حالت همچنین محتواهایی که به اش��تراک 

گذاشته اید نیز تأثیر بیشتری روی مشتری دارد . 
 از طری�ق برگ�زاری نظرس�نجی های مختل�ف، 
مقبولیت اجتماعی کس�ب کنید: یک��ی از مؤثرترین 
روش ه��ا در ایجاد اعتماد در مش��تری، کس��ب مقبولیت 
اجتماعی اس��ت. سعی کنید در زمان های مختلف و پس 
از اتمام هر پروژه یا فروش یک محصول جدید با مشتریان 
خ��ود ارتباط برقرار کرده و از آنه��ا بخواهید نظرات خود 
را به عن��وان بازخورد در اختیار ش��ما ق��رار دهند تا روی 
وب سایت نشان داده ش��ود. هرجا امکان پذیر بود، تصویر 
ش��خص یا اشخاصی را که از آنها نظرسنجی کرده اید نیز 
در وب س��ایت قرار دهید. این کار نمونه ای از جلب اعتماد 

مشتری به کمک مفاهیم بصری است. 
 مناب�ع محتوایی ارزش�مند و مفید ایج�اد کنید: 
هیچ کس از محتواهایی که بیش��تر جنب��ه تبلیغاتی برای 
ف��روش یک محص��ول دارد اس��تقبال نمی کن��د و تقریباً 
هیچ ک��س در بازدید اول از یک وب س��ایت اقدام به خرید 
محصوالت آن نمی کند. به جای انتشار و به اشتراک گذاری 
 محتواهای��ی ب��ا این مفهوم ک��ه »این محص��ول را بخرید، 
چرا که بهترین محصول حاضر در بین رقیبان اس��ت«، به 
انتشار مطالبی بپردازید که مزایا و منافع محصول یا خدمات 
شما را نشان دهد، بدون اینکه خرید آن را به صورت مستقیم 
توصیه کند. هنگام جلب اعتماد مشتری، به اشتراک گذاری 
مطالبی ارزشمند که بتواند به سواالت مشتری پاسخ داده و 

مشالت او را حل کند، امری الزم و ضروری است. 
 به وسیله وسایل ارتباط جمعی، محبوبیت خود را 
افزایش دهید: با توجه به تغییر دنیای ارتباطات و نقش 
روزافزون وس��ایل ارتباط جمعی، امروزه نظراتی که مردم 
در مورد یک کاال در فضای مجازی با یکدیگر به اشتراک 
می گذارند، از اهمیت بیشتری نسبت به محتواهای منتشر 
شده از س��وی بازاریابان یا کارشناسان فنی یک محصول 
برخ��وردار اس��ت. در واقع، م��ردم هنگام خرید بیش��تر 
به نظرات س��ایر مش��تریان اهمیت می دهن��د تا نظرات 
کارشناسانه. به طور قطع، تغییراتی که در دنیای بازاریابی 
اتفاق افتاده اس��ت، نقش اسپانس��ر های یک محصول در 
تأثیرگذاری روی تصمیم مخاطب��ان را دچار تغییر کرده 
اس��ت. دنیای ارتباطات به گونه ای تغییر کرده اس��ت که 
نظرات، چه مثبت و چه منفی به سرعت بین مردم منتشر 
می ش��ود. پس در افزایش محبوبیت و مقبولیت اجتماعی 
خود و همچنین جلب اعتماد مش��تریان از تأثیربازاریابی 

دهان به دهان غافل نشوید. 
 از مشتریان و شرکای خود برای جلب اعتماد مشتریان 
استفاده کنید: حال که دنیای ارتباطات تغییر کرده، فرصت های 
بیش��تری در اختیار شما قرار گرفته است تا با مخاطبان تان در 
ارتباط باشید. می توانید از مشتریان خود کمک بگیرید تا خود را 
بیشتر و بهتر به مردم معرفی کنید. درست است مردم معموالً 
برندهای معروف را می شناسند، اما حتی برندهای ناشناخته نیز 
می توانند روی مردم تأثیرگذار باشند.  مخاطبان را نقطه تمرکز 
داس��تان هایی که روایت می کنید، قرار دهید: هنگامی که خود 
به تولید و انتش��ار محتوا می پردازید ی��ا از متخصصان این امر 
کمک می گیرید، مطمئن باشید در نوشته های تان از واژه »شما« 
استفاده می کنید. مخاطب قرار دادن مخاطبان تان باعث جلب 
توجه آنها شده و آنها را ترغیب می کند تا آخر نوشته با شما همراه 
باشند. اگر شما به طور مستقیم با گروه خاصی از مخاطبان تان 
صحبت می کنید، می توانید کلمه »شما« را جایگزین نام و عنوان 
مخاطب کنید؛ مواظب باش��ید تکرار بی��ش از حد نام مخاطب 
برای او آزاردهنده نش��ود. هنگام انتخاب محتوا، فراموش نکنید 
این محتوا برای جلب اعتماد مشتری است. بنابراین، در مطالب 
خود بیش از حد از شرکت و محصوالت تان صحبت نکنید. سعی 
کنید در قالب داستان هایی که تجارب مشتریان تان را در بردارد، 
از محصوالت خود صحبت کنید.  سعی کنید همه چیز در مورد 
وب س��ایت تان برای مشتری واضح و آش��کار باشد: پشت همه 
بی اعتمادی ها، ترس از ناشناخته هاس��ت. برای بازدیدکنندگان 
س��ایت خود همه چیز را روشن و واضح بیان کنید و این امکان 
را ب��رای آنها فراهم کنید که هنگام ورود به وب س��ایت تان و با 
یک کلیک بتوانند اطالعاتی را که می خواهند پیدا کنند. طراحی 
گرافیکی وب سایت تان اهمیت زیادی دارد. زیرنویس های تصاویر 
و لینک های کمکی در جلب اعتماد مشتریان مهم است. راه های 
ارتباطی خود با مشتری را جایی بنویسید که مدام در دسترس 
مشتری باشد و به محض دریافت ایمیل یا پیام، به مشتری پاسخ 

دهید. 
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آگهی محصولStaSoft - فرد خشنی مانند سیلوستر استالونه به صورت کاریکاتوری پارچه ای نمایش داده شده و ترکیب شعار تبلیغاتِی 
»حتی سخت ترین ها را هم نرم می کند« با پرتره  پارچه ای، ترکیبی طنزآمیز و مهم تر از همه، جذاب و به یادماندنی را به وجود آورده است.

ارتباط

اپلیکیشن هایی برای حرفه ای های 
روابط عمومی

رواب��ط عمومی یکی از مش��اغلی اس��ت که دارای 
وظای��ف چندگانه اس��ت. این وظای��ف گاه به قدری 
زیاد و متنوع هس��تند که مسئوالن روابط عمومی از 
کنترل همه آنها به ص��ورت یکجا عاجز می مانند. از 
همین رو، آشنایی با ابزارهایی که جهت برنامه ریزی 
و صرفه جویی زمان به مسئوالن روابط عمومی کمک 

می کند، ضروری و مهم به نظر می رسد. 
س��ایت  توس��ط  ک��ه  مطل��ب  ادام��ه   در 
»chetor« ارائه شده است می خوانید که تیم روابط 
عمومی launchsquad چگونه تمامی فعالیت های 

خود را در زمان معین به اتمام می رسانند. 
وان پسورد برای مدیریت پسوردها

یکی از دغدغه های روزم��ره ای که ما با آن مواجه 
هس��تیم، پس��وردها هس��تند. ب��رای اینک��ه امنیت 
پس��وردهای مان رعایت ش��ود، مجبور به استفاده از 
پس��وردهای پیچیده هس��تیم و در بسیاری از مواقع 
آنها را فراموش می کنیم یا به س��ختی آنها را وارد و 
زمان زیادی را هدر می دهیم. با استفاده از وان پسورد 
ش��ما مجب��ور نیس��تید هرگونه ورود به سیس��تمی 
را یادداش��ت کنید. ش��ما قادر خواهید بود برای هر 
س��ایتی رمز عبور متفاوت، مطمئن و امنی را تعیین 
کنید و از هر سیستمی که خواستید به آن دسترسی 

پیدا کنید. 
تیم launchsquad معتقد است با این اپلیکیشن 
روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه از زمان ش��ما ذخیره خواهد 

شد. 
اسلک برای مدیریت پروژه و هماهنگی های تیمی

اس��لک را می توان بهتری��ن اپلیکیش��ن مدیریت 
کارهای تیمی دانس��ت. شما می توانید با اعضای تیم 
خود در گفت وگوه��ای خصوصی یا در کانال ارتباط 
برقرار کنید. با استفاده از اسلک می توانید تماس های 
صوت��ی با اعضای تیم خود برقرار کنید. از روبات های 
اختصاصی اس��لک برای کارهای گوناگون اس��تفاده 
کنید و همچنین اپلیکیش��ن های دیگر همچون ترلو 

را به اسلک متصل کنید. 
تیم launchsquad معتقد است با این اپلیکیشن 
روزانه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه از زمان ش��ما ذخیره خواهد 
ش��د. آنها معتقدند اس��لک دقیقا همان اپلیکیشنی 
اس��ت که اگر از آن استفاده کردید، دیگر نمی توانید 

به عقب برگردید. 
ترلو برای مدیریت پروژه های تیمی

پروژه ه��ای  مدیری��ت  اپلیکیش��ن های  از  یک��ی 
تیم��ی که ب��دون آن واقعا نمی توان ب��ه برنامه ریزی 
پروژه ه��ای تیمی پرداخ��ت، ترلو ن��ام دارد. در ترلو 
ش��ما می توانید پروژه های خ��ود را وارد کنید، برای 
هر پروژه تس��ک هایی را مشخص کنید، به هر تسک 
ف��رد مربوطه را تگ و پس از انجام آن تس��ک آن را 
آرشیو کنید. محیط آن بسیار ساده و دوست داشتنی 
است و به راحتی می توان کارها را از هم تفکیک کرد. 
ش��ما همچنین می توانید از اپلیکیش��ن بومی ترلو 
یعنی تسکولو استفاده کنید. تسکولو دقیقا عملکردی 
همانند ترلو دارد، با این تفاوت که ساخته ایران است. 
ترلو مس��لما یک اپلیکیش��ن فوق العاده برای همه 
مسئوالن روابط عمومی است که فعالیت های آنها به 

صورت جزئی و زیاد است. 
فول کانتکت برای مدیریت ارتباطات

فول کانتکت یک س��ی آرام آنالین است که به شما 
کم��ک می کند اطالعات افرادی را ک��ه نیاز دارید در 
آن ذخیره کنید. همانطور که می دانید مدیران روابط 
عموم��ی با افراد زیادی در ارتباط هس��تند، کارکنان، 
مش��تریان و اهالی رس��انه؛ برای اینکه بتوان با تمامی 
این افراد به راحتی ارتباط برقرار کرد، به یک سی آر ام 
نیاز دارید. ش��ما می توانید روی فول کانتکت اطالعات 
افراد را وارد کنید، تماس هایی را که قبال با او داشتید 
و کارهایی که صورت دادید را یادداش��ت کنید؛ بدین 

ترتیب هیچ چیزی را فراموش نخواهید کرد. 
همچنین فول کانتکت جست وجوهایی را در ارتباط 
با فردی که به سیستم اضافه کردید انجام خواهد داد 
و اطالعات به روزتری را به سیستم اضافه خواهد کرد. 
این اپلیکیشن بسته به میزان ارتباطات شما، مدت 

زمان زیادی را برای شما ذخیره خواهد کرد. 
اپلیکیشن پومودورو برای مدیریت زمان

اپلیکیش��ن پومودورو از تکنی��ک پومودورو گرفته 
شده اس��ت. این تکنیک مدیریت زمان معتقد است 
انس��ان ها نمی توانن��د مدت زم��ان زی��ادی را برای 
تمرک��ز روی یک موضوع اختص��اص دهند، بنابراین 
در فاصله های متوالی باید اس��تراحت کرده و سپس 
دوباره به کار برگردند. شما می توانید این اپلیکیشن 
را روی لپ تاپ یا گوشی خود داشته باشید و براساس 

کاری که انجام می دهید از آن استفاده کنید. 
این اپلیکیش��ن به شما یک To do list می دهد 
و س��پس برای هر تس��ک ۲۵ دقیقه زمان اختصاص 
می دهد، پس از ۲۵ دقیقه کار مداوم ش��ما می توانید 
۵ دقیقه استراحت کنید و در صورتی تسک قبلی تان 
نیاز به کار بیش��تری دارد آن را تمدید کنید و دوباره 
۲۵ دقیق��ه بیش��تر به آن اختصاص دهی��د. دقیقا با 
اتمام ۲۵ دقیقه زنگی روی برنامه به صدا درمی آید و 

زمان استراحت شما را اعالم می کند. 
پس از اینکه تسک تمام ش��د، می توانید تیک آن 
را زده و در پایان متوجه ش��وید که چه تسک هایی را 
انج��ام داده  اید و چه کارهای��ی را باید در ادامه انجام 

دهید. 

هدف از انتخاب شعار این است 
که پیام کلیدی شرکت را در 

ذهن مشتری حک کند. به نحوی 
که اگر یک مشتری حتی همه 

تبلیغات یک شرکت را فراموش 
کند، بتواند شعار آن را به یاد 

بیاورد
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آیا تاکنون از خودتان پرس��یده اید که چرا 
محصوالت ی��ا خدمات ت��ان، به رغم کیفیت 
باال و قیمت مناسب، فروش درست و حسابی 
ندارند؟ فکر می کنید چرا هنوز نتوانس��ته اید 
جایگاه برند خود را در میان رقبا ارتقا بدهید و 
به یک برند پرفروش و محبوب تبدیل شوید؟ 
اگر مدت هاست با مسائلی از این قبیل درگیر 
هستید، قطعا در زمینه مدیریت برند ضعیف 
عمل کرده اید. فرقی نمی کند چه محصوالت 
یا خدمات��ی ارائه می دهید، بای��د بدانید که 
اص��ول مدیریت برن��د در هر کس��ب وکاری 
تقریباً یکسان است. در ادامه با هفت مورد از 
اصول مدیریت برند آشنا می شوید که توسط 
 adage.comبرگرفت��ه از chetor س��ایت
ارائه شده است و به شما کمک می کنند برند 

قدرتمندی داشته باشید. 
1- حداکث�ر بهره برداری از اطالعات با 

رویکرد فرضیه محور
یعنی بهره برداری حداکثری از اطالعات در 
دسترس و تبدیل این اطالعات به یک منطق 
متقاعدکننده جهت اجرای اقدامات اثربخش 
در راس��تای موفقی��ت برند. به ای��ن منظور، 
ابتدا باید با ش��ناخت کامل موضوع در دست 
بررسی، به یک فرضیه محکم برسید و سپس 
با رجوع ب��ه داده ها یا اطالعات موجود، ثابت 
کنید که آیا فرضیه طرح ش��ده قابل اس��تناد 

است یا خیر. 
اَلیو)Aleve(، شرکت تولیدکننده داروهای 
مس��کن، مدت ها به علت سهم تک رقمی در 
ب��ازار، دچار رکود بود. این ش��رکت در مورد 
عدم موفقیت خود در بازار دارو به دو فرضیه 

زیر رسید: 
- مشتریان با این برند آشنا نیستند 

- مش��تریان با این برند آش��نا هستند، اما 
تمایلی به خرید محصوالتش ندارند. 

این ش��رکت با تجزی��ه و تحلی��ل داده ها 
متوجه شد که ۳۵ درصد مشتریان  پرمصرف 
داروهای مسکن، در سال گذشته از این برند 
خرید کرده بودند اما مسکن های سایر برندها 
را نیز مصرف می کردند. بنابراین، معلوم ش��د 
مشتریان داروهای مس��کن با برند اَلیو آشنا 
هس��تند و فقط الزم اس��ت روی وفاداری به 
برن��د کار ش��ود. می دانی��م مصرف کنندگان 
داروهای مس��کن ترجیح می دهند از برندی 
خری��د کنند که ه��م درد را به ط��ور مؤثری 
کنت��رل کند و هم به آنها ام��کان بدهد امور 
عادی روزانه  شان را به راحتی انجام بدهند. از 
این رو، ش��رکت اَلیو یک کمپین تبلیغاتی با 
عنوان  »تفاوتی چشمگیر« را راه اندازی کرد 
و توانست میزان فروش محصوالتش را ۱۰ تا 
۲۰درصد افزایش بدهد. ارزش سهام شرکت 
نیز بعد از این تغییر رویکرد، تقریبا همیشه در 

اوج بوده است. 
2- درک ب�ازار رقابت و انتخاب مزیت 

رقابتی
یکی از اصول مدیریت برند این اس��ت که 
ب��ازار رقابتی را به خوبی درک کنید تا بتوانید 
به جایگاه محصول خود در میان محصوالت 
رقیب پ��ی ببرید. س��پس باید ی��ک مزیت 
رقابتی برای برند خود انتخاب کنید تا بتوانید 

به واسطه تمایزتان با سایر برندهای مدعی، به 
موفقیت برسید. 

در س��ال ۱۹۹۶، زمانی ک��ه کوکاک��وال در 
تکاپ��و برای دریافت امتیاز حمایت مالی جام 
قهرمانی کریکت هند بود، پپس��ی توانس��ت 
ب��ا جلب توجه عموم، به ویژه نس��ل جوان، از 
جایگاه قدرتمندتری در میان مصرف  کنندگان 
هندی برخوردار ش��ود. ب��ه عبارتی، با اینکه 
پپس��ی حامی رس��می مس��ابقات نبود، به 
موفقیت قاب��ل مالحظه تری در مقایس��ه با 
کوکاکوال که اسپانس��ر رسمی مسابقات بود، 
دس��ت یافت. بازاریابان پپس��ی با راه اندازی 
کمپین »هیچ رس��میتی در کار نیست« که 
همزمان با مسابقات جهانی کریکت آغاز شد، 
توانستند جایگاه این برند را در صنعت تولید 

نوشابه محکم تر کنند. 
و  نوآوری ه�ا  در  برن�د  ثب�ات   -3

محصوالت جدید
بر هر برندی واجب اس��ت که یک جایگاه 
مش��خص و معنی دار در ذهن مشتری ایجاد 
کند، به طوری که مش��تری ب��رای خریداری 
محصوالت یک برن��د، به دلیل قانع کننده ای 
برسد. بنابراین برند خود را در هر زمینه ای که 
گس��ترش می دهید یا به هر نوآوری جدیدی 
که مجهز می کنید، توجه داشته باشید که در 
همه حال باید بکوشید تا همان جایگاه ویژه ای 
را که در ذه��ن مصرف کننده خلق کرده اید، 

تقویت کنید. 
برند نام آشنای داو )Dove( همواره سعی 
داشته اس��ت خود را به عنوان برندی معرفی 
کند ک��ه محصوالتش ب��ه عل��ت دارا بودن 
ش��یر مرطوب کننده، موج��ب افزایش نرمی 
و لطافت می ش��وند. این برند در حال حاضر، 
محص��والت مختلفی از ش��امپو و دئودورانت 

گرفت��ه ت��ا محص��والت مراقبت از پوس��ت 
تولید می کن��د و در همه این محصوالت، به 
جایگاه��ی که در ذه��ن مصرف کننده حک 
کرده، وف��ادار مانده اس��ت. مث��ال همانطور 
که ادعا می ش��ود ش��امپوهای داو به افزایش 
نرم��ی و لطافت مو کمک می کنند، این برند 
در م��ورد دئودورانت های خود نیز تأکید دارد 
ک��ه موجب افزایش نرم��ی و لطافت زیربغل 
می ش��وند. در واقع، برند داو در طول سال ها 
تالش کرده اس��ت محصوالت��ش را فقط در 
زمینه هایی گس��ترش بده��د که جایگاهش 
)به عنوان برند تولیدکننده محصوالت حاوی 
ش��یر مرطوب کننده با قدرت افزایش نرمی و 
لطافت( را حفظ می کند تا به این ترتیب، به 
برند قدرتمندتری در میان رقبا تبدیل شود. 

4- مدیریت برند با ش�ناخت نیازهای 
مشتریان هدف

سعی کنید تمام انتخاب های بازاریابی خود 
را از زاویه دید مش��تری ببینی��د تا راحت تر 
بتوانید با گروه مشتریان هدف ارتباط برقرار 
کنید و در کیفیت زندگی شان تحوالت خوبی 
ایجاد کنید. باید به زندگی مشتریان تان چشم 
بدوزید تا بتوانید از نیازهای پیدا و پنهان شان 

آگاه شوید. 
 )Louis Vuitton( برند لوئ��ی ویت��ون
در اواخر س��ال های ۱۸۰۰ پایه گذاری ش��د 
و در ابتدا فقط چمدان های مس��افرتی تولید 
می کرد. در آن دوران، مسافرت مختص قشر 
ثروتمند بود و به همین علت، این برند به نماد 
ثروت تبدیل ش��د. به بیان دیگر، ثروتمندان 
می توانس��تند تف��اوت موقعی��ت اقتصادی و 
اجتماعی خود را به وسیله این برند به نمایش 
بگذارند. لوئی ویتون در سال های بعد به بازار 
پوشاک، کیف و کفش نیز وارد شد و در حال 

حاضر، از جمله گسترده ترین برندهایی است 
که در طول این سال ها کاهش درآمد چندانی 

نداشته است. 
5- مدیریت بودجه با ذهنیت کمبود

مدیریت بودجه ب��ا ذهنیت کمبود کمک 
می کن��د ت��ا بتوانید از بازگش��ت س��رمایه 
ب��ه ازای هر ی��ک ریالی که خ��رج می کنید، 
مطمئن شوید. پس هربار که درمورد اجرای 
استراتژی های بازاریابی تصمیم می گیرید، این 

پرسش ها را هرگز فراموش نکنید: 
اس��تراتژی  روی  س��رمایه گذاری  -آی��ا 

موردنظر، منطقی است؟ 
- فکر نمی کنید با هزینه کردن این بودجه 
در جای��ی دیگر، ب��ه ب��ازده مطلوب تری در 

بازگشت سرمایه برسید؟ 
به منظ��ور   )Starbucks( اس��تارباکس 
افزای��ش درآمد کل و س��هم ب��ازار، به جای 
س��رمایه گذاری روی تبلیغ��ات تلویزیون��ی، 
روی راه اندازی چندین ش��عبه نزدیک به هم 
هزینه می کند. این رویک��رد با آنچه معموالً 
فروشگاه های خرده فروش��ی انجام می دهند، 
در تضاد اس��ت، زیرا بیش��تر فروش��گاه های 
خرده فروشی زنجیره ای، از افتتاح شعب جدید 
در نزدیکی شعب  موجود خودداری می کنند 
تا به خطای همجنس خواری و کاهش فروش 
گرفتار نشوند اما این رویکرد برای استارباکس 
به صرفه جویی در هزینه ه��ای تأمین منجر 
ش��د و موجب مدیریت ارزان تر ش��عب و نیز 
افزایش فروش شد. بنابراین تأمین منابع مالی 
راه اندازی شعب جدید از جریان نقدی داخلی، 

انتخاب هوشمندانه ای بود.
6- قیمت  گذاری با هدف ارتقای ارزش 

محصول از دیدگاه مشتری
این مورد یکی از اصول مهم مدیریت برند 
است. استراتژی قیمت گذاری محصوالت یک 
برن��د، تعیین کننده میزان ارزش محصول در 

نزد مشتری است. 
ب��ه ای��ن معن��ی ک��ه ارزش ادراک ش��ده 
توس��ط مشتری برابر است با قیمت یا مزیت 
ادراک ش��ده توس��ط خ��ود برن��د. از این رو، 
حتم��ا باید درمورد اس��تراتژی قیمت گذاری 
محصوالت  خود هوشمندانه تصمیم بگیرید 
ت��ا بتوانید ی��ک ارزش مثب��ت خالص برای 

مشتریان تان ایجاد کنید. 
استراتژی قیمت گذاری ژیلت برای تیغ  های 
اصالح مردانه، ب��ر افزایش قیمت محصوالت 
جدید اس��توار اس��ت. مش��تری بای��د بابت 
خریداری ه��ر محصول جدی��دی که ژیلت 
در این گ��روه از محصوالت ب��ه بازار مصرف 
عرضه می کند، مبلغ باالتری را در مقایسه با 

محصوالت قبلی بپردازد.
7- ایجاد انگیزه در کارکنان با رهبری 

فکری
خل��ق و مدیریت برند قدرتمن��د، نیازمند 
پش��تیبانی نه فقط رهبر برن��د، بلکه تمامی 
کارکنان شرکت است؛ از بخش فروش و امور 
مالی گرفته تا بخش تحقیق و توس��عه. رهبر 
برند باید دید واضح��ی از آینده مورد انتظار 
داش��ته باشد تا بتواند اعضای تیم را به سمت 

تحقق هدف تعیین شده هدایت کند. 

مدیران 10Xچه ویژگی هایی مدیریت برند و معرفی ۷ اصل اساسی آن
دارند؟ 

 
جیم کالینز یک نابغه اس��ت ک��ه کتاب هایش 
الهام بخش بس��یاری از مدیران جهان اس��ت و در 

دنیا حرف هایش بسیار اعتبار دارد. 
در ای��ران از او چن��د کت��اب ترجمه ش��ده که 
مهم ترین آنها »از خوب به عالی« و »شرکت های 
قدرتمن��د چگونه س��قوط می کنند«، اس��ت. به 
تازگی هم کتاب دیگری از او با نام »تعالی مبتنی 
بر انتخ��اب صحیح« وارد بازار ش��ده که اثری با 

عیار باالست. 
کالین��ز ای��ن کت��اب را در بررس��ی ۹س��اله از 
شرکت های برتر نوش��ته و در آن ویژگی مدیران 

این شرکت ها را بیان کرده است. 
او در ای��ن تحقیق ن��ام 10x را بر مدیران برتر 
می نهد و آن به این دلیل اس��ت که این شرکت ها 
حداق��ل ۱۰برابر بیش��تر از میانگین صنعت خود 

پیشرفت داشته اند. 
کالینز در بررسی خود چیزهای جالبی را کشف 
می کن��د. او می فهمد که ای��ن مدیران بدون هیچ 
ش��کایتی پذیرفته اند که آنها ب��ا نیروهایی مواجه 

می شوند که از کنترل آنها خارج است. 
او می فهمد که آنها به درستی نمی توانند حوادث 
را پیش بینی کنند چون هیچ چیز قطعی نیست. 
او می فهمد که مدیران برتر با این ایده مخالفند 
که نیروهای خارجی مثل شانس یا هرچیز دیگری 
می تواند موفقیت یا شکست آنها را تضمین کند. 
مدیران 10X در مقایسه با سایر مدیران از سه 
شایستگی رفتاری برخوردارند که عبارت است از 

نظم متعصبانه، خالقیت تجربی و شک سازنده. 
او در ای��ن مطالع��ه به تعریف این س��ه ویژگی 

می پردازد. 
1- نظم متعصبانه 

مدی��ران 10X ثبات زی��ادی در کارهای خود 
نشان می دهند. 

 ثب��ات در ارزش ه��ا، عملکرد، اس��تانداردها و 
روش ها در این افراد بس��یار بارز است. آنها به طور 
کلی در تمرکز خود بر یک خواسته هیچ انعطافی 

نشان نمی دهند. 
ای��ن را هم بای��د بدانیم که نظ��م متعصبانه به 
معن��ای گروه بندی ک��ردن، اطاع��ت و تفویض، 
دنبال��ه روی از ش��رایط اجتماعی و قب��ول قواعد 
بوروکراسی نیست. نظم درست نیازمند استقالل 
فک��ری و توانایی ثبات در رویارویی با فش��ارهای 

اجتماعی و غریزی است. 
ش��اید بتوان گفت نظ��م متعصبانه یعنی اینکه 

اغلب خودرای باشیم. 
2- خالقیت تجربی 

این اف��راد زمانی که ب��ا عدم اطمین��ان روبه رو 
می ش��وند همانند مردم عادی از الگوهایی مانند 
معرفت، رس��م، وجهه اقتدار یا راهنمایی معمول 
تبعیت نمی کنند. آنها ابتدا به شواهد تجربی نگاه 
می کنند، بر مش��اهده مس��تقیم، آزمایش تجربی 
و اصوال بر ش��واهد ملموس تکی��ه می کنند. آنها 
ویژگی های برجسته ای ایجاد می کنند و با شواهد 

تجربی و کامال خالقانه با آن روبه رو می شوند. 
خالقی��ت تجربی مدیران 10X را به س��طحی 
می رس��اند که از نقطه نظر افراد بیرونی بیش��تر 

شبیه خاص شدن با ویژگی بی پروایی است. 
در حقیق��ت اعتباردهی تجربی ب��ه آنها اجازه 
می ده��د تا به طور همزمان ح��رکات خاص انجام 

دهند و ریسک خود را محدود کنند. 
نکت��ه دیگر اینک��ه تجربی بودن ب��ه این معنا 
نیس��ت که دودل باش��یم. مدیران 10X تجربه 
گرایی را به عنوان یک شالوده برای اقدامات قاطع 

می دانند. 
3- شک سازنده 

مدیران 10X همواره گوش به زنگ هس��تند و 
نسبت به تغییر و تهدید محیطی کامال حساسند 

حتی زمانی که همه چیز خوب باشد. 
آنها این گون��ه فرض می کنند ک��ه امکان دارد 
شرایط علیه شان تغییر کند و حتی در یک لحظه 

همه چیز ممکن است وخیم شود. 
 ای��ن مدی��ران هم��واره به ترس خ��ود جهت 
می دهند، هرچند نس��بت به اقدامات خود نگران 
هس��تند و ب��رای ایجاد برنامه اقتضایی که س��پر 
محافظتی و حاش��یه امن وس��یعی را ایجاد کند 

همواره آمادگی دارند. 
ش��ک س��ازنده درحقیقت زمینه س��از اقدامات 

خالقانه آنهاست. 
در نظر داش��تن بدترین س��ناریوها به مدیران 
10X اجازه می ده��د تا احتمال حوادث بد برای 
متوق��ف ک��ردن اقدام��ات خالقانه را ب��ه حداقل 

برساند.  
همان گون��ه که در آغاز گفته ش��د این یافته ها 
براس��اس ۹ س��ال مطالعه و بررس��ی و استنباط 
علم��ی از آن و خل��ق اصولی برای س��اخت یک 
سازمان متعالی در این عصر غیر قابل پیش بینی و 
پرآشوب که بی نهایت متغیر است نوشته و آماده 
خواندن و به کار بستن توسط شمای مدیر است. 
اندیشمندانه بیندیشیم. 

بایدها و نبایدهای برنامه 
وفاداری در بانک ها )بخش سوم(

در بخ��ش اول و دوم یادداش��ت ب��ه اهرم های 
بازگشت مشتری و مدل های پاداش در برنامه های 
وفاداری بانک ها اشاره کردیم. در این مطلب قصد 
داری��م به نکات کلی��دی در طراح��ی برنامه های 
وف��اداری بانک ها اش��اره کنیم. ب��ه کارگیری این 
ن��کات ب��ه طراحی بهت��ر و ب��ا جزییات بیش��تر 
برنامه ه��ای وف��اداری کم��ک می کن��د. آنچه در 
ادامه می خوانید س��ه نکته بسیار حائز اهمیت در 

برنامه های وفاداری است. 
1- تمرکز بر ارزش طول عمر مشتری 

مش��تریان ارزش��مند بانک ها، مش��تریان مرفه، 
مشتریان میانسال با تراکنش مالی باال، مشتریانی 
که کف حساب ش��ان در بانک از مبلغی مش��خص 
پایین ت��ر نمی آید، مش��تریانی که خوش حس��اب 
هس��تند، مش��تریانی ک��ه در خدم��ات بانک��ی 
س��رمایه گذاری کرده ان��د و مش��تریانی ک��ه وام 
دریافت می کنند، هس��تند. ی��ک برنامه وفاداری 
موف��ق، ای��ن مش��تریان را هدف ق��رار می دهد و 
سنگ بنای کار خود را براساس خواسته های آنها 
می گذارد. البته توجه ی��ک برنامه وفاداری خوب 
نباید از مش��تریان جوانی که آین��ده مالی خوبی 
برای بانک رقم خواهند زد، باز بماند و غافل شود! 
مشتریانی که در طول چرخه عمر خود در آینده، 
از ارزش باالی��ی برخوردار می ش��وند. برگرداندن 
ارزش به مشتریانی که وضعیت مشخص دارند و از 
ارزش باالیی برای بانک برخوردارند، کار س��اده ای 
اس��ت! مس��ئله اصلی، بازگردان��دن ارزش و ارائه 
پاداش ه��ای کم ارزش برای مش��تریان تازه کاری 
است که در آینده ارزش باالیی خواهند یافت و به 

بانک منفعت بسیار می رسانند. 
2- اس�تفاده از بازی س�ازی در الگوه�ای 

پاداش برای جلوگیری از خستگی مشتری 
برنامه های امتیازی و پاداش هایی که به صورت 
بازی در اختیار مش��تریان ق��رار می گیرند، تجربه 
متف��اوت و منحصر ب��ه فردی را برای مش��تریان 
بانک��ی به ارمغان می آورد. اس��تفاده از این روش، 
برای ش��رکت هایی که با صنع��ت پولی و مالی در 
ارتباطند و مش��تریان آنها با عدد و رقم س��ر وکار 
دارند، بس��یار کاربردی، جذاب و س��ودآور خواهد 
بود. در این روش، تعامل و مش��ارکت مش��تریان 
با بانک نیز بیش��تر از گذش��ته خواهد ش��د. تنها 
کافی اس��ت که مشتریان با ذکاوت خود را درگیر 
بازی ه��ای ریاضی و مالی مربوط ب��ه خود کنید. 
استفاده از بازی سازی در الگوهای پاداش می تواند 
وابس��تگی مشتریان به بانک را بیشتر کند؛ همین 
امر اهرمی می ش��ود برای جذب و بازگشت مجدد 
مشتریان به بانک. لزوماً قرار نیست از خود بازی، 
به معن��ای واقعی اس��تفاده کنید! بلکه از ش��یوه 
عملک��رد اف��راد در بازی های فک��ری و مالی بهره 

ببرید. همین! 
3- ارائه تجربه ای بی نقص برای مشتریان بانکی 
مشتریان ارزشمند بانک ها به دلیل کمبود وقت 
و مشغله زیاد، به استفاده از خدمات موبایل بانک 
عالقه بس��یاری نشان می دهند. مشتریان جوان و 
خوش آتی��ه بانک نیز توجه بس��یاری به خدمات 
آنالین بانک��ی دارند. یک برنام��ه وفاداری خوب، 
سعی می کند تمامی خواسته های معقول مشتریان 
خود را ب��ه بهترین ش��کل، برآورده کن��د. توجه 
به بس��ترهای الکترونیک، اس��تفاده از کانال های 
مناس��ب و ارائه خدمات مال��ی و بانکی آنالین به 
صورت کاماًل بی نقص می تواند رضایت مش��تریان 
ارزشمند بانک ها را جلب کرده و تجربه ای بی نظیر 
از خدم��ات آنالی��ن و حضوری بان��ک را در ذهن 
مش��تریان حک کند! ب��ه تجربه خ��وب و مثبت 
مشتریان از بانک خود اهمیت بسیار دهید چراکه 

منفعت شما در رضایت مشتریان تان است. 
در آخر اینکه، بازاریابان وفاداری باید به حداکثر 
کردن ارزش درک شده مشتریان و تجربه ارتباط 
آنها با بانک توجه ویژه ای داشته باشند و استفاده 
از بازی س��ازی، پاداش ه��ای افزایش��ی و می��ان 
افزارهای موبایلی را در صدر فعالیت های وفاداری 

خود قرار دهند. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari.com

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

ارسال دست نوشته برای ذی نفعان- ارسال خاطرات دست نوشته، کارت تولد و ... به مشتریان گذشته و فعلی، شرکای ارزشمند، فروشندگان شما و هر کس 
 دیگری که با کسب وکار شما گره خورده است می تواند کسب و کار شما را رونق بیشتری دهد. این یک ایده بازاریابی کم هزینه و منحصربه  فرد برای 

کسب وکارهای کوچک است، اما بسیاری از کارآفرینان اثربخشی آن را تایید کرده اند.

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری

بابک بهی
بازاردان
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ب��ه  ش��دن  تبدی��ل  ب��رای 
ی��ک کارآفرین موف��ق به چه 
برای  داری��د؟  نیاز  چیزهای��ی 
پاس��خ به این س��وال در ابتدا 
بای��د بدانی��د بح��ث در مورد 
س��رگرم کننده  کارآفرین��ی 
اس��ت اما عمل به آن بس��یار 
س��خت اس��ت. با تبدیل شدن 
ب��ه ی��ک کارآفری��ن خودتان 
رئیس خودتان می ش��وید و در 
زندگی تان کس��ب و کاری را که 
خواهان آن هس��تید راه اندازی 
می کنید و در نهایت می توانید 
ثروت را فراتر از رؤیا های خود 
س��خت ترین  چند  هر  ببینید. 
کاری ک��ه می توانی��د انج��ام 
کس��ب و کار  راه اندازی  دهی��د 
جدی��د اس��ت اما بای��د بدانید 
ب��رای ش��روع کس��ب و کارتان 
رهبری  مهارت های  دارید  نیاز 
و مدیریت��ی خ��ود را افزایش 
دهی��د. به ط��ور کل��ی از ه��ر 
10کسب و کار هش��ت مورد از 
آنها در س��ال اول با شکس��ت 
روبه رو می ش��وند و ای��ن آمار 
نش��ان دهنده دو مس��ئله مهم 
راه اندازی  اینکه  نخست  است؛ 
یک شرکت در حقیقت دشوار 
اس��ت و مورد دوم این اس��ت 
که هر کس��ی برای کارآفرین 
بودن س��اخته نش��ده اس��ت. 
بنابراین قبل از وارد ش��دن به 
از خودتان  دنیای کس��ب و کار 
سوال های زیر را حتما بپرسید. 
آیا تمایلی به ادامه دادن 
ب�دون  کاری ت�ان  مس�یر 
دریافت حق�وق یا با حقوق 

بسیار کم دارید؟ 
اغلب م��ردم فک��ر می کنند 
که ش��روع کس��ب و کار جدید 

س��رمایه زیادی را ب��ه ارمغان 
خواه��د آورد ام��ا الزم به ذکر 
است این یک تصور اشتباه در 
مورد شروع کسب و کار جدید و 
کارآفرینی اس��ت. هر چند این 
مس��ئله روزی به حقیقت بدل 
می شود که آن روز دور نخواهد 
بود، اما ضروری اس��ت بدانید 
ک��ه در ابت��دا کس��ب وکارتان 
ممک��ن اس��ت س��ود چندانی 
نداشته باش��د و اگر در شروع 

کس��ب و کار تنها هستید 
و خودتان تمام س��رمایه 
شرکت را ماهانه دریافت 
کار  ش��ما  می کنی��د 
خوبی را ب��رای خودتان 
راه اندازی کرده اید و باید 
به این نکته واقف باشید 
ک��ه کارآفرین ب��ودن به 
معن��ی رش��د ک��ردن و 
توس��عه دادن است. پس 
به دنبال رش��د و توسعه 
کسب وکار خود باشید. 

آیا ش�ما با سرمایه گذاری 
پ�ول خ�ود ب�رای ش�روع 
ج��دیدت�ان  کس�ب و کار 

مشکلی ندارید؟ 
فض��ای  ی��ا خری��د  اج��اره 
کارکن��ان،  اس��تخدام  اداری، 
میزبان��ی از کارکن��ان و. . . با 
هزینه هایی همراه اس��ت. قبل 
از ش��روع هر چی��زی مطمئن 
ش��وید که مایل ب��ه پرداخت 
برخ��ی از ای��ن هزینه ه��ا در 
اگر  هس��تید.  کس��ب و کارتان 
س��رمایه گذاری  قص��د  ش��ما 
داری��د باید بدانید بس��یاری از 
س��رمایه گذاران تمایل دارند از 
برنامه ه��ا و میزان س��رمایه ای 
که به عنوان نش��انه تعهد وقف 
شرکت می کنید آگاهی داشته 

باشند. 
آیا آمادگی این را دارید که 

خودتان یک حسابدار، وکیل، 
انسانی، مسئول  رئیس منابع 
خدم�ات ب�ه مش�تریان و. . . 

باشید؟ 
داش��تن  و  اش��تیاق  و  ش��ور 
هیجان مسئله ای است که باعث 
می شود شما کسب وکار جدیدی 
را ش��روع کنی��د. توانایی ش��ما 
ب��رای انطباق با نقش های جدید 
موضوعی است که کسب و کارتان 
 را زن��ده نگه م��ی دارد. ش��روع 

کس��ب وکار ب��ه معن��ی ارائ��ه 
ب��ه  محص��والت  و  س��رویس 
مش��تریان اس��ت که این مسئله 
چیزی اس��ت که کارآفرینان در 
مورد آن شورو اش��تیاق دارند و 
می خواهند در این مورد بهترین 
باش��ند. این کار مانند این است 
که در ح��ال گذاش��تن چندین 
کاله بر س��رتان باشید و متوجه 
می ش��وید برخی از آنها مناسب 
نیست و احس��اس راحتی با آن 
نداری��د. به همی��ن دلیل ممکن 
اس��ت در کار ارائ��ه محصوالت 
خود به مشتریان، یک حسابدار، 
وکی��ل، رئیس منابع انس��انی و 
مس��ئول خدمات به مش��تریان 

نیز باشید. 
آی�ا می توانی�د اف�رادی را 
که اس�تخدام کرده اید از کار 

اخراج کنید؟ 
ی��ک  اداره  از  بخش��ی 

کس��ب و کار و موانعی که به رشد 
کس��ب و کارتان ضرر می رس��اند 
بای��د  همی��ن موض��وع اس��ت. 
بتوانید با کارکنان خود در مورد 
پرداخت حقوق، حقوق صاحبان 
س��هام و در نهای��ت با مس��ئله 
تقاضای اس��تعفای آنه��ا به طور 

جدی به سخن بپردازید. 
آیا شما صبور هستید؟ 

ب��رای پیش��رفت در هر کاری 
زم��ان الزم اس��ت. رش��د ی��ک 
طوالنی  زمان  به  ش��رکت 
و  صب��ر  ک��ه  دارد  نی��از 
شکیبایی تان در این مدت 
آزموده می شود. برای خود 
من ش��خصا 18 ماه طول 
کش��ید ت��ا توانس��تم یک 
تبلیغاتی ام  آژانس  از  چک 
ب��ه دس��ت آورم. پ��س به 
ای��ن نتیجه می رس��یم که 
یک  نمی تواند  هیچ کس��ی 
ش��به ثروتمند ش��ود زیرا 
هی��چ برنام��ه ای درکارآفرین��ی 
برای ثروتمند ش��دن یک ش��به 
بلک��ه کارآفرینی  ن��دارد،  وجود 
موفق به اعتقاد جدی و تعهد به 
یک برنامه طوالنی مدت کس��ب 
وکار در زندگ��ی بس��تگی دارد. 
بیز اس��تون، مهندس نرم افزار و 
از بنیانگذاران وب س��ایت توییتر 
می گوید:»برای  م��ورد  ای��ن  در 
موفقیت به زمانبندی و پش��تکار 
نی��از دارید، به 10 س��ال تالش 
برای موفقیت مانند یک موفقیت 

یک شبه نگاه کنید.«
در کس�ب و کار خ�ود  آی�ا 
انگی�زه کاف�ی ب�رای موف�ق 

شدن دارید؟ 
مس��ئول بودن نسبت به افراد 
در کار، نقط��ه عطفی اس��ت که 
ش��ما را برای ش��روع کارتان در 
صبح زود ترغیب می کند و باعث 
می ش��ود ت��ا دیر وقت مش��غول 

کارت��ان باش��ید و نهایت تالش 
خود را در جهت موفقیت به کار 
ببرید. همچنین در کس��ب و کار 
باید به خودتان پاس��خگو باشید 
و اگ��ر انگی��زه نداش��ته باش��ید 
پ��س قطعا کس��ب وکارتان عمر 
کوتاه��ی خواه��د داش��ت. باید 
بدانید س��وخت کس��ب و کارتان 
خودتان هس��تید در نتیجه باید 
کارتان را ب��ا انگیزه از صبح زود 
آغ��از کنید و ت��ا دیر وقت به آن 

مشغول باشید. 
آی�ا تحم�ل محدودیت در 
ارتباطات و فعالیت های تان در 
زندگی اجتماعی خود دارید؟ 

اگر ش��ما به تفریح و تماشای 
فیلم در شب عالقه مند هستید 
و این کار ه��ا را انجام می دهید 
و حاضر نیس��تید از آن دس��ت 
بکش��ید پس کارآفرین��ی برای 
شما مناس��ب نیس��ت. یکی از 
حقایق در مورد راه اندازی کسب 
وکار، وقت گیر بودن آن اس��ت 
زیرا ش��ما روزانه ب��ا تصمیماتی 
روب��ه رو می ش��وید و مجبورید 
به مس��ائلی فکر کنید.  مسائلی 
مانن��د اینک��ه آی��ا می توانم به 
مالقات دوس��تان خود به کافه 
ب��روم؟ یا در آین��ده وقتی برای 
دوس��تان تان  دارم؟  کار  ای��ن 
درک  را  ش��ما  اس��ت  ممک��ن 
نکنن��د و به ش��ما فش��ار وارد 
 کنن��د. باید در چنی��ن مواقعی
و  بیاموزی��د  را  گفت��ن  ن��ه   
کارهای تان را انجام دهید. اگر با 
همه این مسائل برای کارآفرینی 
مش��کل ندارید، پس باید بدانید 
ک��ه ش��ما در ح��ال ثبت نام در 
یک معامله س��ودآور هستید و 
در مرحله بعد باید گفت تمامی 
این سختی ها به موفق بودن در 

کارآفرینی می ارزد. 
INC.com :منبع
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کلید

نکاتی برای رهبری شفاف یک 
شرکت

شفاف س��ازی روابط و دستورالعمل ها، بخشی از فرهنگ  
س��ازمانی است. ش��ما با اس��تفاده از چند راهنمایی ساده 
می توانید ش��فافیت عمل را به یکی از اولویت های شرکت 
خود تبدیل کنید. در ادامه مطلب که توسط زومیت به نقل 
از فوربس ارائه ش��ده است نکاتی برای رهبری شفاف یک 
ش��رکت ارائه می شود. مدیران کسب وکار اغلب در توصیف 
سبک ارتباطات خود، از کلماتی مثل شفاف سازی و صداقت 
اس��تفاده می کنند ولی اگر حرف و ش��عار را کنار بگذاریم، 
می بینی��م عده کمی از رهب��ران س��ازمانی در روابط بین 
کارمندان یا مشتریان، شفافیت عمل دارند که این موضوع به 
زیان کسب وکار آنها تمام می شود. هر شرکتی که در فرهنگ 
س��ازمانی خود ویژگی هایی مثل شفافیت و وضوح عمل را 
نگنجاند، با مشتریان عصبانی و کارمندانی مواجه خواهد بود 
که مسئولیت ها و وظایف خود را درست متوجه نمی شوند. 

حجم زیاد برنامه ها، لیست کارهایی که بی پایان به نظر 
می رسند و مشتریان و پرسنلی که صفات و شخصیت های 
متفاوتی دارند، بزرگ ترین موانع جریان متعادل ارتباطات 
سازمانی هستند. شاید هیچ کس نتواند به طور کامل و دقیق، 
ارتباط شفاف را توصیف کند. نکته اینجاست که شفافیت 
در رفتار، یک عادت اس��ت و مانند تمام عادات دیگر، برای 

تکمیل و تقویت به مداومت و پیگیری نیاز دارد. 

با لحن ساده ای صحبت کنید
 ،BodeTree کریس میر، مدیرعامل و مؤسس استارتاپ
در وبالگ خود می نویس��د: »در دوران دبیرس��تان، ما باید 
یکی از سه زبان فرانسه، التین و اسپانیایی را به عنوان زبان 
دوم خود انتخاب می کردیم و یاد می گرفتیم. کالس التین، 
کالس کوچک و خلوتی بود و به همین دلیل من التین را 
انتخاب کردم. این تصمیم، مثل بسیاری از ایده های نوجوانی 
دیگر، تصمیم اشتباهی بود. نه تنها موضوعات آموزشی التین 
بسیار گیج کننده و پیچیده بودند، بلکه معلم ما یک افسر 
اتریشی بازنشسته بود که صبر و تحمل خیلی کمی داشت. 
بگذارید خالصه بگویم، وضعیت کالس به قدری بد بود که 
م��ن از هر چیزی که به التین ارتباطی پیدا می کرد متنفر 

شدم.«
این روزها، تنها جایی که ممکن اس��ت جمله ای به زبان 
التین ببینیم، اسناد قانونی است، آن  هم زمانی  که ناچارند 
یک مفهوم س��نگین حقوقی را ب��از کنند و توضیح دهند. 
البت��ه وکال و قضات مقصر این ماجرا نیس��تند. ما هنوز در 
متون حقوقی، صنعتی، حسابداری و بانکداری با اصطالحات 
سنگینی مواجه می ش��ویم که درک آنها برای عموم آسان 
نیست. همیشه نقل قول مارک تواین را به یاد داشته باشید:  
»هنگامی  که می توانید در یک جمله از کلمات ۵ س��نتی 
استفاده کنید، کلمات ۵ دالری را خرج آن نکنید.« مهم این 
است که استراتژی رهبری شما بر ایده هایی روشن، شفاف، 
واضح و س��اده بنا شده باش��د. هنگامی  که شما خودتان را 
متعهد کنید تا منظورتان را با زبانی شفاف و ساده بیان کنید، 

فرهنگ شفافیت در شرکت شما به وجود خواهد آمد. 

همیشه یک داستان عالی داشته باشید
گفتن یک داستان عالی، سنگ بنای ارتباطات قوی است. 
مشتریان و اعضای تیم، با یک روایت توصیفی بهتر ارتباط 

برقرار می کنند تا فهرستی از اطالعات و دستورالعمل ها. 
لزوماً برای برقراری رابطه خوب با دیگران، نیاز به داستان 
ندارید ولی بیان مأموریت، اس��تراتژی و دستورالعمل های 
عملیاتی شرکت به صورت روایت منسجم، می تواند ابهامات 

افراد را برطرف کند و در ضمن بهتر در ذهن آنها بماند. 
ش��ما می توانید تصمیمات و درخواس��ت های خود را در 
قالب داس��تان با اعضای تیم در میان بگذارید. کافی است 
موضوع و پس زمینه آن را در دس��ت بگیرید و روایت خود 
را طوری تنظیم کنید که در عین س��ادگی، توضیح دهنده 
چگونگی روند درخواس��ت یا حکم ش��ما باشد و بعد آن را 
با کارمندان تان به اشتراک بگذارید. در این حالت با چالش 
ساده تری مواجه هستید. باید نقش کارمندان یا اعضای تیم 
را در این داستان مشخص و برایشان روشن کنید که چطور 
می توانن��د با انجام کامل وظایف خود، هدف تیم  )موضوع 
داستان( را محقق کنند. هدف این است که به اعضای تیم 
کم��ک کنید موضوع را درک کنن��د و البته به آنها انگیزه 

بدهید تا خروجی مطلوب را به دست آورند. 

حرف های تان را تکرار کنید
کافی نیست که مقاصد خود را در قالب داستان برای اعضای 
تیم یا مشتریان تعریف کنید، بلکه باید مطمئن باشید که همه 
افراد برداشت یکسانی از داستان شما دارند. اگر در انگیزه دادن به 
کارمندان یا برقراری ارتباط با مشتریان تان به مشکل برخوردید، 
به این معنا نیست که داستان شما اشتباه است، بلکه ممکن است 
به تمرین بیشتری نیاز داشته باشید، چراکه روایت کردن صریح، 

یک مهارت اکتسابی و مستلزم آموزش و تمرین است. 
ش��ما و تیم تان، باید تالش کنید به یک نس��خه یکسان و 
س��ازگار از داستان شرکت خود برسید. ممکن است اوایل، هر 
فرد تمایل داشته باشید بر یک بعد خاص داستان متمرکز شود 
) که این امر موجب اختالف شما یا ازهم گسیختگی روند کارتان 
می شود(، ولی مطمئن باشید زمانی که همه افراد تیم صورت 
صحیح داس��تان را درک کنند، تیمی قوی و باانگیزه خواهید 
داشت. به مرور قدرت پرداخت داستان در شما تقویت می شود 

و نتیجه تالش خود را می بینید. 
تمرین، صبر و گذش��ت زمان کلیدهای رس��یدن به روابط 
ش��فاف و صریح هستند. هیچ فرمول جادویی وجود ندارد که 
تضمین کند همه افراد یک تیم درک یکسانی از مأموریت یا 
هدف شرکت دارند. تنها راه موفقیت این است که اعضای تیم، 
صرف نظر از رتبه و موقعیت خود، اولویت را در تعامالت شفاف 

ببینند. .

کارتابل

مراقب تله زمان باشید

یکی از پرسش  های جالبی که می  توان برای مدیران 
مطرح کرد، بیشترین زمانی است که در محل کار تلف 
می کنند. اگرچه بیش��تر افراد نسبت به چنین مشکلی 
آگاهی ندارند، با این حال تحقیقات نش��ان داده است 
که اغلب مدیران جوان و در برخی موارد حتی مدیران 
باتجربه، بیش��تر زمان  ش��ان را به صحبت با کارمندان 
ضعیف اختصاص می  دهند. به این معنا که عملکرد بد 
کارمند موردنظر ذهن مدیر را مش��غول کرده و اقدام 
ب��ه گفت وگو با وی به منظور رفع مش��کل پیش  آمده 

خواهد کرد. 
اجازه دهید یک نگاه منطقی به این سناریو بیندازیم. 
این حقیقت که هر تیم عملکرد نسبتا متوسطی دارد، 
در اغل��ب زمینه  ها ثابت ش��ده اس��ت. بر این اس��اس 
بهترین اعضا به 90 تا 100 درصد اهداف تعیین شده 
دست خواهند یافت. این در حالی است که کارمندان 
معمول��ی بین 40 ت��ا ۵0 درصد از اه��داف را محقق 
می کنن��د. در ای��ن بین باید به عده بس��یار محدودی 
از کارمندان اش��اره کنیم که »نخبگان س��ازمانی« نام 
دارن��د. این عده عملک��رد باورنکردنی 120درصد را از 
خ��ود ارائه می  دهند. به این معنا ک��ه کارمندان نخبه 
ع��الوه بر اهداف تعیین ش��ده به تع��دادی هدف  های 
ش��خصی نیز دس��ت یافته  اند. آنچ��ه عملکرد ضعیف 
نامیده می ش��ود، از نظر مدیریت س��ازمانی، دستیابی 
به کمتر از 40 درصد اهداف مش��خص بازمی  گردد. بر 
این اس��اس چنین افرادی نیازمند بازآموزی و کس��ب 
مهارت  های الزم هس��تند. البته باید توجه داش��ت که 
چنین فرآیند آموزش��ی ای در بیش��تر شرکت ها وجود 
ندارد. نتیجه این امر س��اده اس��ت؛ اخ��راج کارمندان 

ضعیف. 
ب��ا اندکی مس��امحه، آم��ار مطلوب ب��رای یک تیم 
90درصد کارمندان معمولی یا نخبه است. بقیه تیم را 
افراد ضعیف تشکیل می دهند. در میان چنین افرادی 
به طور معم��ول تالش برای بهب��ود عملکرد پدیده  ای 
رایج اس��ت. با این حال میزان تالش به ش��دت س��ایر 
اعضای گروه نیس��ت. صرف  نظر از زیان  های س��ازمانی 
مختل��ف این عده ک��م، در اینجا قصد بررس��ی نحوه 
اثرگذاری آنها روی مدیران را داریم. ابتدا بهتر اس��ت 
خود را به جای یک کارمند ضعیف با مهارت متوس��ط 
بگذاری��م. در چنین موقعیت��ی راه  های متعددی پیش 
روی افراد خواهد بود. ساده  ترین راه تالش برای بهبود 
عمکرد اس��ت، اما اندکی صبر کنی��د، آیا این راه واقعا 
آس��ان  ترین ش��یوه ممکن است؟ پاس��خ پژوهشگران 
منف��ی خواهد بود. در واقع یکی از راهکارهای خالقانه 
اما فاجعه  بار اس��تفاده از مدی��ر بخش به منظور بهبود 
عملکرد مقطعی اس��ت. بر این اساس کارمند موردنظر 
به طور مداوم از ش��ما درخواس��ت راهنمایی، مشاوره 
و کمک خواهد داش��ت. ش��اید در ابت��دا این امر برای 
ه��ر مدیری ج��ذاب بوده و ب��ه نوعی تمری��ن اثبات 
توانایی  های مدیریتی به حس��اب آید، اما توجه داشته 
باش��ید که چنین فرآیندی در درازمدت زمان بس��یار 
زیادی را از ش��ما خواهد گرفت. به گونه  ای که در عمل 
دیگر زم��ان چندانی ب��رای انجام س��ایر فعالیت  های 
مدیریتی و حیاتی نخواهید داش��ت. درست در همین 
هنگام اس��ت که فرد خ��ود را در تله زمان می  یابد. در 
ابتدا شما به آرامی در این تله وارد شده  اید و توجه  تان 
به آن جلب نش��ده است، اما اکنون با طیف وسیعی از 

وظایف عقب افتاده   مواجه هستید. 
راهکار جلوگیری از چنی��ن اتفاق یا به عبارت بهتر 
فاجع��ه مدیریتی چیس��ت؟ جان کوت��ر در این مورد 
توصیه  ای دارد که ارزشمند به نظر می  رسد: »زمانی که 
برای کمک به کارمندان صرف می شود، در عمل هزینه 
بس��یار باالیی برای مدیر و به طور کلی سازمان در پی 
دارد. آنچه بسیاری از افراد نسبت به آن اطالع ندارند، 
تس��هیل فرآیند بهبود عملکرد کارکنان با استفاده از 
برگزاری دوره  های آموزش��ی است. الزم نیست شرکت 
در چنی��ن کارگاه  های��ی را به صورت اجب��اری دنبال 
کنید. با این حال در شرایط اضطراری اجبار کارمندان 
گزین��ه غیرقاب��ل اجتنابی خواهد ب��ود. اگرچه چنین 
راهکار جایگزینی بدیهی به نظر می  رس��د، اما وسوسه 
کم��ک به کارمن��دان در کوتاه مدت و چشم  پوش��ی از 
پیگیری پیش  نیازهای برگزاری کالس  های آموزش��ی 
اغلب مدیران را به س��وی تله زمان سوق می  دهد. در 
مورد کارگاه  های آموزش��ی نکته مهم، برگزاری رایگان 
آنهاس��ت. به عب��ارت بهتر کارمندان ب��ه منظور عدم 
پرداخت هزینه آموزش��ی به مدیران پناه می  آورند. بر 
این اساس انتظار استقبال افراد از کالس  هایی با هزینه 

مشخص دور از ذهن خواهد بود.«
 

توصیه  های حرفه  ای از مدیران موفق
آرس��ن ونگر، یکی از مربیان مش��هور دنیای فوتبال 
است. در زمینه ورزش مدیریت یک تیم شباهت بسیار 
زیادی به س��ازماندهی کارمندان شرکت دارد. بر این 
اس��اس باید عملکرد افراد را در راس��تای دستیابی به 
اهداف مشترک سازماندهی کرد. ونگر در طول دوران 
حرفه  ای خ��ود راهکار جالبی برای برخورد با بازیکنان 
ضعیف به دس��ت آورده است. رد شدن از آنها یا آنچه 
»نادیده گرفتن افراد« نامیده می شود، یکی از بدترین 
تجربیات را برای ه��ر کارمندی رقم خواهد زد. با این 
حال س��رمربی آرسنال معتقد است که چنین فشاری 
اف��راد را ب��ه تح��رک وادار می کند. ش��اید در زمینه 
کس��ب  وکار هم پیاده  سازی چنین ش��یوه  ای ضروری 

باشد. 

برای موفقیت به 
زمانبندی و پشتکار نیاز 

دارید، به 10 سال تالش 
برای موفقیت مانند یک 
موفقیت یک شبه نگاه 

کنید

سارا کیومرثی
Jordan Scheltgen

ترجمه: علی آل  علی

کسب وکار خالق

متخصص تبلیغات آنالین- در چند دهه  اخیر، به خاطر اینترنت و تلفن همراه، فرصت های شغلی زیادی فراهم شده  است. روزنامه، رادیو و تلویزیون 
کم کم طرح های تبلیغاتی خود را از دست می دهند، حال آن که اینترنت برای تالش های تبلیغاتی خود هر روز پول بیشتری به هم می زند.
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با پرورش و پیش��رفت هوش هیجانی، احساس��ات شما به جای اینکه 
مانع رسیدن به موفقیت باشند، در راستای آن عمل خواهند کرد. 

هوش احساس��ی یا هوش هیجانی، توانایی تشخیص احساسات )چه 
در خود و چه در دیگران( برای شناس��ایی قدرت تاثیر آنها اس��ت تا از 
این اطالعات برای آگاهی دادن و کنترل رفتار استفاده شود. به عبارت 
دیگر، هوش هیجانی نوعی توانایی اس��ت که باعث می شود احساسات 

برای شما کار کند و نه در تضاد با شما. 
یاد گرفتن اینکه احساسات چطور می توانند به شما و دیگران آسیب 
برس��انند، نخس��تین و مهم ترین گام اس��ت، اما چطور ب��ه مرحله بعد 
برویم؟ به عبارت دیگر، چطور می توان دانش آموخته ش��ده را در عمل 

مورد استفاده قرار داد؟ 
در واقع ما نمی توانیم احساس��ات غری��زی را کنترل کنیم و حقیقت 

اینجا است که نمی خواهیم چنین کاری انجام دهیم. 
مثال اگر چیزی وجود دارد که شما را عصبانی می کند، باید عصبانی 
ش��وید؛ چرا که آن عصبانیت می تواند شما را حفاظت کند یا شما را به 
یک کنش مثبت برس��اند، اما باید مراقب باشید چرا که عصبانیت شما 

اگر غیر قابل کنترل شود، می تواند برای تان دردسرساز باشد. 
راه حل کلیدی این اس��ت که واکنش های خودتان به احساس��ات را 
به گونه ای کنترل کنید که بعدها بابت آن واکنش ها احساس پشیمانی 

نداشته باشید. 
همانط��ور که احتماال خودتان نیز به خوبی می دانید، راه حل اساس��ی 
در این مورد، تمرین کردن اس��ت و برای ش��روع باید بر تفکرات خود 
تمرکز کنید. هر رفتاری با یک فکر آغاز می شود. اگر یاد بگیرید چگونه 
فکره��ای خود را کنت��رل کنید، یاد می گیرید ک��ه چطور واکنش های 

احساسی را نیز کنترل کنید. 
می ت��وان توانایی مدیری��ت تفکرات را به مرکز کنترل یک دس��تگاه 
پخش کننده موسیقی تشبیه کرد. با این تصور، هر یک از این تکنیک ها 

به تمرکز شما بر فکر و رفتارها کمک می کنند: 
1. دکمه مکث

دکمه مکث می تواند به س��ادگی توقفی ایجاد کند و ش��ما را به فکر 
کردن قبل از حرف زدن یا واکنش نش��ان دادن وادار کند. می تواند به 
ش��ما کمک کند جلوی حرف هایی را که دیگران درباره ش��ما خواهند 
زد، بگیرید و با رفتار ناشایس��ت، خودتان را س��وژه دیگران نکنید. این 
دکمه به خصوص وقتی دچار احساسات هستید، می تواند به شما کمک 
کند پیش از آنکه واکنش��ی به احساس خود نش��ان بدهید، درباره آن 

فکر کنید. 
یادتان باش��د که اس��تفاده از این دکمه در تئوری آسان است، اما در 
عمل دش��وار خواهد بود. استرس یا ش��رایط غیر معمول که پیش بینی 
نش��ده اند، می توانند بر توانایی ما برای استفاده از دکمه مکث اثر منفی 

بگذارند. 
دائ��م تمرین کنید تا اس��تفاده از آن برای تان ب��ه یک عادت مفید و 

موثر تبدیل شود. 
۲. دکمه کنترل صدا

خودآگاهی یعنی توانایی تشخیص زمانی  که احساسات افزایش پیدا 
می کنند. کنترل صدا، توانایی کاهش دادن این احساس��ات و در اختیار 

گرفتن آنها است. 
ب��رای مث��ال، در میان یک بحث با یک دوس��ت یا یک��ی از اعضای 
خانواده، ماجرا هیجانی تر و بحث ش��دیدتر می ش��ود و به طور طبیعی، 
صداه��ا بلندتر می ش��ود و احتم��اال طرف مقابل نیز ب��ه همین ترتیب 

واکنش نشان می دهد. 
اگر یاد بگیرید چه زمانی احساسات شما در حال اوج گیری و صدای 
ش��ما در حال بلند شدن است، می توانید کنترل آن را به دست بگیرید 

و بحث و گفت وگو را با آرامش بیشتری پیش ببرید. 
3. دکمه تنظیم کیفیت پخش

آیا تا حاال با کس��ی ح��رف زده اید که توجهی به صحبت های ش��ما 
نکند؟ چه احساسی پیدا می کنید؟ 

گاهی ما هم رفتار مشابهی در پیش می گیریم که ممکن است بدون 
قصد و منظور باش��د. مثال کس��ی با ما صحبت می کن��د و ما با موبایل 

خود مشغول هستیم! یا به جای آنکه خوب و بادقت گوش دهیم، درباره 
اینکه بعد از پایان حرف های او چه چیزی خواهیم گفت، فکر می کنیم. 
اما باید س��عی کنیم خودم��ان را به گونه ای تنظی��م کنیم که وقتی 
دیگران صحب��ت می کنند، به خوبی آنها را درک کنیم و با آنها همدلی 

کنیم. این رفتار به ساخت روابط قوی تر کمک می کند. 
۴. دکمه قطع صدا

ع��الوه بر تنظیم کردن رفت��ار و صدا، باید یاد بگیری��م که گاهی از 
دکمه قطع صدا اس��تفاده کنیم. باید در براب��ر عالقه  به وقفه انداختن 
می��ان صحبت دیگران مقاومت کنیم و به آنها فرصت بدهیم تا بتوانند 

احساسات خودشان را بروز دهند. 
۵. دکمه ضبط کردن و پاک کردن

اگر مخاطب ش��ما موردی را بیان می کند که برای شما تازگی دارد، 
به مدتی زمان برای پردازش و درک کامل مفهوم کالم آنها نیاز دارید، 
بنابراین بهترین کار اس��ت که آنها را در ذه��ن خود ثبت کنید و بعدا 

درباره آن خوب بیندیشید. 
این بدان معنی نیست که شما می توانید واژه های آزاردهنده را بارها 
و باره��ا گ��وش دهید و با خودتان تکرار کنید ی��ا با خاطره حرف هایی 
که در زمان عصبانیت گفته ش��ده است، اس��ترس و خشم آن زمان را 
برای خود بازس��ازی کنید. در چنین مواقعی باید از دکمه پاک کردن 

اس��تفاده کنید و بفهمید که ش��اید حرف طرف مقابل، واقعا آن منظور 
بدی که ش��ما از آن برداشت کرده اید، نداشته و شاید الزم است آن را 

برای همیشه فراموش کنید. 
پ��اک کردن حرف ها و رفتاره��ای آزاردهن��ده و ناراحت کننده اصال 
آسان نیست، اما برای یادگیری بخشش، فراموشی و ادامه دادن زندگی 

ضروری است. 
۶. دکمه بازپخش

با وجود اینکه مکث کردن می تواند به ش��ما و سایرین کمک کند تا 
از ش��دت خشم و عصبانیت خود بکاهید، اما گاهی مشکالت اساسی به 

این راحتی از یاد نمی روند و حل نمی شوند. 
به همین دلیل مهم اس��ت که از بازپخش اس��تفاده کنید و در زمانی 
دیرتر باز موضوع را باز کنید و مورد بررسی قرار دهید. اگر کمی درباره 
آن فکر کرده باش��ید و زمان و مکان مناس��ب برای ب��از مطرح کردن 
موضوع انتخاب کرده باش��ید، بهترین امکان و شانس را برای بررسی و 

حل منطقی موضوع فراهم آورده اید. 
۷. دکمه رد کردن سریع

در بعضی ش��رایط خاص، ممکن اس��ت دل مان بخواه��د رفتارهایی 
داش��ته باش��یم که با ارزش های ما در تقابل هستند. در چنین مواقعی 
در واقع به احساس��ات خود اجازه می دهیم رئیس ما باش��ند و رفتاری 
نشان دهند که قطعا بعدها بابت آن سرخورده و شرمنده خواهیم شد. 
اگر احس��اس کردید که در چنین ش��رایطی هس��تید، یک لحظه به 
خودتان زمان دهید و از آن شرایط رد شوید. سعی کنید فراموش کنید 
که در آن لحظه چه احساسی داشته اید. در عوض از خودتان بپرسید: 
- یک ماه، یک س��ال، پنج سال دیگر درباره این رفتار چه احساسی 

خواهم داشت؟ 
- این رفتار چگونه بر خانواده، دوس��تان و کس��انی که برایم اهمیت 

دارند تآثیر خواهد داشت؟ 
نکته مهم این اس��ت که هرگز براس��اس احس��اس لحظه ای، تصمیم 

همیشگی نگیرید. 
اگر به نظرتان می رسد که احساسات بر شما غلبه می کنند، دکمه رد 
کردن را فشار دهید تا بتوانید کنترل خود را به دست آورید و در برابر 
اخذ تصمیماتی که در آینده بر شما تاثیر ناخوشایند خواهند گذاشت، 

مقاومت کنید. 
احساس��ات بخش��ی از چیزی هس��تند که ما را به یک انسان تبدیل 
می کند. شما نباید احساسات خود را سرکوب کنید یا آنها را از معادله 
زندگی حذف کنید. به جای آن باید سعی کنید آنها را در آغوش بگیرید 
و از آنه��ا بیاموزی��د. باید بتوانید روی فکره��ا و رفتارهای خود کنترل 

داشته باشید و از اینکه برده احساسات خود شوید، جلوگیری کنید. 
INC/زومیت

۷ تکنیک برای پرورش هوش هیجانی
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اخبار

تبریز - اسد فالح- حجت االسالم علی مصائبی از سفر یک هفته ای 
آیت اهلل سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
و ام��ام جمعه موقت تهران به آذربایجان ش��رقی خب��ر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
آذربایجان شرقی، حجت االس��الم علی مصائبی با اشاره به برنامه های 
ای��ن اداره کل در ایام ده��ه کرامت گفت: دهه کرامت از اول ذی القعده 
همزمان با س��الروز والدت کریمه اهل بیت حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( آغاز و تا یازدهم ذی القعده سالروز والدت ثامن االئمه امام رضا )ع( 
ادامه خواهد یافت. وی در همین راستا ادامه داد: با توجه به اهمیت دهه 
کرامت برنامه هایی با محوریت امام زادگان در اداره کل اوقاف و امورخیریه 
استان در نظر گرفته شده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان 
شرقی تصریح کرد: سازمان اوقاف و امورخیریه کشور نیز همزمان با این 
دهه برنامه هایی را برای کل اس��تان ها در نظر گرفته اس��ت که استان 
آذربایجان شرقی نیز از روز والدت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( کار 
خود را آغاز خواهد کرد. وی از برگزاری همایش ویژه بانوان در تبریز خبر 

و افزود: همزمان با اولین روز از دهه کرامت همایش ویژه بانوان در آستان 
مطهر امامزاده سید حمزه )ع( برگزار خواهد شد.حجت االسالم مصائبی 
با بیان اینکه از روز  پنج ش��نبه هفته جاری، اس��تان آذربایجان شرقی 
میزبان آیت اهلل س��ید احمد خاتمی خواهد بود افزود: حجت االس��الم 
س��ید احمد خاتمی س��اعت 17:30 بعد از استقبال رسمی در فرودگاه 
ش��هید مدنی تبریز، در گلزار ش��هدای وادی رحمت تبریز حضور یافته 

و س��اعت 21:30 در مراسم شبی با ش��هدا در پارک شمیم پایداری به 
سخنرانی خواهد پرداخت. وی در همین راستا افزود: آیت اهلل سید احمد 
خاتمی یک هفته در اس��تان آذربایجان شرقی خواهند بود که در طول 
این هفته به شهرس��تان های سراب، اهر، میانه و مراغه سفر و با مردم، 
روحانیون، فرهیختگان و فعالین فرهنگی این شهرستان ها دیدار خواهد 
کرد. وی خاطرنش��ان کرد: آیت اهلل س��ید احمد خاتمی همزمان با روز 
شنبه سخنرانی در جمع پرسنل سپاه عاشورا داشته و روز یک شنبه در 
صبحگاه ارتش شهرستان میانه حضور خواهد یافت. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه آذربایجان شرقی از سفر خادمان رضوی در ایام دهه کرامت خبر 
داد و افزود: همزمان با 13 مرداد ماه خادمان رضوی در استان آذربایجان 
شرقی حضور خواهند یافت. وی ادامه داد: ویژه برنامه های در نظر گرفته 
شده برای خادمان رضوی امام زاده محور بوده و در طول ایام حضورشان 
به تمامی شهرس��تان های استان سفر خواهند کرد. وی در پایان خاطر 
نشان کرد: برای ایام دهه کرامت در هر شهرستان سه برنامه در نظر گرفته 
شده است که در کنار این برنامه ها خیمه های معرفتی نیز برپا می باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آبفاي هرمزگان 
از آغاز بهره برداري آزمایش��ي ِ فاز اول آبشیرین کن سیریک از ابتداي 
خرداد ماه س��ال جاري خبر داد.   "امین قصمي" گفت: در حال حاضر 
با نصب دس��تگاه RO  در سایت آبش��یرین کن، فاز اول این پروژه به 
ظرفی��ت 1500مترمکع��ب درش��بانه روز از ابتداي خرداد ماه س��ال 
 جاري به صورت آزمایش��ي وارد مدار شده اس��ت. وي افزود:  بر اساس 
برنامه ریزي هاي انجام ش��ده، تا پایان آبان ماه امس��ال نیز، فاز دوم این 
پروژه وارد مدار تولید شده و کل نیاز آبي شهر سیریک و گروک تامین 
مي شود. قصمي در خصوص دالیل تاخیر در اتمام پروژه آب شیرین کن 
سیریک، اظهار داشت: بدالیل اعتباري نظیر؛ عدم امکان تامین مالي به 
موقع و عدم دریافت تسهیالت بانکي، امکان ادامه فعالیت توسط سرمایه 

گذاران قبلي محقق نش��د. وي اضافه کرد: همچنین به علت مشکالت 
فني در تامین آب خام مورد نیاز از طریق حفر چاه هاي ساحلي، ریزشي 

بودن بافت س��احل، افزایش زم��ان اجرا ي فرآیند آبگیري و تغییر نوع 
آبگیري از حالث پمپاژ به حالت برداشت ثقلي آب و به تبع توقف پروژه 
و استهالک تاسیسات دریایي کار شده سبب تحمیل برخي هزینه هاي 
مازاد به سرمایه گذار شد که تامین این هزینه ها، تاخیر مضاعفي را در 
شروع بهره برداري به همراه داشت. مدیرعامل آبفاي هرمزگان در ادامه 
گفت: عملیات اجرایي پروژه آبشیرین کن سیریک با ظرفیت کلي سه 
هزار 750 متر مکعب در ش��بانه روز طي توافقنامه اي  با سرمایه گذار 
س��وم از س��ال 94 آغاز شد که تواِن اخذ تس��هیالت بانکي توسط این 
سرمایه گذار از دالیل انتخاب آن و تحقق فاز اول این طرح بود. مشروح 
کامل گزارش »بررسي چالش هاي آبشیرین کن سیریک« را در سایت 

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ببینید. 

اهواز - ش�بنم قجاوند - مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت آبادان با بیان 
این مطلب افزود: اجرای طرح بهس��ازی و نوسازی ورزشگاه تختی آبادان پس 
از تدوین و تامین اعتبارات الزم با ش��تاب قابل توجهی در دس��ت اجراست به 
طوری که تا پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال کار بهسازی و بازسازی 
این ورزش��گاه به پایان می رسد. اس��فندیار دائم الذکر تاکید کرد: پاالیشگاه 
آب��ادان به منظور اینکه این تی��م در بهترین موقعیت، دیدارهای خانگی خود 
را در فص��ل جدی��د لیگ برتر کش��ور برگ��زار کرده و همچنین در راس��تای 
کمک به اجرای طرح بهس��ازی و بازسازی ورزشگاه تختی آبادان متناسب با 

اس��تانداردهای تعریف شده سازمان لیگ و نیز رفاه حال هرچه بیشتر ورزش 
دوس��تان و هواداران پرش��ور آبادان��ی تیم صنعت نفت، انجام م��وارد فراوانی 
را در دس��تور کار قرار داده و بس��یاری از این موارد به پایان رس��یده است. به 
گفته وی بازس��ازی جایگاه ضلع غربی ورزشگاه و نصب و تجهیز صندلی ها، 
رنگ آمیزی تمام س��طوح سازه ای ورزشگاه، تعویض تابلو)اسکوربرد( و آماده 
س��ازی آن به منظور پخش بهینه موارد مرتبط، تامین آب شرب خنک مورد 
مصرف تماش��اگران، تهی��ه و نصب جایگاه های بازیکن��ان ذخیره هر دو تیم 
 میزبان و میهمان و همچنین جایگاه های نماینده فدراس��یون و پزشک تیم، 

آماده س��ازی چمن زمین، آماده سازی سیستم تهویه رختکن های تیم های 
میزبان و میهمان و نیز تامین نور و روش��نایی ورزشگاه با نصب سیستم برق 
اضطراری برای مواقع ضروری و اتفاقات ناخواس��ته ای که منجر به قطع برق 
ورزش��گاه ش��ود، از مهمترین مواردی است که پاالیشگاه آبادان در این زمینه 
به انجام رسانده است. ورزشگاه تختی آبادان ورزشگاهی چندمنظوره در شهر 
آبادان است که بیشتر برای انجام بازی های فوتبال مورد استفاده قرار می گیرد و 
در حال حاضر به عنوان ورزشگاه خانگی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شناخته 

می شود. این ورزشگاه یکی از قدیمی ترین ورزشگاه های فوتبال در ایران است.

تبریز - اس�د ف�الح- معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی از عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز، رینگ انتقال آب تبریز، تصفیه خانه فاضالب روس��تای هروی و 
آزادسازی بستر رودخانه در بخش مرکزی تبریز بازدید کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در این بازدیدها که با حضور مدیران آب و فاضالب 
شهری و روستایی و مدیرعامل شهرک های صنعتی استان و بخشدار 
مرکزی تبریز انجام شد، مسائل و مشکالت و راهکارهای تسریع در اتمام 
این پروژه ها مورد بررس��ی قرار گرفت. معاون عمرانی استاندار در این 
بازدید گفت: با توجه به پوشش 70 درصدی شبکه فاضالب در تبریز، 
اجرا و اتمام این پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است و مسئوالن امر 

باید در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند. وی افزود: در صورت 
لزوم حتی با فروش ساختمان آب و فاضالب، بودجه الزم برای اجرای 

تصفیه خانه دوم تبریز و رینگ انتقال آب تأمین خواهیم کرد. پورمهدی 
گفت: با توجه به مشکل اساسی کمبود آب، با احداث تصفیه خانه دوم 
تبریز می توانیم آب را به چرخه مصرف در آبیاری فضای سبز برگردانیم. 
وی افزود: مردم باید صرفه جویی و استفاده بهینه از نعمت آب را حتما 
رعایت کنند تا امس��ال با کمبود و قطعی آب ش��رب مواجه نشویم و 
امیدوارم با تکمیل رینگ انتقال آب تبریز، مشکالت آب شرب تبریز در 
مواقع حادثه مرتفع شود. پورمهدی تصریح کرد: شرکت آب وفاضالب 
روستایی هم در تکمیل تصفیه خانه روستای هروی در کمترین زمان 
ممکن اقدام کند تا با بهره برداری از آن، ساکنان مناطق روستایی 

نیز همانند شهر از این امکانات استفاده کنند.  

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
استان بوشهر در گفتگویی باخبرنگار این شرکت با اشاره به گسترش 
ش��بکه های اطالع رسانی و رش��د روزافزون استفاده کاربران از بستر 
اطالع رس��انی آنها ، بیان داش��ت :  وجود کانال های اطالع رسانی در 
شبکه های اجتماعی باعث هم افزایی هرچه بیشتر و سهولت در تبادل 
اطالعات می ش��ود که با توجه به کارکرده��ای متعدد آن نمی توان 
از تأثیر این ش��بکه ها غافل ماند. مهندس ابراهیم عباسی در همین 
رابطه از راه اندازی کانال تلگرام و اطالع رس��انی این شرکت خبر داده 
و اف��زود : در حال حاضر عموم مردم می توانند عالوه بر پایگاه اطالع 
رسانی شرکت از این کانال نیز جهت دریافت اطالعات و اخبار مربوط 
به ش��رکت گاز استان بوشهر اس��تفاده نمایند. وی اضافه نمود: کانال 

 مذکور با هدف اشتراک گذاری دانش ، اطالعات و عملکرد این شرکت 
راه ان��دازی گردیده و بر همین اس��اس اخب��ار و اطالعات ، پیام های 
ایمنی ، گزارش های تصویری و.... در آن منتش��ر می ش��ود.  رئیس 

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر اضافه نمود: هم اکنون با توجه 
به افزایش تصاعدی کاربران شبکه های اجتماعی و کارکردهای آن ، 
به راحتی می توان این ش��بکه ها را به مکانی جهت تبادل اطالعات 
و برق��راری ارتباط با جامعه هدف تبدیل نمود و از مزایای ارزش��مند 
آنها نظیر تس��ریع در انتقال اطالعات و صرفه جویی در هزینه و زمان 
بهره مند ش��د. مهندس عباسی در خاتمه تصریح نمود: آدرس کانال 
  https://t.me/nigc_boushehr تلگرام شرکت گاز استان بوشهر
می باشد که عالقه مندان می توانند پس از نصب برنامه تلگرام در تلفن 
همراه، تبلت یا کامپیوتر خود، به این لینک مراجعه و پس از باز شدن 
صفحه کانال با کلیک کردن بر روی گزینه join که در پایین صفحه 
قرار دارد، در کانال تلگرام رسمی شرکت گاز استان بوشهر عضو شوند.

اراک- خبرنگار فرصت امروز- معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: امروز دشمن به عناوین مختلف 
محل فعالیت های فرهنگی تأثیرگذار مانند امامزادگان را شناسایی و در 
فضای مجازی مورد هجمه قرار داده اس��ت.  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان مرکزی، حجت االسالم علی اصغر 
سلطانی، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی،در نشس��ت خبری که در سالن جلس��ات این  اداره کل برگزار 
شد گفت: امروز دشمن به عناوین مختلف محل فعالیت های فرهنگی 
تأثیرگذار مانند امامزادگان را شناسایی و در فضای مجازی مورد هجمه 
قرار داده اس��ت.  وی تصریح کرد: خبرنگاران ش��بهات را پیگیری و به 
کمک کارشناسان پاسخ دهند، بیش از ۸ هزار بقعه متبرکه در کشور 
وجود دارد، با شورای تأمین هماهنگی الزم انجام شده است اگر بقعه ای 
بدون حساب و کتاب، بدون شهرت قطعی محلی، بدون داشتن سند و 
مدرک احداث شده صددرصد تخریب می شود.  حجت االسالم سلطانی 
اضافه کرد: گاهی مکانی مانند قدمگاه ، منتسب به امامزاده یا ائمه  است 
این اماکن امامزاده نیس��تند، امامزاده با بقاع متبرکه و آرامگاه متفاوت 
است، بقاع متبرکه مانند بقعه آقانورالدین که از علمای برجسته و صاحب 
کمال اس��ت و مردم به آن اعتقاد دارند و نذوراتی هم می دهند از نظر 
س��ازمان اوقاف امامزاده نیستند و تنها به واسطه احترام و اعتقاد مردم 

مورد توجه قرار گرفته است. حجت االسالم سلطانی تأکید کرد: توجه 
اوقاف به بقاع نیز با سند و دلیل محکم است در غیر این صورت با چنین 
جریاناتی برخورد می کند. اوقاف به جد با امامزاده سازی مخالف است 
و اگر چنین اتفاقی در استان یا هر جای کشور بیفتد برخورد می کند. 
مدیرکل اوقاف وامورخیریه اس��تان مرکزی نیز،ه��دف از تکریم بقاع 
متبرکه را باور مردم به قطب فرهنگی بودن بقاع دانست.  حجت االسالم 
سید محمدباقرحسینی اراکی مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی 

نیز دراین نشس��ت با اس��تناد به فرمایش رهبری هدف از تکریم بقاع 
متبرکه را باور مردم به قطب فرهنگی بودن بقاع، تکریم و بزرگداشت 
امام��زادگان واج��ب التعظیم، ترویج فرهنگ زیارت و پاس��خگویی به 
شبهات دش��منان، جذب حداکثری گروه ها و اقشار مختلف جامعه و 
زمینه س��ازی برای مشارکت مردمی در مدیریت و عمران و برنامه های 
بقاع متبرکه عنوان کرد.  حجت االس��الم حسینی اراکی افزود: شاید تا 
15روز آینده گنبد اصلی این امامزاده نصب شود. متأسفانه هنوز هیچ 
دستگاهی نتوانسته است از ظرفیت امامزاده 72 تن ساروق برای جذب 
گردش��گر استفاده کند تالش می کنیم این امامزاده را به توجه به این 
محل رخ دادن معجزه قرن است برای جذب گردشگر و حتی مرکز ویژه 
قرآنی مهیا کنیم. وی تجلیل از هیات امنا، خادمان و خیرین بقعه ساز، 
ائمه جماعت امامزادگان و بقاع متبرکه، صاحبان اثر پژوهشی، سخنرانی 
در خصوص اش��اعه فرهنگ انتظار، سخنرانی قبل از خطبه های نماز 
جمعه  ... را از برنامه های دهه کرامت عنوان کرد. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اس��تان مرکزی در پایان، خبرنگاران را میدان دار خنثی کردن 
توطئه های دشمن دانست و گفت: انعکاس اخبار امامزادگان به شبهات 
پاسخ می دهد، حجم عظیمی از اخبار علیه امامزادگان توسط دشمنان 
هدایت می ش��ود که با اندکی تحقیق می توان به آنها پاسخ داد و مردم 

را از ابهام خارج کرد.

ساری - دهقان - طاهري معاون اداري مالي شهرداري ساري توجه 
به مناطق الحاقي و توس��عه متوازن شهر را از محورهاي اساسي توزيع 
بودجه سال جاري دانس��ت به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري ساري ،س��يد مصطفي طاهري معاون اداري مالي شهرداري 
س��اري در گفتگويي با اش��اره به تكميل پروژه ه��اي نيمه تمام گفت: 
با الحاق ۱۰ منطقه به ش��هر س��اري و افزايش بودجه نس��بت به سال 
قبل توس��عه متوازن از محورهاي اساسي بودجه سال ۹۶ است.طاهري 
ب��ا تاكيد براينكه اقتصاد مقاومتي بنا ب��ر فرمايش مقام معظم رهبري 
س��رلوحه اقدامات ش��هرداري است اظهار داش��ت: در همه پروژه هاي 
اجرايي شهرداري و هزينه هاي روزانه اين امر لحاظ گرديده و شهروندان 
نيزدر اين زمينه با جديت همراه ش��هرداري هستند.معاون اداري مالي 

ش��هرداري ساري همگامي س��رمايه گذاران با مجموعه شهرداري را از 
داليل موفقيت مديريت ش��هري در عملياتي نمودن پروژه ها ، مطالبه 
گري و همراهي ش��هروندان  دانست و افزود: يكي از مهمترين اقدامات 

و اهداف ش��هرداري فراهم آوردن زيرس��اخت هاي اساس��ي است و در 
اين زمينه  پيمانكاران با كيفي س��ازي پروژه ها از نظر س��رعت و دقت 
در اجرا، همكاري خوبي را با مجموعه مديريت ش��هري داش��ته اند.اين 
مسئول ادامه داد: همواره نظر شهردار مركز استان در خدمت رساني به 
مردم و اجرايي نمودن پروژه هاي عمراني بر اين بوده است كه كيفيت 
انجام امر تحت الشعاع سرعت انجام قرار نگيرد.وي همراهي شهروندان 
و همت س��رمايه انس��اني ساعي و پويا در مديريت ش��هري را باالترين 
پشتوانه و سرمايه شهر ساري و مديريت شهري آن دانست و خاطرنشان 
نمود: توزيع عادالنه امكانات و اس��تفاده از تمامي ظرفيت هاي مديران 
شهرداري و تكميل طرح هاي نيمه تمام همواره در دستور كار شهرداري 

ساري قرار دارد. 

برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در ایام دهه کرامت اعالم شد

مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد

آغاز بهره برداري آزمایشي فاز اول آبشيرین کن »سيریك«

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان تشریح کرد

نقش تعيين کننده پاالیشگاه آبادان در بهسازی ورزشگاه تختی آبادان

در صورت لزوم حتی با فروش ساختمان آب و فاضالب

بودجه الزم برای اجرای تصفيه خانه دوم تبریز و رینگ انتقال آب را تأمين خواهيم کرد

راه اندازی کانال تلگرام و اطالع رسانی شرکت گاز استان بوشهر

معاون فرهنگی واجتماعی اوقاف و امور خيریه استان مرکزی: 

خبرنگاران شبهات را پيگيری و به کمك کارشناسان پاسخ دهند 

معاون اداري مالي شهرداري ساري: 

توسعه متوازن شهر از محورهاي اساسي توزیع بودجه ۹۶ است

نایب رئيس کميسيون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:
قوانين مخل توليد و بهره و جرایم  بانکی  دو چالش جدی واحدهای صنعتی است

اصفهان- قاس�م اسد- نایب رئیس کمس��یون صنایع اتاق 
بازرگان��ی اصفهان گف��ت: احصا قوانین مخ��ل تولید،عارضه یابی 
واحدهای صنعتی تعطیل ش��ده و بررسی بهره بانکی و جرایم آن 
در بخش تولید، سه موضوع اصلی فعالیت این کمیسیون در سال 
جاری اس��ت . به گ��زارش روابط عمومی،مجتب��ی مالاحمدی در 
چهارمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تصریح 
کرد:برخی از قوانین حمایت کننده تولید به درستی اجرا نمی شود 
و برخی از قوانین مخل تولید با تمام توان از س��وی س��ازمان های 
دولتی نس��بت به بنگاه های اقتصادی اجرا می ش��ود. وی تصریح 
کرد:کمیس��یون صنایع در سال جاری با شناسایی و اطالع رسانی 
این قوانین خواستار اصالح و بازنگری در این قوانین با هدف تسهیل فضای کسب و کار برای واحدهای صنعتی است . مالاحمدی بهره بانکی موجود را 
عامل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی برشمرد و گفت:در آغاز فعالیت یک واحد تولیدی ،بیمه تامین  اجتماعی،اداره کل مالیاتی و بانکها خواستار 
دریافت اصل و جرایم وجوه می باشند ولی برای سپرده گذاران بانکی  هیچ سازمان یا نهادی به سپرده گذار برای مالیات یا بیمه مراجعه نمی کند. وی 
راه اندازی دفتر دیدبان محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان اقدام موثر در رصد فضای کسب و کار استان دانست و گفت:این دفتر می تواند 
اطالعات دقیقی از فضای کسب و کار استان را برای تصمیم سازی مسئولین جمع آوری و تحلیل کند. وی به نشست مشترک کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان و اتاق بازرگانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت:بازدید از واحدهای تولید فوالد و خودرو استان خراسان  از برنامه های سفر اعضای 
کمیسیون صنایع اتاق اصفهان به خراسان رضوی است .  امیر مسعود هادی پور مسئول کمیته صنایع غذایی کمیسیون در این جلسه گفت:شرایط 
تولید مواد غذایی در ایران و تایلند بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان تایلندی یکی از مشکالت تولید کنندگان مواد غذایی ایران را ندارند. مظفر 
چلمقانی مسئول کمیته نساجی کمیسیون خواستار تشکیل اتحادیه صادرکنندگان نساجی استان زیر نظر  اتاق بازرگانی شد و گفت: این اتحادیه می 

تواند نقش مهمی در صادرات واحدهای نساجی داشته باشد.
 

مهندس شهمرادی،  مدیر مخابرات منطقه گلستان:
کاهش شکایات و افزایش سهم بازار نتيجه رضایت مشتریان است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نتایج موفقیت آمیز 4 ماهه اول سال 96 حاصل تالش و همکاری کارکنان بوده است.مهندس شهمرادی 
ضمن ابراز این مطلب گفت: در جلسه هفته قبل مخابرات مناطق کشور با مدیران شرکت مخابرات ایران رشد تمامی شاخصها در مخابرات منطقه 
گلستان اعالم شده و حتی در برخی از شاخصها مورد تقدیر قرار گرفته ایم که مدیون تالش و همدلی همه کارکنان است اما هنوز  نیاز به برنامه ریزی 
و کوشش بیشتر بوده تا موفقیت ها استمرار و پایداری داشته باشند.مدیر مخابرات منطقه گلستان که درجلسه " ارتقاء وضعیت پشتیبانی وفروش 
اینترنت پرسرعت " سخن میگفت با تاکید براینکه وظیفه ما خدمت دادن به مردم است افزود: با توجه به انتظارات مشتریان باید نارضایتی آنها را 
به رضایت حداکثری تبدیل نماییم و اولویت تمامی فعالیتهای ما رسیدگی به امور مشتریان باشد.وی با مهم دانستن رضایت مشتری از محصوالت 
وسرویسهای مخابرات به ارزیابی های انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران درقالب شاخص NPS اشاره کرد و گفت: میزان این شاخص که 
همان وفاداری و رضایت مشتری است بستگی به عملکرد کارکنان و نحوه برخورد آنها با مشتری دارد که باید به آن توجه داشت.مهندس شهمرادی 
کاهش شکایات ، افزایش دایری و سهم بازار و در نتیجه افزایش درآمد را نتیجه رضایت مشتریان دانست و افزود : با راه اندازی سامانه oss تمامی 
خرابی ها ، روش ها و سرعت پیگیری مشکالت مردم مستقیما توسط شرکت مخابرات ایران رصد می شود و این نشان دهنده اهمیت دادن به مشتری 

و توجه به خواسته ونیاز آنان می باشد.

3 پروژه  گازرسانی  شهرستان علی آباد کتول استان گلستان  کلنگ زنی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-     طی مراسمی باشکوهی باحضور قره خانی نماینده شهرستان علی آباد کتول و بخش کماالن درمجلس 
شورای اسالمی،مهندس جمال لیوانی مدیرعامل گازگلستان، فرماندار،بخشدار وجمعی ازمسئولین شهرستان علی آبادکتول عملیات گازرسانی به   
روستاهای  خولین دره، الستان و نرسو آغاز شد.دراین مراسمات مهندس جمال لیوانی مدیرعامل گازگلستان ضمن تقدیر وابراز خرسندی ازحضور 
سبز مدعوین عزیزگفت:خدا را شاکریم که به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی یکبار دیگر شاهد آغاز پروژه گازرسانی در سطح استان هستیم  
وی افزود:برای اجرای گازرسانی به این روستا هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد و 552 میلیون ریال برآورد شده و حدود 4271نفر از مردم عزیز شهرستان 
ازنعمت گاز بهره مند خواهند شد. مهندس جمال لیوانی در ادامه افزود:درحال حاضر ازمجموع 74 روستای شهرستان علی آباد کتول تعداد 61 روستا 
از نعمت گازطبیعی بهره مند می باشند . مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کردند:تالش ما بر این است تا پایان سال جاری با همکاری 
مسئولین منطقه هر چه سریعتر عملیات گازرسانی به این پروژه ها پایان پذیرد ،لذا امیدواریم این خدمات که ازدستاوردهای انقالب اسالمی و نشات 
گرفته از تالش بی وقفه دولت خدمتگزار و کارکنان زحمتکش شرکت بوده مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف استان قرار بگیرد. در ادامه این 
مراسم قره خانی نماینده شهرستان علی آباد کتول و بخش کماالن درمجلس ، فرماندار و بخشدار شهرستان با تشکر از خدمات ارائه شده شرکت گاز 
در زمینه توسعه گازرسانی در سطح استان و شهرستان ، بر تسریع در زمینه روند گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستان تاکید نموده و آمادگی 

خود را برای هر گونه همکاری و پیگیری در این رابطه اعالم کردند.

 معاون برنامه ریزی وتحقيقات شرکت برق منطقه ای خوزستان:
مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند 

اهواز – شبنم قجاوند - معاون برنامه ریزی وتحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: به دنبال تداوم گرما و شرجی بسیار شدید در 
روز های گذشته در خوزستان و علیرغم پیاده سازی طرح های مختلف در سطح استان برای مدیریت مصرف برق شامل تعطیلی ادارات در ساعت 13 
، همکاری صنایع بزرگ استان و کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف ،پیک بار مصرف برق شبکه استان از مرز ۸000 مگاوات گذشت و با مقدار دقیق 
۸220 مگاوات در ساعت 14:54 چهارشنبه 96/04/2۸ نسبت به پیک مصرف روز مشابه سال قبل که 7702 مگاوات بوده که 14:24 دقیقه بوده که 
بیش از 6/7 درصد رشد را نشان می دهد.  سید مهرداد بالدی موسوی در گفت وگو با خبرنگار این شرکت افزود: با توجه به شرایط سخت آب و هوای 
استان، متوسط پیک مصرف 19 روز اخیر درتیرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور متوسط هفت درصد رشدداشته، لذا با توجه به 
شرایط خاص جوی از مردم استان در شهر های مختلف درخواست می کنیم به منظور جلوگیری از قطع برق در مصرف انرژی الکتریکی صرفه جویی 
کنند. وی ادامه داد: از جمله راهکارهای صرفه جویی می توان به تنظیم ترموس��تات کولر ها در محل زندگی و کار را روی 25 درجه ، اس��تفاده از 
روشنایی روز، عدم به کارگیری المپ های پُرمصرف ، ذخیره نکردن مواد غذایی بیش از حد نیاز در یخچال و فریزر و پرهیز از بکار گیری لوازم برقی 

پر مصرف اضافی در ساعات پیک اشاره کرد.  بالدی تصریح کرد: با کاهش حداقل پنج درصد مصرف برق می توان به تداوم برق رسانی کمک کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه قزوین:
دومين نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی در اوکراین فرصت مناسبی برای 

معرفی توانمندی ها و پتانسيل های استان قزوین خواهد بود
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- نشس��ت هم اندیش��ی فرصت های همکاری استان 
قزوین-اوکراین صبح روز چهارشنبه با حضور دکتر همتی استاندار قزوین،سرگئی بوردیلیاک 
سفیر اوکراین، دکتر حبیبی معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری ،مهندس پرزحمت 
ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت ،مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری ،کشاورز 
قاسمی رییس اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ،متقی فرد مدیرعامل سازمان جهاد 
کش��اورزی ،طاهرخانی مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی و جمعی  از فعاالن 
اقتصادی،بازرگانان،تولیدکنندگان و تجار در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار گردید. هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در این نشست اظهار داشت: در جهان امروز  صنعت نمایشگاهی بعنوان کارآمدترین ابزار بازاریابی ، جایگاه 
ویژه ای در بین صاحبان کاال و خدمات را دارا است و با رعایت اصول بازاریابی ، شناخت بازارها و برنامه ریزی صحیح ، مشارکت در نمایشگاههای 
بین المللی  می تواند کمک بسیار موثری در راستای  نیل به اهداف توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد. وی افزود:استان قزوین با دارا بودن نیروی 
انسانی متخصص و همچنین استقرار شهرک های صنعتی و  پتانسیل و توانمندیها در حوزه های صنعت، کشاورزی،غذایی،بهداشتی و... می تواند با 
فراهم آوردن شرایط مناسب جهت معرفی توانمندی ها در بازارهای خارجی ورود پیدا کند . مدیرعامل شرکت نمایشگاه قزوین اعالم کرد:با توجه به 
برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 21 لغایت 24 شهریور ماه در کشور اوکراین )کی یف( 

فرصت بسیار مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های استان قزوین خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گيالن:
پرداخت تسهيالت ویژه برای توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی استان گيالن

رشت- مهناز نوبری- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن از پرداخت تسهیالت ویژه برای توسعه ناوگان حمل و روستایی 
در استان خبر داد. مهندس نازک کار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با اعالم این خبر گفت: درراستای ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی، طرح توسعه و ساماندهی ناوگان حمل و نقل روستایی با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و صندوق کارآفرینی 
امید به مرحله ی اجرا در می آید. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن در خصوص ضرورت ساماندهی حمل و نقل روستایی خاطر 
نشان نمود: مد نظر قرار دادن  عواملی نظیر سکونت بخش عمده اي از جمعیت استان گیالن درروستاها، تولید و عرضه  بخش عمده ای از محصوالت 
کشاورزی استان توسط روستاییان دربازارهای محلی شهرهای مختلف استان، وجود مناطق توریستی و گردشگری درروستاهاي مختلف، سفر روزانه 
و مستمرجمع کثیري از دانشجویان و دانش آموزان،کارمندان وکارگران در محورهاي فرعي و روستایي، سفر میزان قابل توجهي ازمردم درفصول 
مختلف سال به مقاصد مناطق روستایي استان  در کنار تراکم جمعیت و نزدیکی شهرها و روستاهای استان گیالن، اهمیت و ضرورت ساماندهی 
حمل ونقل عمومی در مناطق روستاهای استان را پیش از پیش آشکار می سازد. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه خودروهای آماده واگذاری 
سمند ای اف 7 بنزینی و سمند ای اف 7 دوگانه سوز می باشد خاطر نشان نمود: تسهیالت مذکور به منظور تسهیل در حمل و نقل مسافر روستایی 
در نظر گرفته شده است. مهندس نازک کار با اشاره به  فعالیت تعداد 30 دستگاه خودروي سواري عمومي ویژه حمل و نقل روستایی در مسیرهای 
روستایی استان گیالن، از متقاضیان فعالیت در حمل و نقل روستایی استان خواست جهت کسب اطالعات بیشتر تا پایان آذر ماه سالجاری به ادارات 

راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر استان مراجعه نمایند.

تاکيد استاندار ایالم بر آمادگی دستگاه های اجرایی در استقبال از زائرین اربعين
ایالم- هدی منصوری - محمدرضا مروارید در نشست ستاد اربعین استان با تاکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی استان در استقبال از 
زائرین اربعین حسینی خواستار برطرف کردن نقاط ضعف سال های گذشته شد. وی افزود: 10۸ روز به اربعین 96 باقیمانده و با توجه به اینکه 
در فاصله 2 هفته به این روز امکان اجرای پروژه های زیرساختی میسر نیست، تنها حدود 90 روز فرصت داریم تا آخرین اقدامات را برای پیشبرد 
طرح های زیرساختی در حوزه های مختلف انجام دهیم. مهندس مروارید بیان کرد: دولت بزودی مبلغی را برای تامین نیازهای دستگاه های 
اجرایی استان در حوزه اربعین اختصاص خواهد داد که می تواند بخشی از مشکالت اعتباری ارگان های مسئول را برطرف و روند کار با سرعت 
بیشتری پیگیری شود. استاندار ایالم یکی از مشکالت سال گذشته در مهران را تعدد دست فروشان و همچنین حرکت موتورسیکلت سواران و 
وانت بارها در شهر و مسیر پل زائر تا پایانه ذکر کرد و از شهرداری این شهر خواست نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کند. مروارید ادامه 
داد: مشکلی در زمینه تامین آب پایانه وجود ندارد ولی در بخش توزیع باید امسال هماهنگی بیشتری از سوی مسئوالن ذیربط وجود داشته 

باشد، ضمن اینکه بانک های عامل نیز باید در اربعین 96 همراهی بیشتری برای تامین نیازهای زائران در مرز مهران داشته باشند.



اثبات شده اس��ت فضاهای کاری باز، باعث کاهش 
خالقی��ت و کمبود باروری ذه��ن و همچنین ضعیف 
ش��دن حافظه می شود. موسساتی که دارای فضاهای 
کاری باز برای پرسنل ش��ان هس��تند با تعویض زیاد 
کارکنان خود روبه رو می شوند، زیرا این فضاها سبب 
می ش��ود که آدم ها خس��ته، عصبی، ب��دون انگیزه و 

نامطمئن شوند. 

افرادی که درچنین فضاهایی کار می کنند معموال 
از فش��ار خون باال، سطح استرس باال و ابتالی بیشتر 
ب��ه آنفلوآنزا رن��ج می برند. این اف��راد در طول زمان 
کاری خود نگرانند همکاران ش��ان مکالم��ات آنها را 

گوش کنند یا صفحه کامپیوتر آنها را دید بزنند. 
این افراد در معرض سرو صدا، جر و بحث قرار دارند. 
این امر باعث افزایش ضربان قلب و ترش��ح هورمون 

کورتیزول )هورمون استرس( در بدن می شود. 
 signals 37 جیس��ون فرای��د: رئی��س کمپان��ی
طی 10س��ال فعالیت ش��رکتش از ح��دود 100 نفر 

از پرس��نلش پرس��یده بود که زمانی ک��ه می خواهند 
کارش��ان را انجام دهند کج��ا و چه فضایی را ترجیح 

می دهند. 
نتیجه جالب توجه بود؛ همه آنها هرجایی را به جز 
محل اصلی signals 37 انتخاب می کردند؛ فضایی 

آرام، ساکت و بدون حضور همکاران شان. 
مهم: اگر ش��ما به تنهایی و در خلوت خودتان کار 
کنی��د، قادر خواهید بود محصولی جدید و فوق العاده 
را خلق کنید. فراموش نکنید به تنهایی در یک جمع 

و نه در یک تیم! 

فضاهای کاری باز

نوشدارو

جانی آیو در گفت گو با وال استریت ژورنال فاش کرد

جزییات تازه درباره اپل پارک 

بهترین روش برای مدیریت 
کارمندان ضعیف

یکی از مشکالت اساسی مدیران، مدیریت کارمندان 
و مش��کالت کارایی آنان است، اما نکته مهم این است 
ک��ه اخراج نیروها یا جذب نی��روی جدید، راه حل این 

مشکالت نخواهد بود. 
به عن��وان ی��ک مدی��ر، اخ��راج کارمن��دان یکی از 
س��خت ترین وظایف شغلی شما است، ولی وقتی یکی 
از کارمندان عملکرد کل تیم را ضعیف می کند، ش��ما 
مسئولیت دارید بهترین تصمیم را برای تیم کسب وکار 

خود بگیرید. 
ازآنجا که اخراج کارکنان کار خوش��ایندی نیس��ت، 
بیش��تر مدیران جوان و ت��ازه کار ترجیح می دهند فرد 

ناکارآمد را در تیم خود حفظ کنند.
 ای��ن تصمی��م ب��ه دالیل��ی واض��ح برای ش��رکت 
مشکل آفرین خواهد شد، ولی این موضوع وقتی شکل 
بدتری به خود می گیرد که مدیران سعی می کنند برای 
جبران ضعف ی��ک کارمند، نیروی دیگری  )مثال یک 
مدیر حد واسط( را وارد کار کنند تا هم زمان، او همان 
وظایف را به عهده بگیرد. هنگامی که یک ش��رکت در 
حال رشد است، مسئولیت های موازی بسیار محتمل 
هس��تند و این دامی اس��ت که باید با هوشیاری از آن 

اجتناب کرد. 
اثر زیان بار مس��ئولیت های موازی به مراتب بیشتر از 
حفظ نیروهایی اس��ت که کمتر از انتظار ش��ما ظاهر 
می ش��وند، چراکه عالوه بر مشکالت استخدام  جدید، 
پ��س  از آن ش��ما گزارش ه��ای کاری جدی��دی روی 
میز خود خواهید داش��ت که دقیق��ا حیطه اختیارات 
مشخصی ندارند. نیروی تازه استخدام شده نمی تواند در 
کار خود موفق باشد، چراکه باید وقتش را به مدیریت 
نیمه کام��ل نیروی ضعیف اختصاص دهد. او نمی تواند 
ان��رژی خ��ود را روی همکاری یا سرپرس��تی تیمش 
س��رمایه گذاری کند و همچنین نمی تواند از مهارت ها 
و تخصص اصلی خود به طور بهینه استفاده کند، چراکه 
تمام فعالیت های او تحت تأثی��ر محدودیت هایی قرار 
دارد که نیروی ناکارآمد، با مس��ئولیت های مش��ابه او 

تحمیل می کند. 
فرض کنید که سرپرست بخش متوجه می شود یکی 
از مدی��ران میان رده انتظارات او را برآورده نمی کند. او 
پیش��نهاد می دهد که یک کارمند ارش��د دیگر به تیم 
اضافه شود تا بتواند مدیریت ناکارآمد فرد اول را تکمیل 
کند. اعضای تیم که مدیر خود را دوس��ت دارند، با این 
پیشنهاد موافقت می کنند. به احتمال زیاد این پیشنهاد 
با شکست مواجه می شود، چراکه ایجاد الیه های موازی 
کاری، مشکل اصلی را حل نمی کند. این تصمیم فقط 
به یک استخدام ناخوش��ایند منجر می شود که حتی 
مدیر میان رده ضعیف را به جاده موفقیت برنمی گرداند. 
در شرکت هایی که رشد باالیی دارند، گاهی تفویض 
اختیار حرکتی هوش��مندانه اس��ت. هنگامی  که یک 
شرکت به س��رعت در حال پیش��رفت است، استخدام 
افراد ماهر و مستعد، آنها را در آستانه آموزش مدیریت 
تجربی قرار می ده��د، زیرا در جایگاهی قرار می گیرند 
که باید کنترل افراد ضعیف را به عهده بگیرند، به عالوه 
آنها این فرصت را دارند که از تجربیات یک سرپرست 

یا مدیر باتجربه هم استفاده کنند. 
اگ��ر به اس��تخدام نیروهایی فک��ر می کنید که الیه 
شغلی جدیدی به شرکت تان اضافه می کنند و احتماال 
مسئولیت پذیری موازی را به تیم شما تحمیل می کنند، 
قبل از اجرای تصمیم خود، مطمئن شوید که این کار 
را به دالیل درس��تی انجام می دهید. م��وارد زیر را در 

نظر بگیرید.
ریشه ناکارآمدی عوامل را بیابید

 س��عی کنید قبل از تصمیم گیری، ریشه مشکل را 
پیدا کنید. آیا کارمندتان به علت نداش��تن تخصص و 
مهارت کافی کمتر از حد انتظار شما ظاهر می شود یا او 
کارمند جدیدی است که هنوز با وظایف خود به خوبی 
آشنا نشده است؟ می توانید با او صحبت کنید و ببینید 
در مورد کارش چه فکر و احساسی دارد؛ یا نظر افرادی 

را جویا شوید که سابقه همکاری با وی دارند. 
به کارمندان آموزش دهید

 قبل از اینکه تغییری در تیم خود به وجود آورید، به 
این فکر کنید که از چه راه هایی می توانید به کارمندتان 
کم��ک کنید. برخی از مش��کالت اجرایی کارمندان را 
می توان با تعلیم و آموزش بیشتر حل کرد. اگر خودتان 
هم ی��ک مدیر جدید هس��تید، می توانی��د از مربیان 

متخصص برای آموزش نیروهای خود استفاده کنید. 
انگیزه های خود را بررسی کنید

 بس��یاری از اوق��ات فرآیندهای اس��تخدام و اخراج 
تحت تأثیر انگیزه های شخصی مدیران قرار می گیرند، 
بنابراین صادقانه با انگیزه خود مواجه شوید. آیا تمایل 
ش��ما برای استخدام نیروی جدید، ناشی از این نیست 
که می خواهید استعدادهای جدیدی به تیم خود اضافه 
کنید؟ آیا واقعا می خواهید مشکل اجرایی فعلی را حل 

کنید؟ 
منابع شرکت را در نظر بگیرید

اگر ش��رکت کوچکی دارید، باید در نظر بگیرید که 
آیا منابع الزم برای استخدام یک نیروی جدید را دارید 
یا بهتر اس��ت از راه های بهتری ب��رای کمک به تیم و 
موفقیت شرکت خود استفاده کنید. شاید اگر کارمندان 
فعلی تان را جایگزین یکدیگر کنید، بتوانید صرفه جویی 
بهت��ری در هزینه های خود داش��ته باش��ید تا اینکه 
بخواهید کارمند دیگری را برای اداره مس��ئولیت های 

دیگران استخدام کنید. 
به عنوان یک رهبر، تصمیمات��ی که در مورد عوامل 
شرکت و دیگر افراد اتخاذ می کنید، چالش سختی برای 
شما خواهند بود. اما به یاد داشته باشید که با نگه داشتن 
کارمندانی که از عهده وظایف خود برنمی آیند، لطفی 

به آنها و به شرکت خود نمی کنید. 
inc زومیت به نقل از

مدرسهکسبوکار

 )Ripple(  نام شرکت: ریپل
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: ۴۴ میلیون دالر

 چه کاری می کند؟ »ریپل فودر« یک استارتاپ 
نوآوران��ه و فناورانه خوراکی ب��رای ارائه جایگزین 

غیر لبنی شیر است. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ بازار نوشیدنی های 
جایگزین فرآورده های لبنی در جهان به سرعت در 
حال رشد است و »ریپل« با میزان باالی پروتئین  
)هش��ت برابر ش��یر بادام و تقریبا برابر ش��یرهای 
متداول لبنی( در این دسته برای خود جا باز کرده. 
این در حالی اس��ت که ریپل همچنان میزان قند 
پایین��ی دارد و عطر و طعم ج��ذاب خود را حفظ 

کرده است. 

یک جایگزین غیرلبنی شیر 

معرفیاستارتاپ

جاناتان آیو طراح ارش��د اپل در مصاحبه ای با وال استریت 
ژورن��ال، از جزییات تازه ای درباره اپل پارک پرده برداش��ته 

است. 
البته در این مصاحبه اشاره ای به تاریخ اتمام پروژه مذکور 
نشده، اما گویا آیو و تیم طراحی اپل طی فصل پاییز )به عنوان 
یکی از آخرین گروه ها( در اپل پارک مس��تقر خواهند ش��د 

که احتمال پایان کار ساخت مقر جدید اپل را تا انتهای سال 
جاری افزایش می دهد. 

آیو مجذوب ایده در دس��ترس ب��ودن بخش های مختلف 
اپل پارک اس��ت؛ پارکینگ در ۴00 متری س��ازه سفینه ای 
ق��رار داش��ته و کارمندان می توانند با پای پی��اده، دوچرخه، 
خودروهای الکتریکی کوچک و مینی بوس های پیشرفته در 

محوطه رفت و آمد کنند. 
جانی آیو همچنین تالش ک��رده تعداد طبقات به حداقل 
ممکن کاهش یابند و از این رو، نیاز به آسانسور برطرف شود، 
س��اختمان اصلی اپل پارک چهار طبقه با راه پله داش��ته که 
طبقه سوم آن متعلق به تیم ساعت هوشند اپل بوده و آیو و 

گروهش نیز در طبقه چهارم مستقر خواهند شد. 

برای مطالعه 746 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: بنگاه های امالک در ایران دارای 
سیس��تم مش��خصی برای بازاریابی و فروش نیستند و 
اگر از تعداد کمی از آنها بگذریم باید بگوییم مش��اوران 
امالک براساس یک نوع تجربه سنتی و از پیش تعیین 
ش��ده اقدام به خریدوفروش می کنن��د. در صورتی که 
فروش مس��کن عالوه بر تجرب��ه نیاز به دانش و مهارت 
دارد. بسیاری از مش��اوران امالک از اهمیت مشاوره و 
شیوه های آن چیزی نمی دانند. بنابراین بخشی از رکود 
حاکم بر بازار مس��کن معلول رفتاره��ای غیر حرفه ای 
مش��اوران امالک اس��ت که اصول بازاریاب��ی و فروش 
مس��کن را نمی دانن��د یا ب��ا برخی از مهارت ها آش��نا 

نیستند. 
 یک مشاور امالک عالوه بر صادق و صالح بودن باید 
دانش حداقلی در زمینه اقتصاد مس��کن داشته باشد تا 
بتواند به افراد مشاوره درست بدهد. برخی از مشاوران 
ام��الک تص��ور می کنند که وظیفه ش��ان پاس��خگویی 
ساده به مش��تریان احتمالی است که به بنگاه مراجعه 
می کنن��د در صورتی که یک بنگاه فعال معامالتی باید 
عالوه بر بازاریابی، بازارس��ازی و مش��تری آفرینی کند. 
ش��اید گروه های زیادی از افراد ب��ه دلیل عدم آگاهی 
خود را مس��تحق خرید مس��کن ندانند، اما با مش��اوره 

درست می توان برای آنها آپارتمان خرید. 
 یکی از وظایف مش��اوران امالک، ارائه مش��اوره های 
حقوقی، ثبتی، اقتصادی، مالیاتی، عوارض و نوس��ازی، 

بانکی و س��رمایه گذاری به مشتریان است. مشتری اگر 
بتواند مش��اوره های خوبی از مش��اوران امالک شما در 
زمینه خرید مس��کن دریافت کند طبعا موجب اعتماد 
بیشتر او می شود و زمینه ها را برای عقد قرارداد فراهم 

می کند.
 در صورتی که بخش زیادی از مشاوران توانایی الزم 
را در ارائه خدمات مش��اوره ای مس��کن ندارند و همین 

موجب رکود و پایین آمدن درآمد شما می شود. 
ب��رای اینکه بتوانید درآمد بیش��تری از بنگاه امالک 
کسب کنید از نیروهای توانا و با تجربه و دانش استفاده 
کنید تا آنها با خالقی��ت و نوآوری برای هر ملکی یک 
ایده نو و تازه ارائ��ه و با ایجاد اعتماد پایدار زمینه های 

رشد و رونق در بازار مسکن را فراهم کنند. 

بازاریابی آژانس امالک

پرسش: مدیر یک بنگاه معامالتی امالک هستم و با توجه به رکود حاکم بر مسکن به دنبال راهی برای کسب درآمد از 
طریق خریدوفروش هستم. شما در وضعیت فعلی چه پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار
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مشاور امالک 
شما نوش جان بفرمایید! 

از در که وارد ش��دم قبل از اینکه من سالم کنم مرد 
بلند قامتی که گویا مدیر بنگاه امالک بود س��الم کرد و 
به سمت من آمد و در حالی که دستش را به سوی من 
دراز می کرد، گفت: خیلی خوش آمدید. من رسولی مدیر 
امالک با افتخار در خدمت ش��ما هستم. و کارت ویزیت 
زیبای��ی را از جیب کتش درآورد و به من داد و مرا برای 

نشستن هدایت کرد. 
کمی دور و برم را نگاه کردم و هنوز گیج رفتار مودبانه 
مدی��ر بنگاه بودم که جوانی خ��وش برخورد و مودب به 
س��مت آمد و ب��ا ادب و احترام خ��ودش را معرفی کرد 
 و گفت: می تونم از ش��ما س��وال کنم چه خدمتی از ما 
بر میاد؟ گفتم: من دنبال خرید خونه هستم. هنوز حرفم 
تمام نش��ده بود که گفت: این وظیفه ماست که به شما 
در زمینه خرید مسکن مشاوره بدهیم. گفتم راستش من 
زیاد پول ندارم، اما دوست دارم یک آپارتمان نقلی خوب 
بخرم. جوان مودب در حالی که به من لبخند می زد و مرا 
به سمت میزش هدایت می کرد، گفت: تخصص ما ارائه 
مش��اوره حرفه ای به شماست تا بهترین و مناسب ترین 
آپارتم��ان را ب��ا توجه به بضاعت مالی برای ش��ما تهیه 
کنیم. وقتی از میزان اندک پولم گفتم اندکی س��کوت 
کرد و دوباره از من پرسید می توانم از شما سوال بپرسم؟ 
گفتم: بل��ه حتما. جوان خوش برخورد و مودب ش��روع 
کرد س��واالت ریز و درش��ت درباره مسائل مالی و کاری 
و پس انداز و وام و اقساط و شرایط مختلف از من سوال 
پرس��یدن. بعد گفت: در امالک ما مهم ترین شرط برای 
خانه دار شدن افراد انگیزه است. گفتم یعنی چی متوجه 
نمی ش��وم؟ در حالی که یکی از هم��کاران او یک لیوان 
آب پرتقال را جلوی من می گذاش��ت، گفت: شما نوش 
جان بفرمایید، من توضیح می دهم. هنوز چند دقیقه ای 
نگذش��ته بود که مشاور جوان اطالعات بسیار خوبی در 
زمین��ه انواع آپارتمان و انواع وام و ش��رایط تقس��یط و 
موقعیت جغرافیایی و ارزش های ملک های معرفی شده 
به من داد و گفت با پول نقدی که ش��ما دارید گرچه به 
ظاهر نمی ش��ود حتی یک آپارتم��ان رهن کرد، اما من 
معتقدم با توجه به انگیزه ش��ما و درآمد ماهانه و امکان 
دریافت وام می توانم یک آپارتمان 65 متری برای ش��ما 
تهیه کنم که نه تنها امکانات خوبی دارد و نوساز است، 
بلکه می توانید از س��ند آن برای اخذ وام استفاده کنید. 
عالوه بر اینها با توجه به اینکه ش��ما یک ملک کوچک 
در شهرس��تان دارید می توانم این پیش��نهاد را به مالک 
بدهم تا برای بخش��ی از قیمت کل آپارتمان این ملک 
را از ش��ما بگیرد. ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی ملک 
باعث می شود حداقل 50درصد از هزینه های حمل و نقل 
شما کاهش پیدا کند. دسترسی به مدارس و درمانگاه و 
بازارچه میوه و تره بار نیز یکی از نقاط قوت همین ملک 
است که می تواند شما را به خرید این ملک ترغیب کند. 
از خوش��حالی در پوس��تم نمی گنجیدم. با اینکه یک 
ماهی می شد به ده ها بنگاه رفته بودم و جواب رد شنیده 
بودم با مش��اوره و راهنمایی این ج��وان خوش برخورد 
ان��گار دنیا را به من دادند.  داش��تم ب��ه بنگاه های دیگه 
فکر می کردم که حتی حاضر نبودند حرف مرا بشنوند. 
یکی از بنگاه ها وقتی فهمید من 150میلیون پول دارم 
ی��ک باره همه زدند زیر خنده و به گونه ای مرا مس��خره 
کردند. تو یکی از بنگاه ها همه مش��غول بازی تخته نرد 
بودند و کسی حتی س��رش را باال نیاورده بود، اما رفتار 
نجیبانه و مودبانه و حرفه ای این جوان و مدیریت خوب 
ای��ن بنگاه همه چیز را تغییر داده بود و من در آس��تانه 

خانه دار شدن بودم. 
 در همی��ن فکر ها بودم که صدای جوان مودب مرا به 
خود آورد و گفتم: بله بله در خدمتم. لبخندی زد و گفت 
اگر موافقید با توجه به امکان س��نجی مالی و ش��رایط و 
خواسته شما قبل از اینکه حضورا از این آپارتمان بازدید 
کنیم ش��ما فیلم این آپارتمان را ببیند و در صورتی که 
پسندیدید با هم از نزدیک این خانه را بازدید می کنیم. 
صفحه لپ تاپ را باز کرد و فیلم را به من نشان داد. فیلم 
بس��یار گویا بود و همه اجزا و زوای��ای درونی و بیرونی 
آپارتمان را نش��ان می داد. ضمن تماشای فیلم گهگاهی 
مش��اور جوان توضیحاتی درباره بخش هایی از آپارتمان 
می داد. فیلم که تمام شد گفتم خیلی متشکرم شما واقعا 
یک مشاور امالک حرفه ای هستید. در حالی که صندلی 
را جابه جا می کردم گفت: خوشحالم که توانستم به شما 
در زمین��ه خرید مش��اوره خوبی بده��م. در حال خارج 
شدن از بنگاه بودم که مدیریت بنگاه به طرف من آمد و 
دستش را به سمت من دراز کرد و گفت: حضور شما در 
این بنگاه برای ما افتخاری بود، امیدوارم بتوانیم خدمتی 
شایسته به شما ارائه کنیم. تشکر کردم و به بیرون بنگاه 
رفتم. در چن��د قدمی بنگاه اتومبیلی ک��ه آرم بنگاه را 
داشت منتظر من بود تا برای بازدید آپارتمان برویم. در 
حالی که سوار اتومبیل می شدم خوشحال بودم که برای 

خرید آپارتمان با مشاوران حرفه ای امالک آشنا شدم. 

آدابکسبوکار

محسن نادری
کارشناس بازاریابی وفروش

پارسا امیری
کارشناس فروش
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